
                  ROMANIA                                                                              

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD  

CONSILIUL  LOCAL AL COMNEI PARVA 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â  R E 

 

privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018, a documentelor si a 

conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului Mare  R.A. pe  anul  2018; 

 

 

           Consiliul local al com.   PARVA  întrunit în şedinţa  ordinara in data  de  19.02.2018   în prezenţa 

unui număr  de  9  consilieri   din  totalul  de  11 consilieri in  functie. 

 

            Avand in vedere ; 

         -  Adresele     Ocolului    Silvic  ,, Izvorul  Somesului  Mare  R.A.’’cu nr.538, 539, 540, 541, 542, 

543,544,545,546,550,553 din 30.01.2018  inregistrate  la Primaria comunei Parva la nr.293, 294, 295, 

296,297,298,299,300,301,302,   din   31.01.2018     cu privire la Caietul de sarcini  privind conditiile de 

organizare si  desfasurare a licitaţiei  / negocierii pentru masa lemnoasa pe picior din productia anului 

2018  constituirea  comisieiilor  de preselectie si licitaţie/negociere a masa lemnoasa  pentru anul 

2018,aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018 din zona,Bistrita-Nasaud ,  

propuneri pentru infiinţarea fondului de conservare de 10 % din valoarea masei lemnoase autorizate 

pentru exploatare pe anul 2018 şi  fond de accesibilizarea  10 % din valoarea masei vândute  şi încasate în 

anul 2018,   a preţurilor  de referinta pe specii care stau la  baza calculului  APV-urilor  si lista preturilor 

pentru valorificarea materialului lemnos aflat la drum auto/depozit pentru  anul 2018,preturile care stau la 

baza calculului  APV-urilor cu sortimentarea  fir cu fir, destinate nevoilor  locale 2018,modelului  

contractului de prestari servicii de exploatare forestiera pe anul 2018 si preturile de pornire la licitatia de 

prestari servicii masa lemnoasa pe picior,pe specii si categorii de accesibilitate,propuneri de aprobare   

pentru populatia comunei Parva,propunerile pentru  preturile materialului lemnos provenit din 

confiscari,model de Caiet  de sarcini privind conditiile  de organizare si desfasurare a licitatiei/negocierii 

de vanzare de material lemnos Fasonat din productia 2018  la Primaria Parva si a modelului contractului 

de utilizare a drumurilor  forestiere pentru anul 2018; 

           - raportul  nr. 441  din  09.02.2018   intocmit  de  domnul Calus Toader-Vasile, viceprimarul 

comunei Parva; 

           - expunerea  de  motive  nr.442  din  09.02.2018 intocmita de  domnul Strugari Ioan, primar  al 

comunei PARVA; 

           - H.G. nr.715/2017 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului  de valorificare a masei  

lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

           - art. 59 alin. (1),( 2) şi (3) si art.60 din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic cu privire la posibilitatea  

anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2018, 

          - prevederile Legii  nr. 6/2017 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2017, 

          - prevederile Legii nr. 500/11-06-2002 privind Finanţele publice,  

           - prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

           - prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitate persoanelor care au domiciliul in 

localitatile rurale aflate in zonele montane; 

          -  avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al com.   Parva  in acest sens cu nr.507 

din 19.02.2018;           

          - avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local al com.  Parva  în acest sens   cu nr. 507      

din  19.02.2018 ;   

          - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local al com. Parva   în acest sens   cu nr. 507       

din 19.02.2018 ;  

     In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia 

publică locală  republicată, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E 

 

        Art. 1.  Se aprobă spre exploatare în anul 2018, din pădurile proprietate publică a comunei   PARVA 

aflate în raza administrativ teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud un  volum de  7.165   m.c   masa  

lemnoasa.  

