
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOT Ă R Â R E
privind aprobarea modului de administrare a unui teren în suprafaţă de 21.016 m, precum şi 

însuşirea raportului de evaluare şi completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Coşna

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.4659 din 02.08.2018 a primarului comunei Coşna, judeţul 

Suceava, raportul compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna 
înregistrat sub nr.4668 din 03.08.2018;

- raportul 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.5517 din 20.09.2018;

- raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.5524 din 
20.09.2018;

- raportul comisiei 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.5523 din 20.09.2018;

Având în vedere prevederile:
-art.4, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.121 şi 122 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-HCL nr,39 din 29 mai 2009, privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei 
Coşna, completat prin HCL nr.43/2013;

în temeiul prevederilor art.10 şi ale art.36 alin.2 litera „c”, art.115 alin.l litera ”b” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞ TE:
Art.l.( l).Se aprobă lotizarea suprafeţei de 21.016 mp teren care aparţine domeniului privat al 

comunei Coşna, înscris în CF 30108 -Coşna şi CF 30685 Coşna în 17 loturi distincte, conform planului de 
situaţie întocmit de ing. Irimescu Gheorghe Gabriel, topograf autorizat, care constituie anexa nr.l A la 
prezenta hotărâre.

(2).Se aprobă apartenenţa la domeniul privat a suprafeţei de 711 mp teren, înscris în CF 
nr.30685 şi CF 30108 Coşna, conform planului de situaţie întocmit de ing. Irimescu Gheorghe Gabriel, 
topograf autorizat, care constituie anexa nr.l B la prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Poziţia nr. 10 din inventarul domeniului privat al comunei Coşna aprobat HCL nr. 39 din 
29.05.2009, modificată şi completată prin HCL nr.43/2013 se abrogă.

(2). După poziţia 33 din inventarul domeniului privat al comunei se introduc 18 noi poziţii, 
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3.Se însuşeşte raportul de evaluare pentru suprafaţa totală de 21.016 mp, împărţită în 17 loturi 
conform art.2.2 din prezenta hotărâre, întocmit de P.F.A Bîrgăoanu Gabriel Romeo-expert evaluator, anexa 
nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4.Anexele 1 A şi 1B -2-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.S.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lec^, precum şi factorilor interesaţi.
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