
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea executării lucrărilor de investiţii de la capitolul 65-învăţământ de 

către Primăria comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.1735 din 13.03.2017 a primarului comunei Coşna, 

raportulnr.1732 din 13.03.2017 compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei 
şi raportul 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 şi raportul 
comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii din cadrul consiliului local înregistrat sub nr.2511 din 21.04.2017 ;

Având în vedere prevederile:
-  art.21, art.22 alin.l şi 3, art. 41, art.42, art.48 alin.2, din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-  art.2 alin.3 din Legea nr.82/1991 privind Legea contabilităţii cu modificările şi 

completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.36 alin.4 litera „a”, art.45 alin.l 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 executarea lucrărilor de investiţii de la capitolul 65 învăţământ de către 
Primăria comunei Coşnajudeţul Suceava pentru următoarele obiective:

a) ” Amenajare teren de sport la Şcoala Gimnazială Coşnajudeţul Suceava”, în valoare totală 
de 494.395 lei;

b) „Dotarea Scolii Gimnaziale Coşna şi a Grădiniţei de copii din sat Coşna, comuna Coşna, 
judeţul Suceava, cu panouri solare, în valoare de 30.000 lei;

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Coşna, prin Sef Serviciu din cadrul compartimentului financiar contabil al Primăriei 
comunei Coşna.
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