
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat pentru proiectul,, Captare şi alimentare cu 

apă, sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”

în temeiul art.23 alin.l şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată;

Analizând expunerea de motive nr.1494 din 06.03.2017 a primarului comunei Coşna, 
raportul nr.1495 din 06.03.2017 al compartimentului urbanism cadsatru din aparatul de specialitate 
al primarului şi:

-raportul comisiei pe domenii 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.1543 din 
07.03.2017;

-raportul comsiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din 
cadrul consiliului local al comunei Coşna înregistrat sub nr.1544 din 07.03.2017;

Având în vedere prevederile :

- art.15 litera „ b” din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţintul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferene obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

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

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „b”, alin.4 litera ”e”, art.45 alin.l şi art.115
alin.l litera „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
modificată şi completată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞNA, adoptă prezenta hotărâre.

ArLl.Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţei pentru proiectul „Captare şi 
alimentare cu apă, sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava.

Art.2.Se aprobă devizul general actualizat pentru proiectul „Captare şi alimentare 
cu apă, sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava,” în sumă de 3. 141. 649 lei inclusiv 
TVA din care 3.001.080 lei de la bugetul de stat şi 140.569 lei de la bugetul local, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarul comunei Coşna.

Coşna, 13 
Nr. -U


