
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind revocarea HCL nr.79/2016 privind modificarea si completarea art.l al HCL nr.42 

din 20 aprilie 2016 de aprobarea înscrierii dreptului de proprietate a imobilului-teren-drum de 822 
mp, indentificat cu nr. cadastral 30963, înscris în CF nr.30286 situat în comuna Coşna, judeţul 

Suceava, prin renunţarea la dreptul de proprietate de către soţii Borgovan Marcel şi Elvira conform 
declaraţiei notariale autentificată sub nr.684 din 04.04.2016 la Biroul Individual Notarial „Vasiluţ

Niculina

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.1007 din 17.02.2017a primarului comunei Coşna, judeţul 

Suceava, raportul nr.1008 din 17.02.2017 al secretarului comunei Coşna, adresa nr. 18872/10/5 din
26.01.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, raportul nr. 1101 din 21.02.2017 al comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor urbanism şi amenajarea teritoriului;

Având în vedere prevederile:
-art.562 şi art. 889 din Legea nr.287/2009 Codul Civil cu modificările şi completările 

ulterioare;
-art. 121 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
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;

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 
prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera „c”, art.39 alin.l, art.45 alin. şi art.l 15 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 revocă HCL nr.79/2016 privind modificarea si completarea art.l al HCL nr.42 din 
20 aprilie 2016 de aprobarea înscrierii dreptului de proprietate a imobilului-teren-drum de 822 
mp, indentificat cu nr. cadastral 30963, înscris în CF nr.30286 situat în comuna Coşna, judeţul 
Suceava, prin renunţarea la dreptul de proprietate de către soţii Borgovan Marcel şi Elvira conform 
declaraţiei notariale autentificată sub nr.684 din 04.04.2016 la Biroul Individual Notarial „Vasiluţ 
Niculina.

Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, precum şi factorilor 
interesaţi.

)E ŞEDINŢĂ, r > N CONTRASEMNEAZĂ,
Horin Secretar Comună,

Marian aŢvan
trie 20Î1./

PREŞEDIN 
Sandu V:

Coşna, 27 febr