      Art. 2. Se aprobă vânzarea către : 



       

  -agenţii economici  a unui volum de maxim =  4.550 mc. masă lemnoasă pe picior provenită din  produse 

principale, secundare, accidentale şi igienă ; 

        -pentru  populatia comunei PARVA  -  incalzirea  locuintelor  =  1400 m.c.lemn fag 

         -pentru  incalzirea  sediilor  institutiilor  (Primaria Parva, Scoala Gimnaziala ,,Vasile Scurtu’’Parva 

clasele I – IV , V-VIII si apartinatoare, Biserica Ortodoxa Parva, Biserica Penticostala Parva, Manastirea 

Sfintii Apostoli Petru si Pavel Parva, Manastirea Buna – Vestire Cormaia)  = 400 m.c. 

        -pentru  reparatii  drumuri, aparari  maluri, poduri, podete, imprejmuiri terenuri comunale  = 200  

m.c. 

        -pentru  autorizatii  de constructii, reparatii constructii si anexe gospodaresti, imprejmuiri curti =   

500  m.c. 
     -pentru  focarit  stani=  15 m.c. 

  -pentru  situatii  neprevazute,calamintati   =  100  m.c. 

     Masa lemnoasă cu destinaţie pentru populaţie sau a altor nevoi locale, nevalorificată la sfârşitul anului 

2018, se va scoate la licitaţie pentru operatorii economici.  

       Art.3.  Se aprobă  - modelul  Caietului de sarcini pentru licitaţiile/negocierile de vânzare masă 

lemnoasă pe picior din producţia anului 2018 conform Anexei nr. 1 la prezenta.  

      Art.4.   Se  aproba-modelul  Caietului  de  sarcini pentru  licitatiile/negocierile de vanzare de  

materiale  lemnoase fasonate din productia  anului  2018 conform Anexei  nr.2  la  prezenta. 

       Art.5. Se  aproba  modelul  Contractului  de  furnizare  a  masei  lemnoase pe  picior  din  productia  

anului 2018  conform  Anexei   nr.  B1  la  prezenta. 

       Art.6. Se aprobă  modelul  Contractului de furnizare a masei lemnoase fasonată, din producţia anului 

2018 conform Anexei nr. B2 la prezenta. 

      Art.7. Se aprobă  preţurile care stau la baza calculului din  APV-uri cu sortimentarea fir cu fir, 

destinata.nevoilor locale la populaţie si comunei Parva conform Anexei C1.1 la prezenta, 

A.Masa lemnoasă acordată  persoanelor cu autorizaţii de construire – tineri căsătoriţi  în vârstă  de 

până la 40 de ani vor  beneficia  de 50 mc LRR/familie, din   care pentru 25 mc o să achite materialul 

lemnos cu o reducere de 50 % şi pentru 25 mc o să achite preţul conform APV-ului, pentru construcţii de 

anexe gospodăreşti se acordă 15 mc LRR la preţul oficial stabilit conform APV-ului,plus  taxa de 

exploatare, familiile/persoane prevazute de Legea nr.144/2000 beneficiaza de cantitatea de material 

lemnos si reduceri conform legii. 

B. Pentru populaţia  comunei   PARVA – lemn pentru încălzirea  locuinţelor, preţul masei 

lemnoase  va fi conform anexei  nr.8,  taxa de exploatare plus TVA.  

           C. Au prioritate la lemne pentru incalzirea locuintei persoanelesi familiile care: 

                - nu detin teren cu vegetatie forestiera; 

                 - nu realizeaza venituri mai mari decat cele prevazute de Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat; 

                - nu detin autoutilitare. 

           D. Pentru situaţii neprevăzute – ajutoare de urgenţă – acordate  prin Hotărârea Consiliului local, 

masa lemnoasă se acordă gratuit, valoarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase  şi valoarea 

imprimatelor se vor suporta de către  Primaria  comunei Parva. 

            E. Pentru nevoi locale la Primăria  comunei   PARVA, masa lemnoasă se acordă gratuit,  valoarea 

serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de Primaria comunei Parva. 

