
               ROMANIA  

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   PARVA 

                                                         

 

                                                         H O T A R A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

privind   aprobarea  preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-

destinatie   nevoi locale la populatie,preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa 

lemnoasa pe picior pentru partizile pentru  populatie; foioase  si rasinoase in functie de gradul de 

accesibilitate,preturile stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  negociere pentru materialul lemnos 

provenit din confiscari,a taxei de peiaj pentru anul 2018. 

 

           Consiliul local al com. PARVA  întrunit în şedinţa ordinară  din data de  16.10.2017              

în prezenţa unui număr  de   9  consilieri locali;  

            Având în vedere; 

          -  expunerea  de  motive  nr.3113  din 10.10.2017  intocmita  de  dl.primarul comunei   

STRUGARI  IOAN prin care se motiveaza  necesitatea  adoptarii  acestei  hotarari; 

          -  raportul  nr. 3112  din  10.10.2017  intocmit  de  doamna PALAGE  MARIA-inspector 

asistent  in cadrul  aparatului  de specialitate  al primarului comunei PARVA, prin care se arata  

necesitatea  adoptarii  acestei  hotararii; 

           -  adresa  nr.5243/28.09.2017 a Ocolului  Silvic  Izvorul  Somesul  Mare  R.A. inregistrata  

la  primaria  comunei  PARVA  sub  nr. 2946/29.09.2017. 

Tinand cont de ; 

- Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la     Ocolul   Silvic   Dorna  Candrenilor    

sub  nr. 1197 /12.07.2004     inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.   441  din  2004 si actul  

aditional nr.3515  din  30.12.2014      

- Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la nr.342/22.01.2015 la    Ocolul   Silvic   

Izvorul Somesul Mare R.A  si  inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr. 218   din 22 .01.2015. 

            Vazand dispozitiile; 



          -  prevederilor H. G. României nr. 617/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier  proprietate  publică. 

         -   Legea  nr.46/2008- Codul  Silvic, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

         -   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,                                           

          -  avizul Comisiei  Pentru Administratie Publica Locala,Juridica si de Disciplina,Apararea 

Ordinei Publice,Respectarea Dreptrurilor  si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura   nr.    

3178   din 16.10.2017. 

     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   aproba  modul de calcul a masei  lemnoase  din  proprietatea    comunei  

PARVA  administrate  de  Ocolul  Silvic Izvorul  Somesului  Mare  R.A  si  Ocolul  Silvic  Dorna  

Candrenilor, conform anexelor nr.1-8. 

           Art.2. Anexele   1-8   fac  parte  integranta   din  prezenta  hotarare. 

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

PARVA   , şeful O. S.   Dorna  Candrenilor si seful  O.S.  Izvorul  Somesul Mare. 

         Art. 4. 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; 

- Ocolul  silvic  DORNA  CANDRENILOR; 

- Ocolul  silvic  IZVORUL SOMESULUI  MARE  R.A; 

- Instituţia  Prefectului  jud. Bistriţa-Năsăud. 

 
  

              PRESEDINTE   DE  SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA                                       

 SINGIORZAN  VASILE                                                           SECRETAR 

                                                                                                                 IOAN       CALUS 

      Nr. 54  din    16.10.2017. 

 

 

    



             ROMANIA \ 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

      COMUNA  PARVA 

              PRIMAR 

      Nr.3113/10.10.2017. 

                                                         

 

                                                         EXPUNERE  DE  MOTIVE 

                                                                la  hotararea (proiect)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

privind   aprobarea  preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-

destinatie   nevoi locale la populatie,preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa 

lemnoasa pe picior pentru partizile pentru  populatie; foioase  si rasinoase in functie de gradul de 

accesibilitate,preturile stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  negociere pentru materialul lemnos 

provenit din confiscari,a taxei de peiaj pentru anul 2018. 

 

           Subsemnatul   STRUGARI  IOAN-primarul comunei PARVA  judetul  BISTRITA-

NASAUD: 

            Având în vedere; 

           -  adresa  nr.5243/28.09.2017 a Ocolului  Silvic  Izvorul  Somesul  Mare  R.A. inregistrata  

la  primaria  comunei  PARVA  sub  nr. 2946/29.09.2017. 

