
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
___________________________________________________________________________________________________ 

         
H O T Ă R Â R E 

  privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
privată a Comunei  Frumosu, aflat în administrarea O.S. Vama,  din partida 

nr.5294/2200029601770- produse de igienă 
 
 

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

                Referatul de aprobare nr.6406 din 26.07.2022 prezentat de primarul comunei 
Frumosu,judeţul Suceava;               
                Raportul compartimentului de specialitate nr.6407 din 26.07.2022 din cadrul 
Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local al Comunei Frumosu; 

Adresa  Ocolului Silvic Vama cu nr.1221/G.P. din 25.07.2022; 
                Prevederile art.59 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic cu modificările și completările 
ulterioare; 
                Prevederile art.3 din H.G. nr.470/2014 pentru aprobarea normelor privind 
provenienta, circulaţia si comercializarea materialelor lemnoase;  
                În conformitate cu prevederile art.4 alin.1 și art.6 alin.3 și 4 din H.G.  nr.715/2017-
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 alin..3 lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrative,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
             Art.1.Se aprobă  exploatarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate privată a 
Comunei Frumosu, județul Suceava, aflat în administrarea O.S. Vama, respectiv din partida 
nr.5294/2200029601770- produse de igienă,  cu un volum brut de 37,27 m.c. 
 Art.2.Se aprobă ca materialul  lemnos menționat la art.1,  rezultat în urma exploatării 
partizii  respective, să fie valorificat ca lemn de lucru sau foc pentru nevoile instituției 
Primăriei comunei Frumosu,județul Suceava. 
 Art.3.Primarul comunei Frumosu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin compartimentul de specialitate.  

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Suceava, 
Primarului comunei și Ocolului Silvic Vama. 
                    
                 Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                   Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 15.08.2022 
Nr.81 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 11  Voturi:-Pentru :11-Împotriva : 0   -Abțineri : 0 