            F. Pentru necesităţi proprii- regie districtul silvic Parva, masa lemnoasă se acordă gratuit, valoarea 

serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de   Primaria  comunei Parva. 

           G. Pentru necesităţi proprii-  încălzirea sediilor instituţiilor, masa lemnoasă se acordă gratuit, 

valoarea serviciilor de exploatare şi transportul masei lemnoase se suportă de Primaria comunei Parva. 

            H. Pentru focărit stâni, se va achita din valoarea  masei lemnoase, conform APV-urilor, 

sortimentata  fir  cu  fir se va achita de către Asociaţia  care a concesionat  păşunile alpine sau de 

reprezentantul stânii.  

            I. Pentru încălzirea locuinţelor  personalului angajat în cadrul  O. Silvic -  padurarii  titulari  de 

cantoane  silvice in fondul forestier proprietate  publica a comunei Parva si muncitorii  silvici  în baza  art. 

33 din OUG nr. 59/2000 se vor acorda 5 mc/angajat-foioase masă lemnoasă care se va acorda gratuit, 

valoarea serviciilor de exploatare   se va achita  pe jumatate de catre angajat. 

           J.  Atribuirea serviciilor de exploatare a partizilor constutuite pentru populaţia                                                                       

comunei   PARVA,  respectiv cele constituite  pentru nevoi proprii (regie- district silvic) se vor face   

conform  Legii    nr. 98/2016  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare iar modelul Contractului de prestări servicii – lucrări de exploatare forestieră va fi conform 

Anexei nr. D1 la prezenta.  

    



 

   Art. 8. Se stabileşte ca  10 %  din valoarea masei lemnoase autorizate  la exploatare în anul 2018 să fie 

constituită ca fond de regenerare şi conservare  şi să rămână în contul 

Ocolului  Silvic   care  presteaza  serviciile  de  administrare  a  padurilor. 

      Art. 9. Se stabileşte ca 10 %  din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în anul 2018 provenită  

din produse  principale şi accidentale 1 să constituie  resursă pentru fondul de accesibilizare a pădurilor  şi  

să rămână în contul O. Silvic pentru a fi folosită în scopul proiectării şi executării lucrărilor de 

modernizare a drumurilor  forestiere şi  a investiţiilor la drumuri forestiere. 

     Art. 10. Materialele lemnoase  confiscate vor fi valorificate prin licitaţie deschisă sau negociere, iar  

preţurile de pornire la licitaţie va fi cele consemnate în Anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 

      Art. 11. Se aprobă  modelul CONTRACT  DE  PRESTĂRI  SERVICII  lucrări de exploatare 

forestieră – Anexa D1 la prezenta, aceasta  se va face în conformitate cu pre-vederileLegii nr.98/2016 iar 

comisia de evaluare a ofertelor,comisia  de  solutionare  a contestatiilor, comisia  de  preselectii si comisia  

de  licitatii pentru  anul 2018   vor  fi  constituite  prin  dispozitia  primarului  comunei PARVA.  

         Art. 12. Valoarea  altor cheltuieli conexe  aferente serviciilor  de  silvicultura, transport, paza, 

carburanti si alte materiale nu  pot  depasi 1500  lei/luna. 

        Art. 13.va  avea  urmatorul  cuprins :  

         In  vederea  incasarii  valorii  masei  lemnoase  contractate, furnizorul  va  emite  factura  in  avans 

pentru  masa  lemnoasa  adjudecata  astfel : 

- Pentru partizi  cu  un  volum net mai  mic  sau  egal de 500 m.c. se va factura  valoarea  integrala  

anterior  emiterii  aurotizatiei  de  exploatare ; 

- Pentru partizi  cu  un  volum   net mai  mare  de 500 m.c  se  va   factura valoarea aferenta 

volumului  de 500 m.c. anterior  emiterii  autorizatiei  de  exploatare,iar  diferenta  conform graficului  de  

esalonare pana cel tarziu  la  data  de 15 ale fiecarei luni, in avans pentru  luna  urmatoare 

 - Autorizarea  spre  exploatare  a  partizilor se  va  face  numai  dupa  incasarea  facturii de   avans 

aferenta fiecarei  partizi. 

