
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea modului de valorificare a unor partizi din fondul forestier  

proprietate publică a Comunei Șaru Dornei

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru

Dornei, judeţul Suceava,  înregistrată cu nr. 5889 din 14.08.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 6675 din 19.09.2017;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ, înregistrat sub nr. 6845 din 22.09.2017;

-  Raportul  de  avizare  al  comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de
disciplină,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  apărarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor
cetăţenilor, înregistrat sub nr. 6846 din 22.09.2017;

- Raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii   a Consiliului local al comunei Șaru
Dornei, jud. Suceava, înregistrat sub nr. 6847 din 22.09.2017;

-  adresa  nr.  12184/11.08.2017  a  Ocolului  Silvic  Vatra  Dornei,  înregistrată  la  Primăria
comunei Șaru Dornei sub nr. 5874/12.08.2017.

Ținând cont de:
-  prevederile  Legii  nr.  46/2008  privind  Codul  Silvic,  republicată,  cu  modificările  si

completările ulterioare,
-  prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-  prevederile   Hotărârii  Guvernului  nr.  617/2016  pentru  aprobarea  Regulamentului  de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
-  prevederile  art.  20,  lit.  "e"  al  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
În  temeiul  art.36  alin.2  lit.c,  art.45,  art.115  alin.1,  lit.  b  din  Legea  nr.215/2001  a

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  .  Se aprobă lista cu partizile de produse accidentale și secundare rărituri cu un volum
brut total de 1406 mc., provenite din fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei,
din care urmează să se exploateze masă lemnoasă la faza ”drum auto”, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  . Se aprobă valorificarea masei lemnoase prevăzute la art. 1, după cum urmează:
-  lemnul de foc  și lemnul de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, prin

vânzare directă către populație;
-  lemnul de lucru cu diametrul la capătul gros de peste 24 cm, prin vânzare la licitație

publică deschisă cu strigare cu preselecție, de materiale lemnoase fasonate ”la drum auto”.
Art.3  .  Se aprobă utilizarea unui volum de 100 mc. lemn de lucru pentru nevoi locale.



Art.4  . Primarul  comunei,  prin  compartimentele  de  specialitate  va  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul
Suceava pentru control şi legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează,
                    Ovidiu-Dumitru LOSTUN                   Secretar,

                                                                               Ştefan NEGREA
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