
R O M Â N I A 
JUDEŢULSUCEAVA 

C O M U N A COŞN A 
CONSIL IUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-cconoraici actualizaţi şi a cofinanţării din bugetul 

local reprezentând noua valoare compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate 
decontate sau nedecontate până ia data de 31.12.2015 valoarea rest de executat pentru 

obiectivul „Modernizare drumuri comunale în lungime de 2,932 km în comuna Coşna, judeţul 
Suceava" 

Consiliul Local al comunei Coşna, Judeţul Suceava ; 

Examinând expunerea de motive a primarului nr.399 din 25.01.2016, raportul nr.4G0 

din25.01.2016 al compartimentului de urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei 

şi raportul de avizare nr.408 din 25.01.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică 

şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea 

teritoriului din cadrul consiliului local şi raportul nr,407 din 25.01.2016 al comisiei pentru programe 

de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei» agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local 

Coşna; 

Având în vedere prevederile: 

- art.3 litera „e", art. 5 alin. I litera „a" din H.G.nr.28/2008 privind conţinutul -cadru al 

docmunetaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.8 din Ordonanţa de Urgenţă nr.28/2013 pentru Programul Naţional de dezvoltare 

locală, cu mo si di cari Ie şi completările ulterioare; 

- ar t . l l din Ordinul nr.l851/2013 al Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice republicat cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform Legii 

nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 

a funcţiilor publice şi in 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 dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) ş i alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin (1) ş i alin. (2) 

lit. e), art. 126, precum şi ale art. 115 alin, (1) lit. b) din Legea administraţiei publice localc nr. 

215/2001» republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Ar t , 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării din bugetul local, 

reprezentând noua valoare compusă din valoarea sen-ic ii] or/lucrărilor executate decontate sau 

nedecontate până la data de 31J 2.2015 şi valoarea rest de executat pentru obiectivul „Modernizare 

drumuri comunale în lungime de 2,932 km în comuna Coşna, judeţul Suceava'1 conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmită de proiectant S.C.SIGM HOME 

PROJECTS SRL. 

Art ,2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştintă publică prin afişarea la sediul Consiliului 

Local al comunei şi va f i comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului pentru controlul 

de legalitate în termenul prevăzut de lege, 

CONTRASEMNEAZĂ» 
Se - ' 