- Plata se  face  in   contul   Primariei comunei Parva    

 nr.RO18TREZ103502205X002014 , cu cod fiscal  13564915 deschis  la Trezoreria  Nasaud. 

         - Pentru agenti economici de buna credinta care fac prestari servicii pe raza UAT Parva, primarul 

poate face derogare de la art.14 punct 1, conform graficului de esalonare emis de O.S. Somesul Mare RA. 

- Pentru  alimentarea  fondului  de  regenerare si  conservare  a  padurilor este de pana la 15% din 

valoarea  masei  lemnoase autorizata  spre  exploatare provenita  din produse  principale si  accidentale I  

se  va  achita anticipat autorizarii  masei  lemnoase spre  exploatare. 

-Pentru  alimentarea  fondului  de  accesibilitate  a  padurilor este de pana la 10% din valoarea  

masei  lemnoase vandute si  incasate provenita din produse principale si accidentale I   se va  achita in 

cont. 

-Factura se va  emite  in  zilele  imediat urmatoare incheierii  contractului  de  furnizare  a  masei  

lemnoase. 

        Art. 14.  Prezenta hotărâre s-a adoptat cu  9  voturi ,,pentru’’, _-__ voturi împotrivă şi _-__ voturi 

abţinere  din totalul celor  9 consilieri  cu drept de vot  prezenţi la şedinţă.  

       Art. 15. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul co-munei   PARVA  

şi şeful  O.  S. Izvorul Somesului Mare RA    din subordinea Consiliului local PARVA. 

      Art. 16. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  publică prin grija secretarului şi  se comunică în 

termen de 10 zile de la adoptare cu;  

- primarul comunei   PARVA 

- serviciul financiar contabil din cadrul   Primăriei comunei   PARVA 

-  O. S. Izvorul Someşului Mare RA, 

- Instituţia  Prefectului  jud. Bistriţa-Năsăud. 

                                      

 

                                                               

PRESEDINTE DE  SEDINTA     CONTRASEMNEAZA 

       CALUS   TOADER    VASILE  SECRETAR 

 

       CALUS  IOAN 

 

 

Nr.  8    din  19.02.2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                                                   

COMUNA    PARVA   

          PRIMAR 

  Nr.  442  din  09.02.2018. 
 
 
 
 

                               E X P U N E R E   DE   M O T I V E  

                                           la  Hotararea (proiect) 

            
 

privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018,a 

documentelor si a conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului 

Mare  R.A. pe  anul  2018 

 

 

 

 Subsemnatul  STRUGARI  IOAN    -  primarul comunei PARVA,judetul  

BISTRITA-NASAUD; 

 

 
Avand in vedere: 

 
         -  Adresele     Ocolului    Silvic  ,, Izvorul  Somesului  Mare  R.A.’’ cu nr. 

538,539,540,541,542,543,544,545,546,550,553 din 30.01.2018  inregistrate  la Primaria 

comunei Parva  la  nr.293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,   din   31.01.2018     cu 

privire la Caietul de sarcini  privind conditiile de organizare si  desfasurare a licitaţiei  / 

negocierii pentru masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018  constituirea  

comisieiilor  de preselectie si licitaţie/negociere a masa lemnoasa  pentru anul 

2018,aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018 din 

zona,Bistrita-Nasaud ,  propuneri pentru infiinţarea fondului de conservare de 10 % din 

valoarea masei lemnoase autorizate pentru exploatare pe anul 2018 şi  fond de 

accesibilizarea  10 % din valoarea masei vândute  şi încasate în anul 2018,   a preţurilor  

de referinta pe specii care stau la  baza calculului  APV-urilor  si lista preturilor pentru 

valorificarea materialului lemnos aflat la drum auto/depozit pentru  anul 2018,preturile 

care stau la baza calculului  APV-urilor cu sortimentarea  fir cu fir, destinate nevoilor  

locale 2018,modelulu  contractului de prestari servicii de exploatare forestiera pe anul 

