
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA PARVA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Metodologiei privind stabilirea pretului de referinta 

al masei lemnoase pe picior -productia anului 2017 care se recolteaza 

din fondul forestier proprietate publica a comunei Parva 

 

Consiliul Local al comunei Parva, întrunit în  sedinţa ordinară în data de  30.09.2016, în prezenţa unui 

număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie 

 

Avand în vedere: 

- expunerea de motive nr. 2712 din 29.09.2016  a domnului  Strugari  Ioan – primar; 

- raportul nr. 2711  din 29.09.2016  al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

despecialitate al primarului, inspector asistent Palage Maria; 

- adresa nr. 6049/27.09.2016 a Ocolului Silvic Izvorul Somesului Mare R.A., inregistrata la 

Primaria Parva sub nr. 2701/28.09.2016; 

- adresa nr. 11968/28.09.2016 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor inregistrata la PrimariaParva 

sub nr. 2710/29.09.2016; 

- prevederile   Legii nr.46/2008 privind  Codul   Silvic, republicata,cu modificarile   si  completarile 

ulterioare; 

- prevederile art.1 litera q) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondulforestier 

proprietate publica aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 617/2016; 

- raportul/avizul   favorabil/nefavorabil   nr.2759 din  30.09.2016   al   Comisiei   studii, activitaţi  

economico-financiare şi administrarea domeniului public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului şi 

urbanism si al Comisiei administraţie publică locală,juridică şi de disciplină, apărarea ordinei publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, agricultură-silvicultură; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”a” , art.45 alin.1, 2 si art.115 alin.1lit.”b” din Legea 

administratiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba Metodologia privind stabilirea pretului de referinta al masei lemnoase pe picior – 

productia anului 2017 care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Parva in 

conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.617/2016, conform anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba pasul de licitatie de 5% din pretul de pornire, rotunjit in lei. 

Art.3.  Cu ducerea la  îndeplinire  a  prevederilor prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte Primarul 

comunei Parva domnul Strugari Ioan.  

Art.4.  Prezenta hotărâre  a fost adoptată de Consiliul local al comunei Parva în şedinţa ordinară,  

respectiv cu un număr de voturi  11„pentru”, din numărul de 11 consilieri prezenţi.  

Art.5.   Prezenta  hotarare  se   aduce  la cunostinta  publica  si  se  comunica  prin  grija secretarului 

comunei Parva cu: 

- Primarul comunei Parva 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud 

- Ocolul Silvic Izvorul Somesului Mare R.A. 

- Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       Contrasemneaza secretar, 

  RUS V. IOAN       IOAN CALUS 

                                                              
NR. 84 DIN 30.09.2016. 


