
                ROMANIA 
 JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                                                   
 CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI PARVA 
 

H O T A R A R E 
 

privind   aprobarea cotei de masa lemnoasa pentru exploatare in anul 2019 modul  de  
valorificare  a  partizilor constituite  la  nivelul  Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, si 
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, pentru anul 2019. 

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

extraordinara in data de 18.01.2019    in prezenta   a  9     consilieri  din  totalul de 10 in functie: 
 

   Avand in vedere: 
– adresa nr.14558  din 18.12.2018  Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor inregistrata  

sub nr.3556 din 19.12.2018  prin care se comunica  volumul de masa lemnoasa ce se poate 
recolta  in  anul 2019 de pe suprafata proprietate  publica a comunei PARVA; 
        - raportul nr.160/15.01.2019 întocmit de doamna  Palage Maria, Inspector asistent al 
comunei Parva  
        - expunerea de motive  nr. 161 din 15.01.2019    intocmita domnul Strugari Ioan primar al 
comunei Parva; 
         - contractual de administrarea nr. 1197 din 12.07.2004 incheiat intre  Primaria comunei 
Parva si Directia Silvica Suceava. 
         - actul additional nr.30843 din 31.12.2014 la contractual de administrare nr.1197 din 
12.07.2004;  
         - H.G. nr. 6715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier propietate publică; 
         - art. 59 alin. (1),(2),(3) si art. 60 din Legea nr. 46/2008- Codul Silvic cu privire la 
posibilitatea anuala de masa lemnoasa ce poate fi exploatata in anul 2019; 
       - prevederile Legii nr.2/2018 cu privire la bugetul de stat pentru anul 2018; 
         - prevederile Legii nr.500/11.06.2002 privind Finantele publice; 
         - 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.6 alin.(8) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia  publica locala, republicata; 
          -  avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al com.   Parva  in acest sens cu nr.170 
din 18.01.2019;           
          - avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local al com.  Parva  în acest sens   cu nr170 
din 18.01.2019;           
           - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local al com. Parva   în acest sens   cu nr170 
din 18.01.2019;           
     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 A R A S T E : 
 



        Art.1.  Se  aproba  spre exploatare in anul 2019 din padurile proprietate publica   a 
comunei Parva  pe raza   administrativa  a  comunei  Cosna  judetul    Suceava  conform 
Amenajamentului    Silvic  prin Ocolul  Silvic  Dorna  Candrenilor un volum de 2594 mc. masa  
lemnoasa din care:  
 

- 1181 mc produse principale 
- 300 mc conservare 
- 200 mc igiena 
- 31 mc curatiri tipice 
- 882 mc produse secundare rarituri 

         Art.2. Partizile  se  valorifica  prin  licitatie   organizata de Ocolul  Silvic  Dorna  
Candrenilor   prin   Directia  Silvica  Suceava  in baza  contractului  de  administrare, pentru 
agenti economici si prin contract de prestari service pentru institutiile si populatie din comuna 
Parva.  
       Art.3. 1.Se aproba preturile  de  referinta ale masei lemnoase  pe  picior  pe specii sau grupe 
de specii, sortimente dimensionale si grade de accesibilitate in anul 2019, conform anexelor 1 – 5 
la prezenta. 
                  2. – se aproba preturile pentru valorificare a materialului lemnos aflat la drum 
auto/depozit pentru anul 2019 - fond forestier comuna Parva, conform anexei nr.6 la prezenta. 
                 3. – se aproba preturile pentru valorificare a materialului lemnos pentru populatie 
pentru anul 2019 - fond forestier comuna Parva, conform anexei nr.7 la prezenta. 
                4. – se aproba preturile pentru valorificare a materialului lemnos provenit din 
confiscari pentru anul 2019 – fond forestier comuna Parva, conform anexei ne.8 la prezenta. 
        Art. 4. Preturile pentru agenti economici se aproba prin Hotarare de Consiliul local iar 
pentru populatie conform anexei nr.7. 
        Art. 5.  Se stabileste pretul de pornire la licitatie  a masei lemnoase din  partida nr.6028 cu 
volumul brut de 837 mc in suma de 250 lei/mc din proprietatea comunei Parva. 

        Art. 6.  Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 9  voturi ,,pentru’’ din totalul celor 10 consilieri  cu drept de 
vot  prezenţi la şedinţă.  

        Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
PARVA   şi şeful O. S.   Dorna  Candrenilor. 
        Art. 8. 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-Nasaud; 

 
        PRESEDINTE  DE  SEDINTA CONTRASEMNEAZA 
                Calus Toader - Vasile    SECRETAR 
       IOAN  CALUS 

 

 

 

 

Nr.4 din 18.01.2019 


