
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea modului de valorificare a unei 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. 325 din 18.01.2017;
- Raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat cu nr. 326 din 18.01.2017;
- 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. 327 din 18.01.2017;

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  modul  de  valorificare  a  materialului  lemnos  care  se  recoltează  din  fondul
forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei, provenit din partida nr. 16089, u.a. 78A, canton silvic
Gheorghițeni, având un volum de 2155 mc, după cum urmează:

-lemnul de lucru–  se valorifică de către proprietarul  fondului forestier, prin vânzare la licitație publică,
ca material lemnos fasonat la drum auto,

-lemnul de foc  –  se foloseşte pentru nevoi locale.
 Art.2. 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
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