
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea consiliului local în şedinţă ordinară 

Gavril Pardău, primar al comunei Coşna, judeţul Suceava;
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (I) art. 68 alin.l şi 115 litera "a” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată modificată şi completată şi art.35 alin.(l) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local Coşna, aprobat prin Hotărârea nr.27/2017;

D I S P U N  :
Art.l. Se convoacă Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava în şedinţa ordinară pentru 

data de 13.12.2018, ora 9,00 la sediul consiliului local Coşna, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1 .Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Coşna, judeţul Suceava din luna noiembrie 2018.
2. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

comunei Coşna, judeţul Suceava din luna noiembrie 2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru 

trimestrul IV al anului 2018, bugetul de funcţionare şi bugetul de dezvoltare.
Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă pentru vânzarea masei lemnoase pe 

picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşnajudeţul Suceava, în anul de 
producţie 2019.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul 

forestier proprietate publică a comunei Coşnajudeţul Suceava pentru anul 2019.
IniţiatorPardău Gavril-primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de vânzare directă a sortimentelor de masă lemnoasă 

fasonată rezultată din exploatarea masei lemnoase ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a 
comunei Coşna, pentru anul de producţie 2019, ce vor fi valorificate din platformă primară prin vânzarea 
directă în condiţiile art.45 din H.G nr.715/2017.

Iniţiator:Pardâu Gavril-primarul comunei.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, masă lemnoasă pe picior 

producţia anului 2019, provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşnajudeţul Suceava, 
cuprinsă pe raza şi Ocolului Silvic Doma şi Ocolului Silvic Doma Candrenilor.

Iniţiator proiect:Primar-Gavril Pardău
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru anul 2019.
Iniţiator proiect:Primar-Gavril Pardău

9.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.77 din 23.11.2018 cu privire la însuşirea dispoziţiei de 
şantier nr.l din 24.09.2018 pentru ObiectivuPModemizare drumuri săteşti în comuna Coşnajudeţul
Suceava".

Iniţiator proiect:Primar-Gavril Pardău
lO.Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar proprietate privată a comunei Coşnajudeţul Suceava.

Avizat pentry legalitate, 
Secretarul ̂ »munei: 

Mjfrî&Hi Ivan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.7398 din 07.12.2018

P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi 07.12.2018, cu ocazia afişării Dispoziţiei nr.140 din 07.12.2018 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Coşna, în şedinţă ordinară pe data de

13.12.2018, ora 9,00.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.


