
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea concesionarii prin iictaţie publică a suprafeţei de 4576 mp teren aflat în domeniul 
privat al comunei Coşna, sat Podu Coşnei, judeţul Suceava, în v ederea construirii unei hale service 

auto şi magazin de produse nealimentare 

Consiliul local al comunei Coşna. judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.2526 din 18.04.2016 a primarului comunei Coşna, raportul 

nr.2527 din 18.04.2016 al compartimentului urbanism cadastru din aparatul de specialitate al primarului 
comunei, raportul nr.2530 din 18.04.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi al comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultură, gospodărire comunală, urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.2551 
din 18.04.2016; 

Văzând prevederile HCL nr.76 din 27.10.2015 privind aprobarea Regulamentului -cadru privind 
organizarea Şi desfaŞurarea licitaţiilor publice pentru concesionare/inchirierea/vânzarca bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Coşna; 

Având în vedere prevederile: 
-art.553 şi art.555 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil republicată; 
-ari. 13 alin I şi 3 şi art.16 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.121 alin.I şi 2 art.123 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu 

modificările şi completările ulterioare: 
- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „c". alin.5 litera „ b ' \ art.45 şi art.115 alin.l litera 
„b"din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. l .Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 4576 mp teren aflat în domeniul 
privat al comunei Coşna, sat Podu Coşnei, judeţul Suceava, înscris în CF nr.30970, în vederea construirii 
unei hale service auto şi magazin produse nealimentare. 

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul comunei Coşna, Instituţiei 
Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei, 

Mariana Ivan 
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