
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de administrare pentru pădurile proprietatea 

comunei Crucea, între Comuna Crucea şi Direcţia Silvică Suceava prin
Ocolul Silvic Crucea

Consiliul local al comunei Crucea;
Având în vedere :
- expunere de motive, înregistrat la nr. 1555/09.04.2019, prezentat de domnul Rusu Dorin, 

primarul comunei Crucea, Judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate financiar -contabilal primăriei prezentat de 

referent superioar Bâtcă Iuliana înregistrat la nr. 1559/09.04.2019;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -  socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrat la nr. 1612/12.04.2019;

In conformitate cu :
- Prevederile art. 10. alin.( 1) şi alin.(2) litera a),alin,(3), art. 17, art. 33 din Legea nr.46/2008. 

privind Codul Silvic republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin care este reglementat 
regimul silvie şi administrarea fondului forestier, art. 1 lit.t) art. 2, art.4, art. 6 alin.(5) şi art.45 din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 
HG nr. 715/2017;

-Prevederile art. 9 , alin.(l), litera f) din O.U.G, nr. 196/2005, privind Fondul pentru 
Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art.4 alin, (1) şi alin.(2), art. 5 alin.(l) litera a), alin, (2), alin,(4—5), art6 din 
Legea nr, 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b) art.45, alin.(l) şi alin.(3) şi 
art. 115. alin, ( 1) litera „b" din Legea 215/2001, privind administraţia publici locala, republicata,cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aprobă încheierea Contractului de administare pentru pădurile proprietatea 
comunei Crucea, între Comuna Crucea reprezentată de primarul comunei Rusu Dorin şi Direcţia 
Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Crucea, pe termen de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 
acordul ambelor părţi, conform modelului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Preţul se va stabili în funcţie de cantitatea şi necesitatea lucrărilor efectuate
cuprinse într-un buget anual de venituri şi cheltuieli;

(2) Sumele rezultate din vânzarea masei lemnoase vor fi prevăzute anual în bugetul 
local al comunei Crucea.

Art. 3. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt stipulate în cadrul Contractului de administrare 
pentru pădurile proprietatea comunei Crucea.



Art.4. - Se împuterniceşte domnul Rusu Dorin, primarul comunei Crucea, să autentifice la 
notarul public împreună cu reprezentantul Ocolului Silvic Crucea, Contractul de administrare pentru 
pădurile proprietatea comunei Crucea.

Art.6- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Crucea, judeţul Suceava prin compartimentul de specialitate financiar-contabil şi Paznicul de păşuni 
cu specialitate pe probleme silvice din cadrul Primăriei comunei Crucea.

Art.7. -Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei 
Prefectului-judeţul Suceava pentru control de legalitate.

Preş Contrasemnează: 
Secretarul comunei,
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