2018 si preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior,pe 

specii si categorii de accesibilitate,propuneri de aprobare   pentru populatia comunei 



Parva,propunerile pentru  preturile materialului lemnos provenit din confiscari,model de 

Caiet  de sarcini privind conditiile  de organizare si desfasurare a licitatiei/negocierii de 

vanzare de material lemnos Fasonat din productia 2018  la Primaria Parva si a modelului 

contractului de utilizare a drumurilor  forestiere pentru anul 2018; 

                   - raportul  nr. 441  din  09.02.2018   intocmit  de  domnul Calus Toader-

Vasile, viceprimarul comunei Parva; 
                  - H.G. nr.715/2017 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului  de 

valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

                    - art. 59 alin. (1),( 2) şi (3) si art.60 din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic cu 

privire la posibilitatea  anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2018, 

                - prevederile Legii nr.6/2017cu privire la bugetul de stat pe anul 2017, 

               - prevederile Legii nr. 500/11-06-2002 privind Finanţele publice,  

               - prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională   în   administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost 

adusă la cunoştinţă publică, 

                - prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor 

care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane; 

                  In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  

215/ 2001 privind  administraţia publică locală  republicată, 

 

 

  

 M O T I V E Z  : 

 

            Necesitatea  adoptarii  unei  hotarari prin   care  sa    se  aprobe   
cota de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018,a documentelor si a 

conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului Mare  R.A.  

 

 

                                                       PRIMAR 

 IOAN  STRUGARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                     
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA  
      Nr.  441     din  09.02. 2018. 
 
 
 



                                                   R A P O R T 

                                        La Hotararea(proiect) 
               
privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018,a 

documentelor si a conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului 

Mare  R.A. pe  anul  2018 

 

 

 

Subsemnatul-CALUS  TOADER  VASILE-viceprimarul comunei PARVA; 

 
Avand in vedere: 

 
         -  Adresele     Ocolului    Silvic  ,, Izvorul  Somesului  Mare  R.A.’’ cu nr. 

538,539,540,541,542,543,544,545,546,550,553 din 30.01.2018  inregistrate  la Primaria 

comunei Parva  la  nr.293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,   din   31.01.2018     cu 

privire la Caietul de sarcini  privind conditiile de organizare si  desfasurare a licitaţiei  / 

negocierii pentru masa lemnoasa pe picior din productia anului 2018  constituirea  

comisieiilor  de preselectie si licitaţie/negociere a masa lemnoasa  pentru anul 

2018,aprobarea volumului de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2018 din 

zona,Bistrita-Nasaud ,  propuneri pentru infiinţarea fondului de conservare de 10 % din 

valoarea masei lemnoase autorizate pentru exploatare pe anul 2018 şi  fond de 

accesibilizarea  10 % din valoarea masei vândute  şi încasate în anul 2018,   a preţurilor  

de referinta pe specii care stau la  baza calculului  APV-urilor  si lista preturilor pentru 

valorificarea materialului lemnos aflat la drum auto/depozit pentru  anul 2018,preturile 

care stau la baza calculului  APV-urilor cu sortimentarea  fir cu fir, destinate nevoilor  

locale 2018,modelulu  contractului de prestari servicii de exploatare forestiera pe anul 

2018 si preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior,pe 

specii si categorii de accesibilitate,propuneri de aprobare   pentru populatia comunei 

Parva,propunerile pentru  preturile materialului lemnos provenit din confiscari,model de 

