
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achiziţionării unui număr de 35 de suporturi jardiniere stradale, precum 

şi montarea acestora, în comuna Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, Judeţul Suceava ;
Examinând expunerea de motive a primarului nr.5629 din 16.10.2017, raportul 

compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei şi:
-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, înregistrat sub nr.5683 din 
19.10.2017;

Văzând prevederile art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi art.43 din 
H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice;

în conformitate cu art.3 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
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;

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) Şi alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin (1) Şi alin. (2) 
lit. e), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.(l). Se aprobă achiziţionarea unui număr de 35 de suporturi jardiniere stradale, precum 
şi montarea acestora, în comuna Coşna, judeţul Suceava.

(2). Preţul estimat al unui suport este de 1.799,99 lei/bucată, fără TVA, inclusiv 5
jardiniere.

Art.2.Achiziţionarea acestora, se va face cu respectarea Legii privind achiziţiile publice. 
Art.3.Prevederile prezentei hotărâri pot fi contestate potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare la Tribunalul Suceava.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului 

Local al comunei şi va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului pentru controlul 
de legalitate în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Iuga Dorina

Coşna, 26.10.2017
Nr. r f j

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretarul comunei, 
Ivair Mariana


