
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea efectuării igenizării şi toaletare arbori, curăţare şanţuri şi rigole pe 

teritoriul comunei Coşna şi însuşirea documentaţiei economice

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6220 din 18.10.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.6221 din 18.10.2018 compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei şi 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.6248 din 
19.10.2018;

Având în vedere prevederile:
- art. 44 alin.l, art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale , 

cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 8 litera **k” din OG.nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 142/192/2012 al M.M.A.P şi M.A.I pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

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 :
A rtl.Se aprobă efectuarea igenizării şi toaletare arbori, curăţare şanţuri şi rigole pe 

teritoriul comunei Coşna şi însuşirea documentaţiei economice în sumă de 19.973,81 lei, 
valoare fără TVA, conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul comunei Coşna, judeţul Suceava, prin compartimentul de specialitate 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar secretarul comunei o va aduce la 
cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava 
pentru control şi legalitate, în termenul prevăzut de lege.
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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretând comunei, 

Ivap Mariana


