
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Nivelului de piață al prețurilor de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente
pentru materialul lemnos exploatat din pădurea proprietate 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. 7922 din data de 10.11.2016; 
- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 8836 din data de 30.12.2016;
-  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. 72 din data de 05.01.2017; 

Ținând cont de:
- Adresa nr. 12396 din 29.12.2016 a Ocolului Silvic Vatra Dornei,  înregistrată la Primăria comunei Șaru

Dornei sub nr. 8770 din 29.12.2016
- Legea nr. 46/2008 privind codul silvic, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  617  din  31  august  2016  pentru  aprobarea  Regulamentului  de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Decizia nr.  383 din 28.09.2016  a Directorului General al  Regiei  Naționale a Pădurilor – ROMSILVA

privind prețurile de referință pentru anul de producție 2017, pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul
forestier, proprietate publică a statului, administrat de RNP – Romsilva.

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.45 si 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 ca prețurile de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente,  pentru
anul de producție 2017, pentru pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate
publică a comunei Șaru Dornei, administrat de Ocolul Silvic – Vatra Dornei, să fie cele prevăzute în Decizia 383
din 28.09.2016, cuprinzând anexele 1-5, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, anexe
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. 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,
          Secretar,
                                 Dragoș-Ion RUSU                                     Ştefan NEGREA

Şaru Dornei, 6 ianuarie 2017.
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