
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. (1) 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  :

C

Art.I. Se convoacă Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava în şedinţa ordinară pentru 
data de 30.03,2018, 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 februarie 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune privind 
activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Doma Candrenilor pentru suprafaţa de 
322,495 ha pădure proprietatea comunei Coşna, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentanţilor legali ai Ocolului Silvic Doma 

Candrenilor aflat în subordinea Direcţiei Silvice Suceava, prestator de servicii silvice a fondului forestier în 
suprafaţă de 322,495 ha pădure proprietatea comunei Coşna, pentru deschiderea unui cont pentru 
constituirea fondului de conservarea şi regenerarea pădurilor.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune privind 

activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Doma, a pădurilor comunale Coşna, 
pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
5. Proiect de hotărâre privind completarea alin.2 al art.2 din HCL nr.87 din 29.11.2017 privind 

achiziţionarea de servicii juridice, având ca obiect de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa 
tuturor instanţelor de judecată, a autorităţilor cu atribuţii jurîsdicţionale şi a executorilor judecătoreşti, pentru 
apărarea intereselor Consiliului Local al comunei Coşna/Comunei Coşna/Primăriei Comunei 
Coşna/Primarului comunei Coşna.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
6. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxelor extrajudiciare din conţinutul anexei nr.l la HCL 

nr.79 din 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 
2018.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna.
Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.
8.Informare privind starea economică - socială şi de mediu a comunei Coşna în anul 2017.
9.Probleme curente.

Avizat pentnj legalitate, 
Sec retarufTcom unei: 

ia Ivan



RO M Â NIA  
JUDEŢUL SU C EAVA  
PRIM ĂRIA C O M U NEI C O ŞNA  
Nr,1938 din 23.03.2018

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

încheiat astăzi 23.03.2018, cu ocazia afişării D ispoziţiei nr.56 din 23.03.2018 

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

30.03.2018, ora 9,00.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
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