
                ROMANIA 
 JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                                                   
 CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI PARVA 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind   aprobarea cotei de masa lemnoasa pentru exploatare, modul  de  valorificare  a  
partizilor şi aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul 2020 pe specii/grupe de specii, 

grad de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului pentru masa lemnoasă 
pe picior ce se va recolta din suprafaţa de pădure proprietatea publică a Comunei Parva ce 

se află în administrarea Ocolului Silvic Dorna Căndrenilor 
 

Consiliul Local al Comunei  Parva, Judetul Bistrita Nasaud, intrunit în sedinţa  ordinara 
în data de 29.11.2019   în prezenta   a 10     consilieri  din  totalul de 10 in functie: 

 
   Avand în vedere: 
          - adresa nr.13694  din 22.11.2019  Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor inregistrata  sub nr. 
3131 din 25.11.2019  prin care se comunica  volumul de masa lemnoasa ce se poate recolta  in  
anul 2020 de pe suprafata proprietate  publica a comunei PARVA; 
         -  adresa nr.13623  din 18.11.2019  Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor inregistrata  sub nr. 
3062  din 18.11.2019    prin care se comunica  lista de partizi pentru valorificare  in  anul 2020 
de pe suprafata proprietate  publica a comunei PARVA; 
         - referat   nr. 3104 din 22.11.2019  intocmita domnul Strugari Ioan primar al comunei 
Parva;   
         - raportul nr. 3103 din 22.11.2019  întocmit de  domnul Căluş Toader- Vasile viceprimar 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 2020; 
       -  prevederile Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

         - 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.3174 
din 29.11.2019;           
          - avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local al com.  Parva  în acest sens   cu nr.3174 
din 29.11.2019;           
           - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local al com. Parva   în acest sens   cu nr.3174 
din 29.11.2019;           

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit d), alin 7 lit. r), art. 139 alin. (1) alin (3) lit. e) 
şi art 196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                                     



 
H O T A R A S T E : 

 
         Art.1. Se aprobă preţurile  de referinţă pentru anul 2020 pe specii/grupe de specii, grad de 
accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului pentru masa lemnoasă pe picior ce se 
va recolta din suprafaţa de pădure proprietatea publică a Comunei Parva ce se află în 
administrarea Ocolului Silvic Dorna Căndrenilor, conform anexelor 1-5 din prezenta  hotărâre.                   
        Art.2.  Se  aproba  spre exploatare în anul 2020 din padurile proprietate publica   a 
comunei Parva  pe raza   administrativa  a  comunei  Cosna  judetul    Suceava  un volum de 
2241 mc. masa  lemnoasa conform anexi nr.6 din prezenta hotărâre.  
         Art.3. Se abrobă preturile de valorificare a materialului lemnos pentru populaţie pentru 
anul 2020 conform anexei nr.7 din prezenta hotărâre. 
         Art.4. 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. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
PARVA   şi şeful O. S.   Dorna  Candrenilor. 

      Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenţi. 

        Art. 7. 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 GENERAL U.A.T. 
       IOAN  CALUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 56 din 29.11.2019 


