
R O M Â N I A  

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                    

          PARVA 

H O T Ă R Â R E 

privind vanzarea de masa lemnoasa pentru populatie si bisericile din localitate 
 

Consiliul local al com. Parva întrunit în şedinţa ordinara din data de 19.06.2015 în prezenţa 

unui nr. de 8 consilieri din totalul de 11 in functie ; 

 

Având în vedere: 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr. 2064 din 09.06.2015prin care se arata necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Parva, înregistrată sub nr.  2065 din 

09.06.2015; 

- Autorizatia de construire nr.4/26.03.2010 emisa de Primaria comunei Parva pentru 

executarea lucrarilor de construire pentru: „Biserica de zid”;  

- Autorizatia de construire nr.38/12.10.2005emisa de Primaria comunei Parva pentru 

executarea lucrarilor de construire pentru: „Biserica Penticostala si anexa”; 

- cererea domnisoarei Strugari Florita Ionela din comuna Parva nr. 89 inregistrata la 

Primaria comunei Parva sub nr. 2041 din 08.06.2015, prin care se solicita masa lemnoasa conform 

art. 7 alin.(3) din Legea nr. 144/2000; 

- Raportul favorabil/nefavorabil nr.2186 din 18.06.2015 al Comisiei Studii,Activitati 

Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea 

Teritoriului si Urbanism;  al ComisieiAdministratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, 

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

Silvicultura; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.6 din 13.02.2015 cu privire la 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2015; 

-Hotararea  Consiliului local al comunei Parva nr.15/08.11.2000 privind infintarea 

activitatii  economice- silvicultura; 

- Contractul de paza si prestari serviicii silvice nr. 1197/12.07.2004  inregistrat la Directia 

Silvica Suceava – Ocolul Silvic Cosna sub nr. 2671/02.06.2004,  inregistrat la Primaria comunei 

Parva sub nr.441 din 22.06.2004 si Actul aditional la Contractul nr. 1197/12.07.2004 inregistrat la 

Primaria comunei Parva sub nr. 3515/30.12.2014; 

- prevederile amenajamentului silvic al pădurilor proprietatea comunei Parva de pe 

teritoriul administrativ al comunei Cosna jud. Suceava; 

- Actul de punere in valoare nr. 5874 AC I Parva-Valfa intocmit de Ocolul Silvic Dorna 

Candreni; 

-  prevederile  Legii nr. 46/2008- Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au 

domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare 

a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c”,alin.(5) lit.”b”,  art. 45, art.46 alin.(1), art. 

47, art.49 si art.115 alin.(1) lit.“b” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală 

republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 ART.1.Se aprobăexploatareaunuivolum  de 203 mc masa lemnoasapepiciorprovenita din 

produseaccidentaleprevazuta in APV nr. 5874 AC I Parva-Valfa. 

ART.2. (1).Valorificarea masei lemnoase in cantitate de 103 mc se va face gratuit catre 

cultele religioase, inclusiv serviciile de exploatare,debitare si transport. 

   (2).Pentru persoanele fizice valorificarea se va face in conditiile art. 7 alin.(3) din 

Legea nr. 144/2000. 



   (3).Valoarea masei lemnoase este cea prevazuta in APV. 

ART.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se 

încredinţeazăPrimarulcomuneiParvadomnulStrugariIoansiseful OS DornaCandrenilor. 

 ART.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinara cu: 8voturi, din 11consilieri in 

functie. 

ART.5.-Prezenta hotărâre se vacomunica, pringrijasecretaruluicomuneiParva, cu: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Primarul comunei Parva, 

- Compartimentulfinanciarcontabil din cadrulPrimărieiParva, 

- OcolulSilvicDornaCandrenilor 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER LOCAL             SECRETAR, 

CalusToader-VasileCalusIoan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 13 

Din 19.06.2015 



 


