
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                             Proiect  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune  pentru suprafața de 449,695 ha 

pădure proprietatea comunei Coșna, administrată de către  Direcția  Silvică Suceava  prin Ocolul 

Silvic Dorna Candrenilor, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr.331 din 18.01.2021 al primarului comunei Coşna, adresa 

nr.10242 din 15.01.2021 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor și raportul de specialitate al 

compartimentului din aparatul de specialitate al primarului, înregistrat sub 

nr._____din__________2021; 

  şi : 

            - avizul comisiei pe domenii 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 ; 

 - avizul comisiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din 

cadrul consiliului local al comunei Coşna ; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art.5 litera „a”din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale modificată şi completată; 

  - art. 87 alin.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 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”, alin.4 litera  ”f”, 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 raportul de descărcare de gestiune pentru suprafața 449,695 ha  pădure 

proprietatea comunei Coșna, administrată de Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 , conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei Coșna, Şeful  Ocolului Silvic Dorna Candrenilor şi compartimentele financiare contabile din 

cadrul instituţiilor implicate. 

 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului 

Suceava, pentru controlul legalităţii, primarului comunei şi persoanelor interesate, precum și  afişare în 

locuri publice. 

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M A R, 

                                                                    Gavril Pardău 

                                                     Avizat pentru legalitate,   

                                       Secretar general al comunei,                                                                                                                                      

                                                            Ivan Mariana 

Nr.330 din 18.01.2021 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.331 din 18.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE, 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 Comuna Coşna a asigurat  contract de administrare cu Direcția Silvică Suceava, prin  Ocolul 

Silvic Dorna Candrenilor, pentru  suprafața de  449,695 ha pădure, care aparține domeniului public al 

comunei Coșna. 

 Pentru perioada 01.01.2020.-31.12.12.2020  situația se prezintă astfel: 

 Veniturile: 877.174 lei  din valorificarea lemnului pe picior la agenți economici, de către  

Primăria comunei Coşna, încasată 877.174 lei;  

  La cap.”Cheltuieli”: 

 Cheltuieli cu paza pădurii =  26119,74 lei; 

 Cheltuieli cu protecția pădurii =149,54  lei 

 Cheltuieli cu  regenerarea pădurilor(împăduriri, întreținerea culturilor) =4716,93 lei; 

 Cheltuieli cu îngrijirea arboretelor tinere( degajări, curățiri) =186,18 lei 

 Cheltuieli cu punerea în valoare a masei lemnoase = 13276  lei; 

 Cheltuieli fasonat lemn decongestionare Pârâu Coșna = 700 lei; 

 Cheltuieli combustibil= 1512,72  lei 

  

 TOTAL   CHELTUIELI                          = 46661,11 lei 

 TVA : 8901,32 lei 

 TOTAL CHLETUIELI CU TVA  55.562,43 LEI 

  Cheltuieli reținute din  Fondul de conservare suma de  1877,95   lei 

 Sold fond conservare și regenerare  existent 31.12.2020 =28327,34 lei 

 Profit:  venituri = 877.174 lei-  cheltuieli =55.562,43 lei = 821.611,57 lei 

 Ţinând cont că în conformitate cu prevederile art.87 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare : ”În cadrul politicii economice naționale, 

unitățile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile 

administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea competenței 

și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii, în conformitate cu principiul autonomiei locale, care este 

numai administrativă și financiară”, astfel este necesar a se prezenta  spre aprobare raportul de 

descărcare de gestiune  privind veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure proprietatea 

comunei Coşna,  pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020,  administrate  de Direcția Silvică Suceava 

prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 

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 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Nr.557 din 28.01.2021 

 

 R A P O R T  DE SPECIALITATE 

   la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune  

pentru suprafața de 449,695 ha pădure proprietatea comunei Coșna, administrată de către   

Silvică Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor , pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 

 

  

 Domnule Primar, 

 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind aprobarea  

raportului de descărcare de gestiune  privind veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure 

proprietatea comunei Coşna, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020,  administrate de Direcția Silvică 

Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor; 

 

  În conformitate cu prevederile art.5  litera „a”, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare :”Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale  se 

constituie din:  

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi 

cote defalcate din impozitul pe venit; 

Veniturile din valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietatea 

comunei Coșna. 

În conformitate cu prevederile art.87 alin.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: autoritățile publice locale, 

administrează sau după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile 

proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

principiul autonomiei locale. 

 Văzând raportul de gestiune transmis de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor cu adresa 

nr.10242 din 15.01.2021, constat că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii în consiliul 

local al comunei Coşna în vederea adoptării unei hotărâri de consiliu local. 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

 

Todaşcă Claudia 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.352 din 19.01.2021 

 

 

 

  Către, 

                     SEF SERVICIU-COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind aprobarea  raportului de descărcare de gestiune  

pentru suprafața de 449,695 ha pădure proprietatea comunei Coșna, administrată de către   Silvică 

Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, cu întreaga 

documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la 

acest proiect de hotărâre  pe data de  20.02.2021. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                                   Secretar general  al comunei, 

 

Gavril Pardău                                                                                  Mariana Ivan 

 

 

 

 

Am primit azi  19.01.2021 

Proiectul  nr.330/2021 cu documentația 

Sef serviciu 

Todașcă Claudia 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.332 din 15.01.2921                                             Data afişării pe panou afişaj:15.01.2021 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune  pentru 

suprafața de 449,695 ha pădure proprietatea comunei Coșna, administrată de către   Silvică 

Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor , pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 27.01.2021, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise 

în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-secretarul general 

al comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 

alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „ Proiect de hotărâre 

privind  aprobarea raportului de descărcare de gestiune  pentru suprafața de 449,695 ha pădure 

proprietatea comunei Coșna, administrată de către Silvică Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor , pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:E-mail/primariacosna@yahoo.com


 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

     Nr.242 din 15.01.2021    

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar  general al comunei Coşna, am 

procedat la afişarea anunţului privind „1.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

descărcare de gestiune  pentru suprafața de 449,695 ha pădure proprietatea comunei Coșna, 

administrată de către   Silvică Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna Candrenilor , pentru perioada 

01.01.2020-31.12.2020.” 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.492 din 27.01.2021 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar  general al comunei Coşna, am  

constatat astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii  „1.Proiect de hotărâre 

privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune  pentru suprafața de 449,695 ha pădure 

proprietatea comunei Coșna, administrată de către   Silvică Suceava  prin Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor , pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020”. 

 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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