
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea notei conceptuale şi a teniei de proiectare pentru Obiectivul 

"LUCRĂRI DE REABILITARE LA ŞCOALA GIMNAZIALA COSNA, 
COMUNA COSNA, JUDEŢUL SUCEAVA”

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.2594 din 24.04.2018 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.2595 din 24.04.2018 al compartimentului din aparatul de specialitate al 
primarului şi:

- 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 Coşna , 
înregistrat sub nr.2647 din 26.04.2018;

- raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea 
teritoriului, înregistrat sub nr.2649 din 26.04.2018;

- 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.2648 din 26.04.2018;

Având în vedere prevederile:
-art.5 alin.l şi 2 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 

cadrul al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin 1 şi 2 litera „b” şi art.45 alin.l şi art. 115 alin.l 
„b” