
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R A R E 
privind aprobarea procedurii de concesionare prin lictaţie publică a suprafeţei de 4576 mp 

teren aflat în domeniul privat al comunei Coşna, judeţul Suceava, în vederea construirii unei 
hale service auto şi magazin de produse nealimentare 

Consiliul local al comunei Coşna. judeţul Suceava; 
Analizând expunerea de motive nr.2548 din 18.04.2016 a primarului comunei Coşna. 

raportul nr.2549 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/vânzarea 
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; 
-an. 13 alin l şi 3, art.16 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.121 alin. 1 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; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera ,.c". alin.5 litera ,.b". art.45 şi art.115 alin. 1 
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 procedura de concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei de 4576 mp 
teren aflat în domeniul privat al comunei Coşna. judeţul Suceava. înscris în CF nr.30970, în vederea 
construirii unei hale service auto şi magazin de produse nealimentare conform anexelor nr. 1 şi 2. 

Art.2.Anexa nr.l studiul de oportunitate face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Anexa nr.2 caietul de sarcini face pane integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4.Preţul de începere a licitaţiei, are la bază raportul de evaluare însuşit de către consiliul 

local. 
Art. 5. Se numeşte comisia de organizare si desfasurare a licitatiei publice in urmatoarea 

componenta: 
1. Arvinte Valentin-consilier urbanism-preşedintele comisiei; 
2. Candrea Bozga Gavril-refercnt specialitate-membru; 



3. Nedelea Crizantema-consilier compartimentul registru agricol-secretar comisie; 
4.1van Iliuţă -consilier local-membru; 
5.Un reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava-membru; 

Art.6. Se numeşte comisia de soluţionare a contestatiilor pentru licitatia publica in 
urmatoarea componenta: 

1 .Ivan Mariana-secretar comună - preşedintele comisiei; 
2.Todaşcă Claudia-consilicr-secretar comisie; 
3.Doroftiesei Mihaela -membru. 
4. Scovarză Nicoleta -membru: 
5.Borgovan Gheorghe-consilicr local-membru; 
Art.7. Se împuterniceşte Primarul comunei Coşna să semneze contractul de concesiune. 
Art.8.PrevederiIe prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul comunei Coşna. 

Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Todaşcă Grigore 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei, 

Mariana Ivan 

Nr. M Y 


