
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEVA 
COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind însuşirea dispoziţiei de şantier nr.I din 24.09.2018 pentru Obiectivul "Modernizare 

drumuri săteşti în comuna Coşna, judeţul Suceava"

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.6820 din 20.11.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, 
înregistrat sub nr.6821 din 20.11.2018;

- 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 al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6823 
din 20.11.2018;

- 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.6824 din 20.11.2018;

- Contractul de lucrări (proiectare şi execuţie) nr.3531 din 31.05. 2018 încheiat de comuna 
Coşna cu S.C.CASA DISIGN SRL lider al Asocierii S.C.CASA DESIGN SRL- S.C.PANDEL 
DESIGN SRL-D, înregistrat sub nr.1223 din 31.05 2018;

- Dispoziţia de şantier nr.I din 24.09.2018 la Obiectivul "Modernizare Drumuri săteşti în 
comuna Coşna, judeţul Suceava”

-art.2 alin.l din Legea nr.I0/1995 privind calitatea în construcţii republicată, modificată şi 
completată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera ”b”, alin.4 litera ”d”, alin.6 litera "a” 
art.45 alin.l şi art.115 alin.l litera ”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l.Se însuşeşte dispoziţia de şantier nr.I din 24.09.2018 pentru Obiectivul "Modernizare 

drumuri săteşti în comuna Coşnajudeţul Suceava”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Coşna.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, 
pentru controlul de legalitate, precum şi factorilor interesaţi.

PREŞEDINTE

T ° i<>9 jm ™

E ŞEDINŢĂ,

/ V r»rie 2018

A a -x
f ^ n  \v  v 
18 J  \ ,  j
- X *  M !


