
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cumpărării suprafeţei de 10 000 mp teren pădure, de către Comuna 
Coşna, judeţul Suceava, de la proprietar tabular Todaşcă Benone, în vederea amplasării 

unor bazine de stocare a apei, efectuării de studii, expertize de verificarea izvoarelor de apă
pentru captarea de noi izvoare

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.2361dinl3.04.2017 a primarului comunei Coşna, raportul 

nr.2362 din 13.04.2017 al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei, raportul de avizare 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 înregistrat sub nr.2509 din 
21.04.2017;

Având în vedere prevederile:
-  art.23 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare;
-  art.29 alin.l litera „a”, din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
-  art.557 din Legea nr.287/2009 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

privind Codul Civil;
-  HCL nr.21 din 13 martie 2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 şi 

HCLnr.93 din 31.10.2017;
-  Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” 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 „b”, alin.4 litera’T ’, art.46 alin.l, şi art.115 
litera „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi 
completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se aprobă cumpărarea suprafeţei de 10 000 mp teren pădure, de către Comuna Coşna, 
judeţul Suceava, de la proprietar tabular Todaşcă Benone, în vederea amplasării unor bazine de 
stocare a apei, efectuării de studii, expertize de verificare a izvoarelor de apă pentru captarea de noi 
izvoare.

Art.2.Consiliul local al comunei Coşna, îşi însuşeşte raportul de evaluare, întocmit de 
expertul evaluator membru titular ANEVR, la un preţ de 25.800 lei.

Art.3.Suprafaţa de teren, este identificată prin planul de situaţie a terenului şi extrasul de 
carte funciară nr.31114.

ArtAPrevederile prezentei hotărâri pot fi contestate potrivit Legii contensiosului 
administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare la Tribunalul Suceava.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei, prin Sef Serviciu financiar contabil.
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