
 
                                              HOTĂRÂREA Nr. 65 

                                                                    din 02.08.2021 

privind rezilierea contractului de prestări servicii nr. 4952 din 21.03.2013 încheiat între 
Primăria comunei Pojorâta și Ocolul Silvic Pojorâta privind darea în administrare în 

regim silvic a suprafeței de 871,80 ha teren fond forestier și darea în administrare sub 
regim silvic, unui Ocol Silvic privat 

 
Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
 
 Având în vedere: 

- Referatul prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu – primarul comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava, înregistrat sub numărul 4034 din 27.07.2021;  
- Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 4035 din 27.07.2021;   
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, urbanism şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, judeţul 
Suceava, înregistrat la nr. 4121/30.07.2021; 
-  Contractul de administrare nr. 4952/21.03.2013; 
- Prevederile art.1550, art.1552, art. 1554 din Legea 287/2009 privind Codul civil; 
- Prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic; 

În temeiul art. 129, alin.1), alin.2) lit.,,c,d”, alin.6), lit.,,a”, alin.7, lit.,,r”, art.139, alin.1), 
art.140, alin.1), art.196, alin.1), lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

               
          Art.1. Se reziliază contractul de prestări servicii nr. 4952 din 21.03.2013 încheiat între 
Primăria comunei Pojorâta și Ocolul Silvic Pojorâta privind darea în administrare în regim 
silvic a suprafeței de 871,80 ha teren fond forestier care face parte din domeniul public al 
comunei Pojorâta. 
           Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii, în regim silvic, privind 
darea în administrare a suprafeței de 871,80 ha teren fond forestier care face parte din 
domeniul public al comunei Pojorâta, cu un ocol silvic privat. 

Art.3. Se împuternicește primarul comunei Pojorâta, domnul Ioan – Bogdan 
Codreanu pentru notificarea Direcției Silvice Suceava și a Ocolului Silvic Pojorâta privind 
rezilierea contractului de prestări servicii. 

 
 
 



            Art.4. Primarul comunei Pojorâta, prin Biroul financiar contabil, impozite şi taxe, 
cultură şi bibliotecă, fond funciar şi achiziţii publice va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Constantin COSMACIUC 

               Contrasemnează: 
   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
       Elena Smaranda LEHACI 
 
 

 


