
                   ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                    
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
 
 

                                              H O T A R A R E  

           privind    modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  

Ocolului   Silvic   DORNA  CANDRENILOR   pentru  anul  2017. 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei  Parva, Judetul Bistrita Nasaud, intrunit in 

sedinta ordinara in data de  16.10.2017 in prezenta   a   9   consilieri  din  totalul de 

11 in functie: 

 
Avand in vedere: 

 

-  expunerea de motive  nr. 3124 din   10.10.2017 intocmita de primarul 

comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, privind modul  de valorificare a partizilor 

constituite  la  nivelul  Ocolului  Silvic  DORNA  CANDRENILOR pentru  anul  

2017. 

  - raportul nr. 3123  din 10.10.2017 întocmit de domnul Căluş Toader- 

Vasile – viceprimarul   comunei PARVA  privind modul  de valorificare a 

partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului  Silvic  DORNA  CANDRENILOR 

pentru  anul  2017. 

– Hotararea Consiliului Local al comunei PARVA  nr.25/28.03.2017 

privind aprobarea  preturilor  de  vanzare directa a masei  lemnoase din fondul 

forestier si din afara fondului forestier al comunei PARVA; 

– adresa nr.12745  din 09.10.2017a Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor 

inregistrata  sub nr.3039 din 10.10.2017  prin care se comunica  volumul de masa 

lemnoasa ce se poate recolta  in  anul 2017 de pe suprafata proprietate  publica a 

comunei PARVA; 

– cererea d-rei Strugari  Ionela  Florita din comuna Parva nr.89 

inregistrata la Primaria comunei Parva sub.nr.2014 din 08.06.2015 prin care se 

solicita masa lemnoasa conform art.7 alin(3) din Legea nr.144/2000; 

 

           -      raportul/avizul favorabil/nefavorabil  nr.3178din   16.10.2017 Comisia 

pentru Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei 

Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura- 

Silvicultura. 
 

                  În conformitate cu: 



         -   prevederile art. 4, art. 6 alin. (1) și (2), art. 45 si art. 57 din Hotărârea 

Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier propietate publică; 

   -   prevederile art. 6, art. 7 alin (1) lit. b), art.12, art. 59-60 din Legea nr. 

46/2008- Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea 

normelor   referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 

instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc 

pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

      -  prevederile Legii 4/2015 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub 

de masa lemnoasa pe picior, cu modificarile si completarile  ulterioare; 

     -  prevederile Ordinului nr.152/2016 privind aprobarea Listei  de  preturi de  

referinta,pe  specii si  sortimente,stabilite  pentru  anul 2016,pentru a fi folosite la 

calculul  contravalorii  materialelor lemnoase prevazute la art.22 alin (6) din Legea 

nr.171/2010 privind  stabilirea si sanctionare contraventiilor  silvice; 

      - prevederile  Amanajamentului  silvic al padurilor proprietatea  comunei Parva 

de pe teritoriul administrativ al comunei Cosna judetul Suceava; 

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

care au domiciuliul in localitatile  rurale aflate in zonele  montane; 

     - prevederile art.7.alin(1)-(6) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia  publica,republicata. 

      In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) art. 45 alin.( 3)art.49,art.115 

alin.(1) lit b) si alin.(3) din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică 

locală  republicată,cu modificarile  si  completarile  ulterioare: 

                                             H O T A R A S T E :  

  Art.1.  Se  aproba  valorificarea    din cota  anului  2017 a  volumului  de  masa  

lemnoasa   de   pe   proprietatea  comunei Parva  pe raza   administrativa  a  

comunei  Cosna  judetul    Suceava  conform Amenajamentului    Silvic  prin 

Ocolul  Silvic  Dorna  Candrenilor a  volumului  de  masa  lemnoasa  constituit  in  

partizile: 6041-6042 si 6073 in volum  de  1613 m.c. 

        Art.2. Partizile  se  valorifica  prin  licitatie   organizata de Ocolul  Silvic  

Dorna  Candrenilor   prin   Directia  Silvica  Suceava  in baza  contractului  de  

administrare ,  exploatare  pentru nevoile  locale,respectiv  partida  6043 se  va  

realiza in baza unui contract cu un agent  economic  autorizat. 
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       Art.3.Preturile  de  referinta ale masei lemnoase  pe  picior  in anul 2017 

apartinand    comunei     Parva    sunt   cele   stabilite   prin   Hotararea  

nr.25/28.03.2017. 

       Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei PARVA   şi şeful O. S.   Dorna  Candrenilor. 

      Art. 5. 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; 

- viceprimarul  comunei PARVA; 

- Ocolul  silvic  Dorna  Candrenilor ;  

- Instituţia  Prefectului  judetul Bistriţa-Năsăud. 

 

  

    

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA 

       SINGIORZAN  VASILE                                                SECRETAR 

    IOAN  CALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  51 din 16.10.2017. 

 



 

            ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                     
          COMUNA PARVA   
          PRIMAR 
      Nr.3124  din10.10.2017. 
 
 
 
 

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

                                           la  Hotararea (proiect) 

           privind    modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  

Ocolului   Silvic   DORNA  CANDRENILOR   pentru  anul  2017. 

 

 

 

 Subsemnatul  STRUGARI  IOAN    -  primarul comunei PARVA,judetul  

BISTRITA-NASAUD; 

 

 
Avand in vedere: 

– adresa nr.12745  din 09.10.2017a Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor 

inregistrata  sub nr.3039 din 10.10.2017  prin care se comunica  volumul de masa 

lemnoasa ce se poate recolta  in  anul 2017 de pe suprafata proprietate  publica a 

comunei PARVA; 

– - raportul nr. 3123  din 10.10.2017 întocmit de domnul Căluş Toader- 

Vasile – viceprimarul   comunei PARVA  privind modul  de valorificare a 

partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului  Silvic  DORNA  CANDRENILOR 

pentru  anul  2017. 

-   Hotararea Consiliului Local al comunei PARVA  nr.25/28.03.2017 

privind aprobarea  preturilor  de  vanzare directa a masei  lemnoase din fondul         

forestier si din afara fondului forestier al comunei PARVA; 

 

                  În conformitate cu: 

         -   prevederile art. 4, art. 6 alin. (1) și (2), art. 45 si art. 57 din Hotărârea 

Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier propietate publică; 

   -   prevederile art. 6, art. 7 alin (1) lit. b), art.12, art. 59-60 din Legea nr. 

46/2008- Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea 

normelor   referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 

instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
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din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc 

pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

      -  prevederile Legii 4/2015 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub 

de masa lemnoasa pe picior, cu modificarile si completarile  ulterioare; 

     -  prevederile Ordinului nr.152/2016 privind aprobarea Listei  de  preturi de  

referinta,pe  specii si  sortimente,stabilite  pentru  anul 2016,pentru a fi folosite la 

calculul  contravalorii  materialelor lemnoase prevazute la art.22 alin (6) din Legea 

nr.171/2010 privind  stabilirea si sanctionare contraventiilor  silvice; 

      - prevederile  Amanajamentului  silvic al padurilor proprietatea  comunei Parva 

de pe teritoriul administrativ al comunei Cosna judetul Suceava; 

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

care au domiciuliul in localitatile  rurale aflate in zonele  montane; 

     - prevederile art.7.alin(1)-(6) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia  publica,republicata. 

      In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) art. 45 alin.( 3)art.49,art.115 

alin.(1) lit b) si alin.(3) din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică 

locală  republicată,cu modificarile  si  completarile  ulterioare: 

 M O T I V E Z  : 

            Necesitatea  adoptarii  unei  hotarari prin care sa se  aprobe  valorificarea    

din cota  anului  2017 a  volumului  de  masa  lemnoasa   de   pe   proprietatea  

comunei Parva  pe raza   administrativa  a  comunei  Cosna  judetul    Suceava  

conform Amenajamentului    Silvic  prin Ocolul  Silvic  Dorna  Candrenilor a  

volumului  de  masa  lemnoasa  constituit  in  partizile: 6041-6043 si 6073 in 

volum  de  1822 m.c. 

            Partizile  se  valorifica  prin  licitatie   organizata de Ocolul  Silvic  Dorna  

Candrenilor   prin   Directia  Silvica  Suceava  in baza  contractului  de  

administrare si   exploatare printr-un   agent  economic pentru nevoile  locale. 

Preturile  de  referinta   ale  masei  lemnoase pe  picior in  anul 

2017apartinand  comunei PARVA sunt  cele  stabilite prin Hotararea  nr.25 

din 28.03.2017. 

