
                                                           

    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 COMUNA CALAFINDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

                                                      
 

 
HOTĂRÂREA  nr. 22 din  09.07.2021 

privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier ,proprietatea Comunei 
Calafindesti 

 
 Consiliul local al comunei Calafindeşti , judeţul Suceava; 
 Având  în vedere : 
 - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti, judetul Suceava, 
 -referatul de aprobare   a d-lui Frincu Adrian- primarul comunei   înregistrat cu nr. 3616   din 
28.06.2021; 
 - raportul de  specialitate  al secretarului general al comunei înregistrat sub  nr.3619  din 
28.06.2021 ; 
 - raportul  de avizare al comisiei de specialitate inregistrat sub nr. 3617 si 3618 din 28.06.2021, 
 Vazand  adresa nr. 11406/C.S./22.06.2021 a Directiei Silvice Suceava,Ocolul Silvic Patrauti; 
 In conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1),art. 6 alin.(1),art. 13,art.20 alin.(5) si art. 45 alin.(11) din 
Hotararea Guvernului nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masaei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publica; 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.(c),  art. 139 alin. (3) lit.(g) si art.196 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art. 1. – Se aproba preturile de referinta pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza in 
cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate privata al Comunei Calafindesti,potrivit deciziei  nr. 
706/2020 a Directorului General al RNP – Romsilva pe  specii/grupe de specii,grade de 
accesibilitate,sortimente dimensionate si natura produsului, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta 
din prezenta hotarare; 
 Art. 2 – Se aproba volumul de masa lemnoasa ce poate fi recoltat in anul 2021 din fondul forestier 
proprietatea Comunei Calafindesti in cota de 39.02 m³; 
 Art. 3 – Se aproba valorificarea cotei prevazute la art. 2  ca masa lemnoasa fasonata pentru 
consumul propriu al institutiilor publice din comuna,primarie,scoli,camine culturale; 
 Art.4 -  Exploatarea masei lemnoase se face face cu formatia de exploatare a Ocolului Silvic 
Patrauti cu un pret de 56.83 lei m³. 

Art.5 Primarul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava  prin compartimentele de specialitate va  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al comunei Calafindesti: 
 -Institutiei prefectului-judetul Suceava; 
 -Domnului primar  FRINCU ADRIAN; 
 -Ocolului Silvic Patrauti; 

            -la dosarul sedintei; 
 -compartimentului financiar- contabil, urbanism-amenajarea teritoriului; 
 -se afiseaza la panoul legislativ si  se publica pe pagina de internet a comunei Calafindesti.  
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