Caiet  de sarcini privind conditiile  de organizare si desfasurare a licitatiei/negocierii de 

vanzare de material lemnos Fasonat din productia 2018  la Primaria Parva si a modelului 

contractului de utilizare a drumurilor  forestiere pentru anul 2018; 

 -H.G. nr.715/2017 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea 

Regulamentului  de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

                            - art. 59 alin. (1),( 2) şi (3) si art.60 din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic 

cu privire la posibilitatea  anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2018, 

                     -  prevederile Legii  nr. 6/2017 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2017, 

                                             

                     - prevederile Legii nr. 500/11-06-2002 privind Finanţele publice,  

                     - prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la 

cunoştinţă publică, 

                      - prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitati 

persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane; 
     In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 

privind  administraţia publică locală  republicată, 

 

 

 P R O P U N  : 

 



        Adoptarea  unei   Hotarari   prin   care  sa  se  aprobe  cota de masa lemnoasa 

pentru exploatare   in  anul  2018 ,a documentelor si a conditiilor de exploatare   de 

catre   Ocolului  Silvic  Izvorul  Somesului  Mare  RA . 

 

 

 

I N T O C M I T 

viceprimar 
 

CALUS   TOADER   VASILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PARVA 

Comisia  Pentru Administratie Publica Locala,Juridica si de Disciplina,Apararea Ordinei     Publice,Respectarea 

Drepturilor si Libertatilor    Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura. 

Nr.       din                2018. 

 

 

RAPORT 

asupra  proiectului  de  hotarare 

                     

privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018,a documentelor 

si a conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului Mare  R.A. pe  anul  2018 

 

 

           In   sedinta      Comisiei     Pentru    Administratie    Publica    Locala,  Juridica si  

Disciplina,Apararea Ordinei   Publice,  Respectarea Drepturilor si Libertatilor    

Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura. de pe langa Consiliul local al comunei PARVA  

potrivit.art.44(1),art.54(4)si(5)din Legea nr.215/2001 a administratiei  publice locale-

republicata,cu modificari si completari ulterioare,azi_______________am luat in discutie 

proiectul de hotarare  sus mentionat si am constatat  ca : Acesta  se incadreaza in : 



                    -H.G. nr.715/2017 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului  de 

valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

                    - art. 59 alin. (1),( 2) şi (3) si art.60 din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic cu privire la 

posibilitatea  anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2018, 

                     -  prevederile Legii  nr. 6/2017 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2017, 
                     - prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitate  persoanelor care au 

domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane;                
                     - prevederile Legii nr. 500/11-06-2002 privind Finanţele publice,  

                     - prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

                         In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 

privind  administraţia publică locală  republicată, 
 

 

 

                                                                           HOTARASTE 

       Proiectul de hotarare  se/nu se avizeaza   si se propune a    fi    inaintat   spre  dezbatere     

plenului   consiliului    local in  forma     propusa    de  initiator   cu un  nr.   

de____voturi,,pentru’”___,,impotriva” si ______,,abtineri’’ de   la   vot din  totalul  de  

____prezenti   
 

 

    

                PRESEDINTE                                                                                          SECRETAR 

           CICEDEA  DUMITRU                                                                              RUS  V.  IOAN 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PARVA 

Comisia  Studii,Activitati Economico-Financiare  si  Administrarea  Domeniului   Public si Privat 

al comunei  PARVA,Amenajarea  Teritoriului si Urbanism 

 

                                                       Nr.____din_________2018. 