                                                       PRIMAR 

    IOAN  STRUGARI 

 

 

            
 
 
 



             ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                     
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA  
      Nr.3123 din 10.10.2017. 
 
 
 

                                                   R A P O R T 

                                            la  Hotararea  (proiect) 

           privind    modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  

Ocolului   Silvic   DORNA  CANDRENILOR   pentru  anul  2017. 

 

 

 

 

 

Subsemnatul CALUS  TOADER  VASILE-viceprimarul  comunei  

PARVA,judetul  BISTRITA-NASAUD; 

 
Avand in vedere: 

– Hotararea Consiliului Local al comunei PARVA  nr.25/28.03.2017 

privind aprobarea  preturilor  de  vanzare directa a masei  lemnoase din fondul 

forestier si din afara fondului forestier al comunei PARVA; 

– adresa nr.12745  din 09.10.2017a Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor 

inregistrata  sub nr.3039 din 10.10.2017  prin care se comunica  volumul de masa 

lemnoasa ce se poate recolta  in  anul 2017 de pe suprafata proprietate  publica a 

comunei PARVA; 
 

                  În conformitate cu: 

         -   prevederile art. 4, art. 6 alin. (1) și (2), art. 45 si art. 57 din Hotărârea 

Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier propietate publică; 

   -   prevederile art. 6, art. 7 alin (1) lit. b), art.12, art. 59-60 din Legea nr. 

46/2008- Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea 

normelor   referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 

instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc 

pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

      -  prevederile Legii 4/2015 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub 

de masa lemnoasa pe picior, cu modificarile si completarile  ulterioare; 
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     -  prevederile Ordinului nr.152/2016 privind aprobarea Listei  de  preturi de  

referinta,pe  specii si  sortimente,stabilite  pentru  anul 2016,pentru a fi folosite la 

calculul  contravalorii  materialelor lemnoase prevazute la art.22 alin (6) din Legea 

nr.171/2010 privind  stabilirea si sanctionare contraventiilor  silvice; 

      - prevederile  Amanajamentului  silvic al padurilor proprietatea  comunei Parva 

de pe teritoriul administrativ al comunei Cosna judetul Suceava; 

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

care au domiciuliul in localitatile  rurale aflate in zonele  montane; 

     - prevederile art.7.alin(1)-(6) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia  publica,republicata. 

      In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) art. 45 alin.( 3)art.49,art.115 

alin.(1) lit b) si alin.(3) din Legea nr.  215/ 2001 privind  administraţia publică 

locală  republicată,cu modificarile  si  completarile  ulterioare: 

 

 

 P R O P U N  : 

 

        Adoptarea  unei   Hotarari   prin   care  sa  se  aprobe  valorificarea  in  anul  

2017   de catre   Ocolului  Silvic  DORNA  CANDRENILOR  a volumului de 

masa  lemnoasa  conform  anexei  nr.1 

 

 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_________2017 

                                                                         RAPORT 

                                                    asupra  proiectului  de  hotarare 

                 privind    modul  de  valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului   Silvic  

                                         DORNA  CANDRENILOR   pentru  anul  2017 

 

           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 : 

         -   prevederile art. 4, art. 6 alin. (1) și (2), art. 45 si art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier propietate publică; 

   -   prevederile art. 6, art. 7 alin (1) lit. b), art.12, art. 59-60 din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

       -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea normelor   referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 

instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

      -  prevederile Legii 4/2015 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, cu 

modificarile si completarile  ulterioare; 

     -  prevederile Ordinului nr.152/2016 privind aprobarea Listei  de  preturi de  referinta,pe  specii si  

sortimente,stabilite  pentru  anul 2016,pentru a fi folosite la calculul  contravalorii  materialelor lemnoase prevazute 

la art.22 alin (6) din Legea nr.171/2010 privind  stabilirea si sanctionare contraventiilor  silvice; 

      - prevederile  Amanajamentului  silvic al padurilor proprietatea  comunei Parva de pe teritoriul administrativ al 

comunei Cosna judetul Suceava; 

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

rurale aflate in zonele  montane; 

     - prevederile art.7.alin(1)-(6) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  

publica,republicata. 

  In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) art. 45 alin.( 3)art.49,art.115 alin.(1) lit b) si alin.(3) din Legea nr.  215/ 2001 

privind  administraţia publică locală  republicată,cu modificarile  si  completarile  ulterioare: 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 
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