          -  raportul  nr. 3112  din  10.10.2017  intocmit  de  doamna PALAGE  MARIA-inspector 

asistent  in cadrul  aparatului  de specialitate  al primarului comunei PARVA, prin care se arata  

necesitatea  adoptarii  acestei  hotararii; 

Tinand cont de ; 

- Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la     Ocolul   Silvic   Dorna  Candrenilor    

sub  nr. 1197 /12.07.2004     inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.   441  din  2004 si actul  

aditional nr.3515  din  30.12.2014      

- Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la nr.342/22.01.2015 la    Ocolul   Silvic   

Izvorul Somesul Mare R.A  si  inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr. 218   din 22 .01.2015. 

            Vazand dispozitiile; 



                                           - conform prevederilor H. G. României nr. 617/2016 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier  proprietate  

publică. 

                                          - Legea  nr.46/2008- Codul  Silvic,    republicata,cu modificarile 

completarile ulterioare; 

                                     - 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,                                           

                               

                                         -  avizul Comisiei  Pentru Administratie Publica Locala,Juridica si de 

Disciplina,Apararea Ordinei Publice,Respectarea Dreptrurilor  si Libertatilor 

Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura   nr.                din  

     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  modul de calcul a masei  

lemnoase din proprietatea  comunei  PARVA  administrate   de  O.S.Izvorul  Somesului Mare  

R.A si  de O.S.  Dorna Candrenilor. 

         . 

 

    INTOCMIT 

         PRIMAR 

 IOAN  STRUGARI 

 

 

 

 



 

JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA  COMUNEI   PARVA 

      NR.3112/10.10.2017. 

                                                                                   R A P O R T  

                                                                           la  hotararea  (proiect)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

privind   aprobarea  preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-destinatie   nevoi locale la 

populatie,preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior pentru partizile pentru  

populatie; foioase  si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate,preturile stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  

negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari,a taxei de peiaj pentru anul 2018. 

  Subsemnata  PALAGE  MARIA- inspector asistent in cadrul aparatului  de  specialitate al primarului comunei 

PARVA:  Având în vedere; 

           -  adresa  nr.5243/28.09.2017 a Ocolului  Silvic  Izvorul  Somesul  Mare  R.A. inregistrata  la  primaria  

comunei  PARVA  sub  nr. 2946/29.09.2017. 

Tinand cont de ; 

- Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la     Ocolul   Silvic   Dorna  Candrenilor    sub  nr. 1197 

/12.07.2004     inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr.  441  din  2004 si actul  aditional nr.3515  din  30.12.2014      

- Contractul de paza si servicii silvice inregistrat la nr.342/22.01.2015 la    Ocolul   Silvic   Izvorul Somesul 

Mare R.A  si  inregistrat la Primaria comunei Parva cu nr. 218   din 22 .01.2015. 

            Vazand dispozitiile; 

                                           - conform prevederilor H. G. României nr. 617/2016 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier  proprietate  publică. 

                                          - Legea  nr.46/2008- Codul  Silvic, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                         - 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,                                           

                                 -  avizul Comisiei  Pentru Administratie Publica Locala,Juridica si de Disciplina,Apararea 

Ordinei Publice,Respectarea Dreptrurilor  si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura   nr.                din  

     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  : 

  Necesitatea  adoptarii unei  hotarari prin care sa se    aprobe  modul de calcul a masei  lemnoase din proprietatea  

comunei  PARVA  administrate   de  O.S.Izvorul  Somesului Mare  R.A si  de O.S.  Dorna Candrenilor. 

                                                                              INTOCMIT 

                                                                    INSPECTOR    ASISTENT 

                                                                         MARIA    PALAGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 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   aprobarea  preturilor care stau la baza  calculului APV-ului  cu sortarea  fir cu fir-destinatie   nevoi locale la 

populatie,preturile de pornire la licitatia de prestari servicii masa lemnoasa pe picior pentru partizile pentru  



populatie; foioase  si rasinoase in functie de gradul de accesibilitate,preturile stabilite pentru  licitatie deschisa  sau  

negociere pentru materialul lemnos provenit din confiscari,a taxei de peiaj pentru 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 : 

             -  prevederilor H. G. României nr. 617/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase  din fondul forestier  proprietate  publică. 

              - Legea  nr.46/2008- Codul  Silvic, , republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

              - 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  I  IOAN 

 

 

 

 


