
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind însuşirea documentaţiei economice privind efectuarea de lucrări”Decolmatare captări

apă(Dealul Măgurii)”

Consiliul Local al comunei Coşna, Judeţul Suceava;
Examinând expunerea de motive a viceprimarului nr.5183 din 26.00.2017, raportul 

compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei înregistrat sub nr.5203 din 
26.09.2017 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.5254 din 28.09.2017;

Având în vedere prevederile:
-H.C.L.nr.21 din 13.03.2017 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2017 cu 

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

completările ulterioare;
- 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;

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), art. 126, 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 :

Art. 1. .Se însuşeşte documentaţia economică privind efectuarea de lucrări ’’Decolmatare 
captări apă(Dealul Măgurii)” în sumă de 14.872,23 lei fără TVA.

Art.2.Lucrările respective se vor executa cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.
Art.3. 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, CONTRASEMNEAZĂ,


