
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

C O M U N A C O Ş N A 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documcntatici - Studiu de 

Fezabilitate, aferente obiectivului de investitii „Modernizare Grădiniţă de copii şi Locuinţe 
de serviciu în Comuna Coşna, judeţul Suceava" 

Consiliul Local al comunei Coşna, întrunit în şedinţa ordinară; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b", „c" si „d", coroborate cu cele ale alin (4) lit. „d", ale alin. 

(5) lit. „c" şi ale alin. (6) lit. „a" punctele 9 si 13 , art. 126 din Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 alin.4 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, cu modificările si 
completările ulterioare; 

Luând act de : 
- expunerea de motive a primarului comunei Cosna, în calitatea sa de initiator, înregistrat 

sub nr.4475 din 05.08.2016; 
- Raportul nr.5165 din 20.09.2016 al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul urbanism cadastru din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.5130 din 15.09.2016; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. „e" din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001. republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.l Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia „Studiul de Fezabilitate" 
pentru obiectivul de investitii „Modernizare Grădiniţă şi Locuinţe de serviciu în Comuna 
Coşna, judeţul Suceava" , întocmită de S.C. STRAT REGIONAL PROIECT SRL. parte integrantă 
din hotărâre. 

Art.2 Secretarul comunei Coşna comunica prezenta hotărâre institutiilor si persoanelor 
interesate, în termenul prevăzut de lege. 

C O N T R A S E M N E A Z Ă , 
Secretarul comunei, 

Mariana Ivan 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Toloş . ^ h ţ k 

Coşna, 26 septembrie 2016 
N r , J £ _ 