 

 

                                                                         RAPORT 

                                                    asupra  proiectului  de  hotarare 

             

privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018,a documentelor 

si a conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului Mare  R.A. pe  anul  2018 

   

 

          In   sedinta      Comisiei     Pentru    Administratie    Publica    Locala,  Juridica si  

Disciplina,Apararea Ordinei   Publice,  Respectarea Drepturilor si Libertatilor    

Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura. de pe langa Consiliul local al comunei PARVA  

potrivit.art.44(1),art.54(4)si(5)din Legea nr.215/2001 a administratiei  publice locale-

republicata,cu modificari si completari ulterioare,azi_______________am luat in discutie 

proiectul de hotarare  sus mentionat si am constatat  ca : Acesta  se incadreaza in : 

                        -H.G. nr.715/2017 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului  de 

valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

                        - art. 59 alin. (1),( 2) şi (3) si art.60 din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic cu privire 

la posibilitatea  anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2018, 

                     -  prevederile Legii  nr. 6/2017 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2017, 



                     - prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitate persoanelor care au 

domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane;                
                     - prevederile Legii nr. 500/11-06-2002 privind Finanţele publice,  

                     - prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

                          In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 

privind  administraţia publică locală  republicată, 

  

 

                                                                           HOTARASTE 

 Proiectul de hotarare  se/nu se avizeaza   si se propune a    fi    inaintat   spre  

dezbatere     plenului   consiliului    local in  forma     propusa    de  initiator   cu un  nr.   

de____voturi,,pentru’”___,,impotriva” si ______,,abtineri’’ de   la   vot din  totalul  de  

____prezenti   
 

    

                PRESEDINTE                                                                                          SECRETAR 

             RUS  I.  IOAN                                                                               CALUS  TOADER  VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                        ROMANIA 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PARVA 

.                      Comisia  Pentru  Invatamant,Sanatate si Familie,Activitati Social-

Culturale,Culte,Munca  si Pretectei Sociala,Pretectia Copilului,Activitati Sportive si  

Agrement,Pretectia  Mediului si Turism,Servicii Publice  si Comert. 

  Nr.____din_________2018. 

 

 

                                                                         RAPORT 

                                                    asupra  proiectului  de  hotarare 

                  

privind   aprobarea  cotei de masă lemnoasă pentru exploatare în anul 2018,a documentelor 

si a conditiilor  de  exploatare la Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului Mare  R.A. pe  anul  2018 

 

         In   sedinta      Comisiei     Pentru    Administratie    Publica    Locala,  Juridica si  

Disciplina,Apararea Ordinei   Publice,  Respectarea Drepturilor si Libertatilor    

Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura. de pe langa Consiliul local al comunei PARVA  

potrivit.art.44(1),art.54(4)si(5)din Legea nr.215/2001 a administratiei  publice locale-

republicata,cu modificari si completari ulterioare,azi_______________am luat in discutie 

proiectul de hotarare  sus mentionat si am constatat  ca : Acesta  se incadreaza in : 

                    -H.G. nr.715/2017 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului  de 

valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier proprietate publica 

                     - art. 59 alin. (1),( 2) şi (3) si art.60 din  Legea nr. 46/2008- Codul Silvic cu privire 

la posibilitatea  anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată în anul 2018, 

                     -  prevederile Legii  nr. 6/2017 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2017, 
                     - prevederile Legii nr.144/2000 privind acordarea de facilitate persoanelor care au 

domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane;                 
                     - prevederile Legii nr. 500/11-06-2002 privind Finanţele publice,  

                     - prevederile art. 6 alin. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, unde problema respectivă a fost adusă la cunoştinţă publică, 

                         In temeiul prevederilor art. 36 alin.5 (b) şi art. 46 alin. 1 din Legea nr.  215/ 2001 

privind  administraţia publică locală  republicată, 
 

:                                                                           HOTARASTE 

 Proiectul de hotarare  se/nu se avizeaza   si se propune a    fi    inaintat   spre  

dezbatere     plenului   consiliului    local in  forma     propusa    de  initiator   cu un  nr.   

de____voturi,,pentru’”___,,impotriva” si ______,,abtineri’’ de   la   vot din  totalul  de  

____prezenti  . 
 

 

 

              PRESEDINTE                                                                                             SECRETAR 

            BIRTE   NATU    DUMITREAN  IOAN 

                                                                                        

 
 

 
 

 
 


