
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

VATRA DORNEI 
 

HOTĂRÂRE 
privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 

2022  conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului 
Vatra Dornei 

 
                                                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                   intrunit in sedinta   ordinara   in data de  21  decembrie  2021 
 

Având în vedere referatul de aprobare nr.36447/10.12.2021  prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 36448/10.12.2021   al compartimentului de specialitate, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Prevederile art.10, alin.2 litera „a” şi litera „b”, art.59 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 ,alin.(2) din 
Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic prin care este reglementat regimul silvic şi administrarea 
fondului forestier,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017, privind aprobarea Regulamentului de 
vânzare de masă lemnoasă de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică ; 

            În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit.(f), art.139 alin.(3) lit.(a) si (g) si art.196 
alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;   
 

 HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă repartizarea volumului de masă lemnoasă, produse principale şi secundare,igiena,  
conform amenajamentului silvic in vigoare, ce poate fi exploatată în anul 2021  dupa cum urmeaza: 

 principale 5032 mc                                  - conservare 886 mc 

 secundare 1259 mc                                  - igienă 664 mc 

Art.2 Se aproba repartizarea pe ocoale silvice a volumului maxim de masă lemnoasă pe natură de 

produse ce poate fi recolatat în anul de producţie 2021, volume calculate în funcţie de prevederile 

amenajamentului silvic în vigoare şi de volumele extrase în anii anteriori , dupa cum urmeaza : 

.Ocolul silvic 
Repartizarea volumului maxim de masă lemnoasă pe ocoale silvice pentru 

anul de producţie 2022, volume calculate în funcţie de prevederile 

amenajamentului silvic în vigoare şi de volumele extrase în anii anteriori 

produse 

principale (mc) 
 

 

produse de 
conservare (mc) 

 

 

produse 
secundare (mc) 

 

 

igienă 
(mc) 

O.S Vatra Dornei 4200  300  

O.S Dorna Candrenilor  4100 531,72 688 828 

O.S Iacobeni 809,67 526,39 2247,2 231,44 

O.S Carlibaba 633   12 

TOTAL 9742,67 1058,11 3235,2 1071,44 

Art.3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Compartimentul fond funciar, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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