
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL  

COSNA 

                                                                                                      PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind   ocuparea  temporară din fond forestier proprietate publică a  comunei Coșna a 

suprafeţei de 0,8509 ha teren forestier  cu defrişare de vegetaţie forestieră situat în UP III  

COSNA, u.a.134%, 137% A, 138 A%,138 B%, 138 D% înscris în CF nr.30373 a comunei 

Coșna, în vederea realizării proiectului ”Captare și alimentare cu apă, în sat Coșna, Comuna 

Coșna, județul Suceava” 
 

 Consiliul Local al comunei COSNA, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr. 3167 din 04.06.2020 a primarului comunei COSNA, raportul  

compartimentului urbanism  cadastru  din aparatul de specialitate al primarului comunei Coșna, înregistrat 

sub nr.3169 din 04.06.2020  şi: 

 - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, urbanism și amenajarea teritoriului 

din cadrul consiliului local COSNA, ]nregistrat sub nr.3194 din 05.06.2020;   

             -HCL nr.75 din 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

Obiectivul ”Captare și alimentare cu apă, sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava”; 

             -Actul adițional la  Protocolul nr.1553/849/31.03.2005 încheiat între comunele Dorna Candrenilor și 

Comuna Coșna cu privire la  predarea suprafeței de pădure ce revine comunei Coșna; 

 Având în vedere prevederile art.39 și 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

             Ordinul nr.694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară 

şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti.  

             Ținând seama de prevederile: 

          

 -art.3 alin.(2) cap. IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”,”c”,, art.139 alin.3 litera ”g” și art.196 alin.1 litera 

”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr.555 din 05.07.2019 cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.Se aprobă  ocuparea temporară, din fond forestier proprietate publică a  comunei 

Coșna a suprafeţei de 0,8509 ha teren forestier cu defrişare de vegetaţie forestieră, situat în UP III  

COSNA, u.a.134%, 137 A%, 138 A%, 138 B%,  138 %D, înscris în CF nr.30373 a comunei Coșna,  

pe o perioadă de 10 ani, pentru realizarea Obiectivului de investiție de către Comuna Coșna a 

proiectului ”Captare și alimentare cu apă, în sat Coșna, Comuna Coșna, județul Suceava”, 

suprafața descrisă mai sus nu face obiectul nici unui litigiu. 

 Art.2.Odată cu aprobarea prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr.32 din 

30.05.2019. 
            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

COSNA prin compartimentul de specialitate şi şeful Ocolului Silvic Dorna domnul ing.Donisă Dumitru 

Cristian, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoștință publică și a celor interesați și o va înainta 

Instituției Prefectului județului Suceava pentru control și legalitate în termenul prevăzut de lege. 

                                    
  INITIATOR  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

              PRIMAR 

                                                                      Gavril Pardău 

                                                                                                                           Avizat pentru legalitate                                                                                                                                      

                                                                                                                   Secretar general al  Comunei,  

    

                      Mariana Ivan 

 

 

Nr.3166 din 04.06.2020 



 

        

 ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.3167 din 04.06.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 

 Comuna Coșna are în derulare Obiectivul ”Captare și alimentare cu apă, sat Coșna, comuna 

Coșna, județul Suceava”; 

 Pe o suprafață de 0, 8509 ha teren cu vegetaţie forestieră situat în UP III  COSNA, u.a.134% 

în suprafață de 0,1634 ha, u.a 137 A% în suprafață de 0,0660 ha, u.a 138 A% în suprafață de 0,0950 

ha, u.a 138 B% în suprafață de 0,3948 ha și u.a 138 D% în suprafață de 0,1317 ha, înscris în CF 

nr.30373 a comunei Coșna, în fond forestier captarea se va realiza prin două chesoane din beton 

armat împrejmuit pentru asigurarea protecției în regim sever. Apa va fi colectată în chesoane prin 5 

barbacane de 7 m fiecare, iar din chesoane apa va fi transportată la un rezervor de înmagazinare prin 

conducte de aducțiune.  

 În conformitate cu prevederile art.20 ale Ordinului 694 din 08.04.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al 

obligațiilor bănești, Comuna Coșna a depus solicitarea pentru scoaterea temporară a suprafeței 

susmenționate la Garda Forestieră Suceava, în vederea acordării avizului. 

 În baza procesului verbal nr. 3161 din 03.06.2020  a Primăriei comunei Coșna,și Nr.2638 

din 03.06.2020  a Ocolului Silvic Dorna, s-a solicitat la documentația depusă de Primăria comunei 

Coșna, Hotărârea Consiliului Local privind ocuparea temporară pe o perioadă de 10 ani a suprafeței 

de 0, 8509 ha. 

 Conform art.39 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, citez:” - (1) Ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional este permisă 

numai pe o perioadă determinată de timp, în scopul realizării obiectivelor din categoria celor 

prevăzute la art. 36 şi la art. 37 alin. (1) lit. e) şi f) şi cu asigurarea plăţii anticipate a obligaţiilor 

băneşti de către beneficiarul aprobării de scoatere din fondul forestier naţional pentru obiectivul 

respectiv. 

