
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNACOŞNA

H O T Ă R Â R E
privind asigurarea contribuţiei comunei Coşna, din bugetul local în cadrul 

Obiectivul,, Captare şi alimentare cu apă, sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”

Consiliul Local al comunei CoŞna, Judeţul Suceava;

Examinând propunerile primarului comunei Coşna cuprinse în expunerea de motive 
înregistrată sub nr.5663 din 17.10.2017, raportul nr.5664 din 17.10.2017 al compartimentului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna 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.5683 din 
19.10.2017;

-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.5703 din 19.10.2017;

Având în vedere prevederile:
- Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Coşna nr.75 din 26.10.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru Obiectivul,, Captare şi alimentare cu apă, sat 
Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”;

-art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013 republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală;

în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 1, alin. 4, lit. a, alin. 6, iit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi 2, art. 
115, alin. 1, lit. b şi alin. 3, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

Art.1.- Se aprobă contribuţia comunei Coşna, din bugetul local, în cadrul 
Obiectivul,, Captare şi alimentare cu apă, sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”, în valoare 
de 161.809 lei, fără TVA.

Art.2.- Primarul comunei Coşna şi compartimentul buget -  finanţe, contabilitate din aparatul 
de specialitate al primarului comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate în termenul prevăzut de lege.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE DE ŞEDIN

Coşna, 26.10*2017 
Nr

luga Dorina

CONTRASEMNEAZĂ,


