
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                             Proiect  

H O T Ă R Â R E 

privind  însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  estimat din pădurea comunală în 

suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 2021, prestatorul de 

servicii silvice și stabilirea procentului pentru calculul fondului de conservare și regenerarea 

pădurilor pentru anul 2021 

  

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 estimat întocmit de Ocolul 

Silvic Dorna, referatul de aprobare nr.375 din 21.01.2021 al primarului comunei Coşna și raportul 

de specialitate nr._____din_________2021 al compartimentului de specialitate din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Coșna; 

  - 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 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  ; 

 Având în vedere prevederile: 
 -art.6 alin.1 din  H.G.nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestieră proprietate publică; 

 

 - art. 5 alin.1 litera „a”, art.20 alin.1 litera „b” şi „e” din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -art.10 alin.1, art. 12 și art.33 alin. 3 din Legea  nr.46/2008-Codul Silvic republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    În baza 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(1).Se însuşeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 estimat din pădurea 

comunală în suprafaţă de 4068,85 ha, întocmit de prestatorul de servicii silvice Ocolul Silvic Dorna, 

conform anexei  nr. 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2).Se stabileşte procentul de 15% pentru calculul fondului de conservare şi regenerare al 

pădurilor pentru anul 2021,  din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse 

principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. 

  

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

comunei  şi Şeful  Ocolului Silvic Dorna. 

 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.374 din 21.01.2021 

 



 

    

  ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.375 din 21.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

  Conform art.20 litera „e”din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale cu modificările 

şi completările ulterioare: 

„ Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce 

priveşte finanţele publice locale:  

 e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale”; 

 Ocolul Silvic Dorna a pus la dispoziție pentru valorificare în anul 2021  cota   de masă 

lemnoasă  în cantitate de 17.500 mc conform amenajamentului silvic. 

 La capitolul venituri din masa lemnoasă destinată agenţilor economici s-a făcut o estimare 

de:  1.460.710 lei, descrise în proiectul de buget pe fiecare categorie. 

 La cheltuieli s-a prevăzut suma de  1.613.197 lei 

  Rezultat financiar profit :  935.493 lei 

  

 La baza fundamentării proiectului de buget stă nota de fundamentare a  serviciilor silvice 

pentru anul 2021 prezentată de Ocolul Silvic Dorna. 

 Am iniţiat un proiect de hotărâre, care îl supun aprobării în şedinţa consiliului local, care 

este însoţit de Bvc-ul prezentat de Ocolul Silvic Dorna,  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, 

 

Gavril Pardău 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUC EAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.375 din 21.01.2021 

R A P O R T DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  estimat din 

pădurea comunală în suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 

2021, prestatorul de servicii silvice 

Domnule Primar, 

 Analizând proiectul de hotărâre cu documentaţia care a stat la baza elaborării acestuia; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1-2 coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul asistență socială, în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Coșna, a analizat  proiectul de hotărâre  privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  estimat 

din pădurea comunală în suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 

2021, prestatorul de servicii silvice, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, și a constatat următoarele:  

 

 În baza prevederilor art.2 litera punctele 6 şi 7 definiţii, din Legea nr.273/2006 a finanţelor 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare: 

 „6. buget - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi 

cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor 

publice; 

 7. buget local - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi 

cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale;” 

 Deasemenea conform art.20 litera „e”din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare: 

„ Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce 

priveşte finanţele publice locale:  

 e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor 

administrativ-teritoriale”; 

 Deoarece Comuna Coşna deţine suprafaţa de 4068,85    ha teren cu vegetaţie forestieră 

proprietate publică a comunei Coşna, administrată prin Ocolul Silvic Dorna, este necesar şi oportun, 

a se însuşi bugetul de venituri şi cheltuieli estimat pentru anul 2021, pentru întocmirea bugetului 

local al comunei. 

 Veniturile şi cheltuielile sunt estimate în anexa la proiectul de hotărâre. 

                    Sef Serviciu, 

                    Todaşcă Claudia   



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.427 din 22.01.2021 

 

 

 

  Către, 

                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind însuşirea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli  estimat din pădurea comunală în suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic 

Dorna pentru anul 2021, prestatorul de servicii silvice, 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 15.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ,                                                                                          

     

Gavril Pardău                                                                                Mariana Ivan 

 

 

 

 

 

Am primit azi  22.01.2021 

 Proiectul nr.374/2021 

Sef serviciu, 

Claudia Todașcă 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.428 din 22.01.2021                                             Data afişării pe panou afişaj:22.01.2021 

 

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 însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  estimat din 

pădurea comunală în suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 

2021, prestatorul de servicii silvice și stabilirea procentului pentru calculul fondului de 

conservare și regenerarea pădurilor pentru anul 2021. 

 

 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 30.01.2021, 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  însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  estimat din pădurea comunală în 

suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 2021, prestatorul de 

servicii silvice și stabilirea procentului pentru calculul fondului de conservare și regenerarea 

pădurilor pentru anul 2021. 

 

 

 

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.428  din 22.01.2021    

 

 

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  însuşirea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli  estimat din pădurea comunală în suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  

Silvic Dorna pentru anul 2021, prestatorul de servicii silvice și stabilirea procentului pentru 

calculul fondului de conservare și regenerarea pădurilor pentru anul 2021. 

 

 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.575 din 01.02.2021 

 

 

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  însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  estimat din pădurea comunală în 

suprafaţă de 4068,85  ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 2021, prestatorul de 

servicii silvice și stabilirea procentului pentru calculul fondului de conservare și regenerarea 

pădurilor pentru anul 2021. 

 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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