 (2) În raport cu durata obiectivului, perioada de timp pentru care poate fi aprobată ocuparea 

temporară prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii pe perioade 

succesive de maximum 10 ani”. 

 În baza prevederilor art.40 din aceeași Lege :”Solicitările de scoatere definitivă sau de 

ocupare temporară de terenuri din fondul forestier naţional, în condiţiile prevăzute la art. 36 - 39, se 

face  cu acordul proprietarului şi avizate favorabil de ocolul silvic care asigură administrarea şi/sau 

serviciile silvice, în cazul proprietăţii private şi proprietăţii publice a unităţilor administrativ – 

teritoriale, de către: b) conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu 

avizul structurii de specialitate, pentru suprafeţe de la un ha până la 10 ha inclusiv şi pentru situaţia 

prevăzută la art. 39 alin. (7); 

 Am inițiat acest proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 



 

       ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr. 3167 din 04.06.2020  

 

R A P O R T 

 

la proiectul de hotărâre privind   ocuparea  temporară din fond forestier proprietate publică 

a  comunei Coșna a suprafeţei de 0,8509 ha teren forestier cu defrişare de vegetaţie forestieră 

situat în UP III  COSNA, u.a.134%, 137% A, 138 A%,138 B%, 138 D% înscris în CF 

nr.30373 a comunei Coșna, în vederea realizării proiectului ”Captare și alimentare cu apă, în 

sat Coșna, Comuna Coșna, județul Suceava” 

 

  

 

Domnule Primar, 

 

 Având dat spre analiză proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind   ocuparea  

temporară din fond forestier proprietate publică a  comunei Coșna a suprafeţei de 0,8509 ha teren 

forestier cu defrişare de vegetaţie forestieră situat în UP III  COSNA, u.a.134%, 137% A, 138 

A%,138 B%, 138 D% înscris în CF nr.30373 a comunei Coșna, în vederea realizării proiectului 

”Captare și alimentare cu apă, în sat Coșna, Comuna Coșna, județul Suceava”: 

 

 Analizând Procesul verbal nr. nr. 3161 din 03.06.2020  a Primăriei comunei Coșna și 

Nr.2638 din 03.06.2020  a Ocolului Silvic Dorna întocmit de Garda Forestieră Suceava,  cu ocazia 

verificării unei suprafețe de fond forestier aparținând comunei Coșna ca proprietar, pentru obținerea 

acordului de scoatere temporară din fond forestier pe o perioadă de 10 ani de zile pentru demararea 

unui proiect de ”Captare și alimentare cu apă, sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava”, de către 

comuna Coșna, prin care se aduce la cunoștință despre corectarea suprafeței de scoatere de teren din 

fond forestier în sensul includerii suprafețelor aferente celor două captări de apă și a suprafeței 

defrișate precum și corectarea planșelor aferente ridicării topografice și inventarului de coordonate. 

 În momentul de față s-a  corectat suprafața de  teren forestier care trebuie scoasă din fondul 

forestier, aceasta fiind de  0,8509  ha. 

 Terenul care face obiectul transmiterii temporare, reprezintă parte din terenul descris în 

Titlul de proprietate nr.871 /2004, a comunei Coșna, iar cadastral este cuprins în CF nr.30373 a 

comunei Coșna. 

 Suprafața respectivă face parte din UP III; 

 -u.a.134% în suprafață de 0,1634 ha 

 - u.a 137 A% în suprafață de 0,0660 ha 

 - u.a 138 A% în suprafață de 0,0950 ha 

 - u.a 138 B% în suprafață de 0,3948 ha  

 - u.a 138 D% în suprafață de 0,1317 ha 

 Consider că proiectul de hotărâre este legal și oportun și îndeplinește condițiile prevăzute de 

lege, desemenea se impune abrogarea HCL nr.32 din 30.05.2019. 

 

 

CONSILIER  

Ing.Arvinte Valentin 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.3168  din 04.06.2020 

 

 

 

  Către, 

                     COMPARTIMENUL URBANISM CADASTRU 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind ocuparea  temporară din fond forestier 

proprietate publică a  comunei Coșna a suprafeţei de 0,8509 ha teren forestier cu defrişare de 

vegetaţie forestieră situat în UP III  COSNA, u.a.134%, 137% A, 138 A%,138 B%, 138 D% înscris 

în CF nr.30373 a comunei Coșna, în vederea realizării proiectului ”Captare și alimentare cu apă, în 

sat Coșna, Comuna Coșna, județul Suceava”, cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării 

acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre  în 30 de zile 

de la înregistrarea proiectului, dar nu mai târziu de data  04.06.2020. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                      SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI, 

 

Gavril Pardău                                                                      Mariana Ivan 

 

 

 

Am primit azi 04.06.2020 

 proiectul nr.3166/2020 

Compartimentul urbanism cadastru 

__________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


