
                ROMANIA                                                                                             - 

 JUDETUL  BISTRITA-NASAUD                                                                                                               

 CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI PARVA 

 

H O T A R A R E 

privind   aprobarea preţurilor de pornire pentru  

licitaţia pe picior din partizile  nr. 6207- secundare, rărituri  şi nr. 6225- tăieri de conservare 

 
Consiliul Local al Comunei  Parva, Judetul Bistrita - Nasaud, întrunit în şedint ordinară în data de 

19.02.2020 în prezenta a 9   consilieri  din  totalul de 10 în funcţie: 

   Avand in vedere: 

          - adresa nr.10510 din 06.02.2020  Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor  prin care se comunica  lista de partizi 

pentru valorificare  in  anul 2020 de pe suprafata proprietate  publica a comunei PARVA; 

          - raportul nr. 420 din 13.02.2020 întocmit de  doamna Palage Maria inspector asistent in cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Parva;          

          - referat  nr. 421 din 13.02.2020 intocmita domnul Calus Toader–Vasile  viceprimar al comunei Parva;   

           -      raportul/avizul favorabil  nr.468 din 19.02.2020’Comisia pentru Administratie Publica  Locala,  Juridica 

si de Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura- 

Silvicultura; 

             - contractul de administrare nr. 1197 din 12.07.2004 incheiat intre  Primaria comunei Parva si Directia 

Silvica Suceava; 

         - actul aditional nr.30843 din 31.12.2014 la contractual de administrare nr.1197 din 12.07.2004;  

         - H.G. nr. 715/2017 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.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

         - 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; 

In 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 preţul de pornire la licitatie  a masei lemnoase din  partizile nr. 6270- secundare, rărituri, 

cu volumul brut de 845 mc in suma de 100 lei/mc si nr. 6274- tăieri de conservare cu volum brut de 158 mc in suma 

de 200 lei/mc din proprietatea comunei Parva conform anexi nr. 1.        

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 

servicii  pentru institutiile si populatie din comuna Parva.  



Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărârii se abrogă H.C.L. nr. 50 din 16.10.2019. 

        Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei PARVA   şi şeful O. 

S.   Dorna  Candrenilor. 

          Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenti. 

          Art. 6. 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; 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZA, 

     SINGIORZAN VASILE                                                                    SECRETAR GENERAL AL UAT 

                                                                                                                           Căluş Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8 din 19.02.2020. 


