
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea preturilor de  vanzare directă  catre populație a sortimentelor de  lemn fasonat provenit
din  fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru Dornei

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava;
Având în vedere:

-  referatul  de  aprobare  prezentat  de  domnul  Iordache  Ioan-Cătălin,  primarul  comunei  Şaru
Dornei, judeţul Suceava,  înregistrat cu nr. 6108 din 16.08.2021;

-  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 6919 din 15.09.2021;
-  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. 7274 din 28.05.2021.

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, cu modificările și completările

ulterioare;
- prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului

de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completarile
ulterioare;

-  prevederile  art.  20,  lit.  "c",  lit.  "e"  al  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.c), art. 139 alin. (1),  art. 196, alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  .    Se aprobă modificarea preturilor de vanzare directă către populatie a sortimentelor de lemn
fasonat provenit din exploatarea  masei lemnoase  din  fondul forestier proprietate publică a Comunei Șaru
Dornei, administrat de către Ocolul Silvic Vatra  Dornei, după cum urmează:

-   lemnulul de foc pentru consumul propriu al persoanelor fizice, pe baza solicitărilor acestora,  preț
de 150 lei/mc,
             -    lemnul rotund celuloză  preț de 200 lei/mc.,

-   lemnul de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, preț de 245 lei/mc.
Art.2. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va  duce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru
exercitarea controlului de legalitate. 

 Președinte de ședință,

                                                                                            Contrasemnează,
                p. Secretarul general al comunei,
                                                                                                                        Inspector,   Andrei Georgeta    

Şaru Dornei,   2  9 septembrie 2021  .  
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