
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

P R I M A R 

 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea consiliului local în sedintã ordinarã 

 

             Gavril Pardău, primar al comunei Coşna, judetul Suceava; 

            În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) art. 68 alin.1 şi 115 litera ”a” din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată modificată şi completată şi 

art.51 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului local Coşna, 

aprobat prin Hotãrârea nr.81/2012; 

D I S P U N  : 

              Art.1. Se convoacã Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava  în  

sedinta ordinarã pentru data de 26 februarie 2015, ora 9,00  la sediul consiliului local 

Coşna, cu urmãtorul proiect al ordinii de zi: 

         1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la şedinţa ordinară din luna 

ianuarie 2015. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea descărcării de gestiune cu privire la situaţia 

BVC-ului pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, din contractul de administrare a 

pădurilor comunale Coşna, încheiat cu Ocolul Silvic Dorna . 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi 

personalului didactic-auxiliar pentru luna  ianuarie 2015, care îşi desfăşoară activitatea  la 

Şcoala Gimnazială Coşna.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi 

a impozitului pe teren  pentru unele persoane cu venituri reduse, din comuna Coşna, 

judeţul Suceava. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

5.Proiect de hotărâre privind încheierea  unui acord de parteneriat dintre Comuna 

Coşna, judeţul Suceava, cu  Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini care cuprinde lista 

partizilor care se scot la licitaţie, din masa lemnoasă care aparţine comunei Coşna, 

administrată cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor şi Ocolul Silvic Dorna din cota alocată 

pentru anul 2015 precum şi alte condiţii şi dispoziţii legale.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

7.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a cantităţii de 5 mc lemn 

lucru lunar, sub formă de ajutor de urgenţă, din proprietatea  comunei Coşna, persoanei 

Ududec Maria, din satul Teşna, comuna Coşna, judeţul Suceava. 

  Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

8.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a  unor cantităţi de masă 

lemnoasă din proprietatea comunei Coşna, pentru persoanele Florea Ioan Daniel şi 

Todaşcă I.Petru, din satul Valea Bancului, comuna Coşna, pentru construire pod, respectiv 

reparaţie pod la proprietatea acestora. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 



9.Proiect de hotărâre privind acordarea cantităţii de 50 mc lemn de lucru cu titlu 

gratuit din proprietatea comunei Coşna, Parohiei Ortodoxe Dealul Floreni, din comuna 

Dorna Candrenilor, judeţul Suceava. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

10.Proiect de hotărâre privind acordarea  cantităţii de 95 mc lemn de lucru cu titlu 

gratuit, sub formă de ajutor de urgenţă, pentru persoana Todaşcă Maria, din satul Valea 

Bancului, comuna Coşna, judeţul Suceava. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de 

investiţie”Renovare, Modernizare şi Extindere Cămin Cultural Coşna,judeţul Suceava”. 

Iniţiator:Gavril Pardău-primarul comunei. 

12.Probleme curente. 

P R I M A R, 

 

Pardău Gavril 

                                                                                            

        Avizat pentru legalitate, 

                                                                                             Secretarul  comunei: 

                                                             Mariana Ivan 

     Coşna, 20 februarie 2015 

  Nr.30 

 


