
               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                               

CONSILIUL LOCAL PARVA              

 

                                                                                  HOTARARE 

 

privire la modificarea art. 24 , cap. VI din Contractul de administrare incheiat cu 

Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Dorna Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat 

prin act aditional nr. 3515/30.12.2014 

 

Consiliul local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 martie  2017 in prezenta a 10 

consilieri ; 

             

    Având în vedere:                

                      -raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 930/28 martie 2017 ; 

                      -expunerea de motive a primarului comunei Parva nr. 931 din 28 martie 2017 ; 

           -raportul nr.929 din 27.03.2017 a Comisiei Administratie Publica Locala,Juridica si de 

Disciplina,Agricultura – Silvicultura… 

                      -Contractul de administrare  incheiat cu Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic   Dorna 

Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat   prin act aditional nr. 3515/30.12.2014 ; 

                      -prevederile Codului Silvic  - Legea nr. 46/2008 ; 

                      -Hotararea Guvernului nr. 617/31 august 2016 pentru aprobarea regulamentului de valorificare 

a masei lemnoase ; 

                    În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b) si c),alin.(4) lit. a), alin.(5) lit.a) art. 45 alin.(2) lit. 

a), alin.(6), art. 63 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. a) şi b), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215 / 2001, republicată cu modificari si completari; 

                                                                          

HOTARASTE : 

 

                 Art.1  Se aproba modificarea  art. 24 , cap. VI din Contractul de administrare incheiat cu Directia 

Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Dorna Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat  prin act aditional nr. 

3515/30.12.2014 si care va avea urmatorul continut : „Valorificarea masei lemnoase se va face prin Directia 

Silvica Suceava – Ocolul Silvic Dorna Candreni. 

                Art. 2  Plata rezultatului financiar ce revine beneficiarului , adica Primariei comunei Parva, sa se 

faca in lei prin ordin de plata trimestrial pana la data de 15 a lunii urmatoare incheiarii trimestrului; 

     Art. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva; 

               Art. 4  Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 10 consilieri „pentru”din 10 consilieri prezenti. 

               Art. 5 . Compartimentul de resort/secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta 

hotarare cu :  

- Primarul comunei Parva ; 

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita; 

- Directia Silvica Suceava; 

- Ocolul Silvic Dorna Candrenilor,judetul Suceava;  

- Institutia prefectului – judetului Bistrita Nasaud. 

 

PREDEDITE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNEAZA 

RUS I. IOAN I                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                             Ioan  Calus 

 

 

 

 

Nr.27 

Din 28.03.2017. 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina,Apararea Ordinei 

Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura 

NR. 929 DIN 27.03.2017. 

 

 

RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 

privind aprobarea modificarii art. 24 , cap. VI din Contractul de administrare incheiat cu 

Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Dorna Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat 

prin act aditional nr. 3515/30.12.2014 

 

 

 In sedinţa  Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea Ordinei 

Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, de  pe lângă Consiliul 
Local al comunei Parva potrivit art. 44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-
republicata,cu modificările si completările ulterioare , azi 27.03.2017, am luat în discuţie proiectul de hotărâre 
susmenţionat  si constăm că : 
 
Acesta se încadrează în:      

         -Contractul de administrare  incheiat cu Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic   Dorna 

Candreni nr. 1197/12.07.2004, modificat   prin act aditional nr. 3515/30.12.2014 ; 

                      -prevederile Codului Silvic  - Legea nr. 46/2008 ; 

                      -Hotararea Guvernului nr. 617/31 august 2016 pentru aprobarea regulamentului de valorificare 

a masei lemnoase ; 

                      -prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) si c),alin.(4) lit. a), alin.(5) lit.a) art. 45 alin.(2) lit. a), 

alin.(6), art. 63 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. a) şi b), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215 / 2001, republicată cu modificari si completari; 

 

          HOTARASTE: 

 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în 
forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la 
vot din totalul de_____prezenti. 
 
 
 
                   PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                     Cicedea Dumitru         Rus V.Ioan 
 
 


