
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea de reparaţii la şanţuri dalate, platformă betonată şi podeţ 

beton Ia DC 85 A precum şi însuşirea documentaţiei economice

Consiliul Local al comunei Coşna, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, „c”, coroborate cu cele ale alin (4) Iit. „d”, ale alin. 

(5) lit. „c” şi ale alin. (6) lit. „a” punctele 9 şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 44 (1) si (4) si art.45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Luând act d e :
-Expunerea de motive a primarului comunei Coşna, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrată sub nr. 6254 din 19.10.2018;
-Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism al Consiliului Local , înregistrat
sub nr.6256 din 19.10.2018;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Consiliului 

Local al comunei Coşna, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.6255 din 19.10.2018;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 115 alin.l litera ”b”, din legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Consiliul Local al comunei Coşna, adoptă prezenta hotărâre:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l Se aprobă reparaţii la şanţuri dalate, platformă betonată şi podeţ beton la DC 
85 A, precum şi însuşirea documentaţiei economice în valoare de 10.256,13 lei, fără TVA, 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei prin compartimentele de specialitate.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Toloş SilviuV!

Coşna, 25 octombrie 
N r.V i

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei, 

Ivan'Ma riana


