
                ROMÂNIA 
 JUDETUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                   
 CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI PARVA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea fondului de accsebilizare a pădurilor 

 
Consiliul Local al Comunei  Parva, Judetul Bistrita Nasaud, intrunit în sedinţa  ordinara în data de  

30.01.2020 în prezenta a consilieri  din  totalul de 9 în funcție: 
 

   Avand în vedere: 
          - adresa Direcţiei Silvice Suceava, Ocolului  Silvic Dorna  Candrenilor nr.13969 din 13.12.2019  
inregistrata la primaria comunei Parva sub nr. 3420 din 20.12.2019, cu privire la obligaţia constituirii 
fondului de accsebilizare a fondului forestier, conform Legii nr. 56/2010; 
         - referat   nr. 89   din 13.01.2020   intocmita domnul Strugari Ioan primar al comunei Parva;   
         - raportul nr. 88   din 13.01.2020     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; 
          -  raportul/avizul favorabil  nr. 256  din  30.01.2020, Comisia pentru Administratie Publica Locala, Juridica si 
de Disciplina, Apararea Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura- 
Silvicultura; 
        -prevederile art.4 alin.(1) art.5 alin.(1) lit.a) din Legea  Nr. 56/2010 din 19 martie 2010 ,republicată 
privind accesibilizarea fondului forestier naţional; 
         - prevederile Legeii nr. 46/2008- Codul Silvic cu privire la posibilitatea annuală de masa lemnoasa ce 
poate fi exploatata în anul 2020; 
        - prevederile  Amanajamentului  silvic al padurilor proprietatea  comunei Parva de pe teritoriul 
administrativ al comunei Cosna judetul Suceava; 

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,  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1 Se aprobă constituirea Fondului de accsebilizare a pădurilor proprietate publică a comunei 

Parva, în procent de 2% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din 
produsele principale şi accidentale I,la nivelul Ocolului Silvic Dorna Căndrenilor,în calitate de 
administrator al fondului forestier. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei PARVA   şi 
şeful O. S.   Dorna  Candrenilor. 
           Art.3.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenti. 
          Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă  publică prin grija secretarului şi  se comunică în 
termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare cu: 

  -  primarul comunei   Parva 
     -  viceprimarul  comunei Parva; 
     -  Ocolul  silvic  Dorna  Căndrenilor ; 

-  Instituţia  Prefectului  judetul Bistriţa-Năsăud; 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează de legalitate, 
   SÎNGIORZAN VASILE                                                  SECRETAR GENERAL AL UAT 
                                                                                                                   Căluş Ioan 
 
 
 
Nr. 4 din 30.01.2020. 


