
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                              Proiect 

H O T Ă R Â R E 

 privind stabilirea preţului de vânzare directă a sortimentelor de masă lemnoasă fasonată rezultată 

din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei 

Coşna, pentru anul de producție 2021, ce vor fi valorificate din platformă primară prin vânzarea 

directă în condițiile art.45 din H.G. nr.715/2017 cu modificările și completările ulterioare 

  

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare  nr.6200 din 03.11.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate al  compartimentului din aparatul de specialitate al primarului nr.6355 din 

3.11.2020; 

 - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna ; 

 Având în vedere prevederile: 

− art.1 litera „r”,  art.45 din H.G.nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările și 

completările ulterioare; 

−  art. 19, art.59 şi art.60 alin.4 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și 

perioadele de colectare , scoatere și transport al materialului lemnos; 

- art.7 alin.1 şi 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată;  

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din  Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.Se aprobă preţul de vânzare directă a sortimentelor de masă lemnoasă fasonată 

rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 

comunei Coşna, pentru anul de producție 2021, ce vor fi valorificate din platformă primară prin 

vânzarea directă în condițiile art.45 din H.G. nr.715/2017 cu modificările și completările ulterioare, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Prezenta se aplică pentru:Ocolul Silvic Dorna și Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, cu 

care Comuna Coşna, are încheiate contracte de administrare/prestări servicii silvice, începând  cu 

01.01.2021. 

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

comunei, prin compartimentele de specialitate. 

 Art.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul 

Instituției și va fi comunicată Prefectului Județul Suceava pentru controlul de legalitate. 
 INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

                                                                              Avizat pentru legalitate, 

                                                                              Secretar general al comunei: 

                                                                                   Mariana Ivan 

Nr.6199 din 03.11.2020 
 



 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

RPIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6200 din 03.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

  

Pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local finanţate integral 

sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în 

sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi strict pentru consumul 

propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, 

asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii, administratorii fondului forestier proprietate 

publică a statului, administratorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului forestier 

proprietate publică a unităţii administrativ - teritoriale, după caz, pot să vândă în mod direct, fără 

licitaţie şi fără negociere, lemn de foc, precum şi lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la 

capătul gros de maximum 24 cm. 

 De asemenea proprietarul fondului forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ - 

teritoriale, pe baza hotărârii consiliului local, poate vinde direct şi lemnul de lucru fasonat cu 

diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, către persoane fizice şi către unităţile de interes local 

finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau de la bugetul local care nu desfăşoară 

activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat pe baza 

autorizaţiei de construcţie, în vigoare  pe familie pentru nevoii proprii. Condițiile au fost stabilite 

prin HCL nr.85 din 29.11.2017. 

    Lemnul de lucru fasonat cumpărat în condiţiile de mai sus nu poate face obiectul 

comercializării către alte persoane fizice sau juridice. 

În justificarea stabilirii prețurilor de vânzare directă s/a ținut cont de sprijinirea celor care 

construiesc locuințe și a necesităților entităților enumerate mai sus. 

Prețurile pentru asigurarea consumului propriu al instituțiilor publice, al unităților de interes 

local finanțate parțial sau total de la bugetul local, pentru nevoile persoanelor fizice cu domiciliul în 

localitate și al altor entități prevăzute la art.45 din H.G.nr.715/2017 cu modificările și completările 

ulterioare, se propun pe specii, grupe de specii și sortimente dimensionale cu livrare din platforma 

primară, conform anexei. 

Față de situația prezentată propun prețurile conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, fără a suferi modificări față de anul 2020. 

  Propun Consiliului Local al comunei  Coşna, adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul 

prezentat în proiectul iniţiat în conformitate cu prevederile art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

P R I M A R, 

 

Pardău Gavril 

 

 

 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6355 din 13.11.2020 

 

R A P O R T  DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului de vânzare directă a sortimentelor de masă 

lemnoasă fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Coşna, pentru anul de producție 2021, ce vor fi valorificate din 

platformă primară prin vânzarea directă în condițiile art.45 din H.G. nr.715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 Domnule Primar, 

 

 Având spre analiză proiectul de hotărâre privind   stabilirea preţului de vânzare directă a 

sortimentelor de masă lemnoasă fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează 

din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, pentru anul de producție 2021, ce vor fi 

valorificate din platformă primară prin vânzarea directă în condițiile art.45 din H.G. nr.715/2017, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

 Ținâmd cont că PML-ul -prețul mediu al metrului cub de masă lemnoasă a fost stabilit prin 

Lege și  a fost modificat prin Legea nr.265/2017 ce a intrat în vigoare la data de 25.12.2017, fiind 

stabilit la valoarea de 164 lei/mc, valabil cu 01.01.2018 care nu a mai fost schimbat. 

 La stabilirea prețurilor de vânzare  a masei lemnoase fasonate pe sortimente s-a luat în 

calcul: 

 1.Sortimentele dimensionale: 

 -LLG-lemn lucru gros cu diamentrul la capătul subţire de cel puţin 24 cm; 

 -LLS-lemn lucru  subţire cu diametrul la capătul gros sub 24 cm; 

 -Lemn foc-lemnul de foc şi crăcile; 

         Apoi sortimentele rezultate din actul de punere în valoare, grupele de specii, prețurile de 

referință a masei lemnoase pe picior și prețurile de referință a masei lemnoase fasonate, prețul 

minim al metrului cub de masă lemnoasă pe picior și în platforma primară. 

 În justificarea stabilirii preţurilor de vânzare directă s-a ţinut cont de sprijinirea celor care 

construiesc locuinţe şi a necesităţilor prevăzute la art.45 din H.G. nr.715/2017 cu modificările și 

completările ulterioare la preţuri cât mai rezonabile. 

  

 

REFERENT SPECIALITATE, 

Sing.Candrea Bozga Gavril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6201 din 03.11.2020 

 

 

 

  Către, 

                     COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului de vânzare directă a 

sortimentelor de masă lemnoasă fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează 

din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, pentru anul de producție 2021, ce vor fi 

valorificate din platformă primară prin vânzarea directă în condițiile art.45 din H.G. nr.715/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării 

acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre, pentru a putea 

fi dezbătut în ședința consiliului local  în termen de 30 de zile ,dar nu  mai târziu de data de 

02.12.2020. 

 

 

P R I M AR,                                                       SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI ,                                                                                          

     

 

Gavril Pardău                                                                               Mariana Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am primit azi 03.11.2020 

 Proiectul nr.6199/2020 

REFERENT SPECIALITATE, 

Sing.Candrea Bozga Gavril 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


