
COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stnmpei@vahoo.com 

www.poianastampei.ro

Nr. 1590 din 20.02.2019 
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea volumului preliminat de masă lemnoasă care se poate exploata din fondul forestier 

proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor,
în anul 2019

Având în vedere:
- adresa O.S. Dorna Candrenilor, înregistrată cu nr. 10778 din data de 19.02.2019 ;
- expunerea de motive a primarului comunei Poiana Stampei, ing. Mezdrea Viluţ, înregistrată cu nr. 

1589 din 20.02.2019 ;
- referatul de specialitate înregistrat cu nr._____din__________ ;

- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finanţe,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecţia mediului si 
turism, înregistrat cu nr._____din________ ;

Ţinând seama de prevederile;
- art. 59, alin. 1-3, art. 60 din TITLUL III - Gestionarea durabilă a pădurilor, Capitolul VII din Legea nr. 

46/2008 -  Codul Silvic;
- Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor 
care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;

- OUG nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la O.U.G. nr.36/2001 prin care se 
liberalizează preţurile de începere a licitaţiei la masa lemnoasă pe picior, aprobata prin Legea nr. 390/2005;

- art. 1 lit. q) şi r), art. 4, art. 6, alin. 1-3-4 şi art. 50 alin. (3) din H.G. nr. 715/2017 prin care se aprobă 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

In temeiul art. 36, alin.(6) lit.a) pct.18, art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Văzând că nu au fost 
identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 alin. 13 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art. 30 alin. 1 litera „c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), lit. d), art. 45, alin.3 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă volumul preliminat de masă lemnoasă care se poate exploata din fondul forestier 
proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, 
în anul 2019, la nivelul de 988 mc, după cum urmează :

450 mc tăieri de conservare ;
339 mc igienă;
150 mc produse accidentale I;
49 mc produse secundare rărituri.
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Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei, prin compartimentul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul comunei va face publică prezenta hotărâre, o va comunica celor interesaţi, Ocolului 
Silvic Dorna Candrenilor şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate .

Iniţiator Proiect de hotarare, 
Primar- ing. Mezdrea Vilut
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Nr. 1591 din 20.02.2019

Data afişării: 20.02.2019

ANUNŢ

în conformitate cu prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la 
cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului preliminat de masă lemnoasă care se 
poate exploata din fondul forestier proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul 

Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, în anul 2019

Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
-la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei pe panoul de afişaj;
-la secretarul comunei Poiana Stampei;
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură;
în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 07.03.2019, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
-prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei comunei Poiana Stampei;
-depuse la secretarul comunei Poiana Stampei;
-persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise 

în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice: -secretarul comunei Poiana 
Stampei.

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 
alin.9 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiect de hotărâre privind 
aprobarea volumului preliminat de masă lemnoasă care se poate exploata din fondul forestier 
proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Dorna 
Candrenilor, în anul 2019”.

Secretar comună,
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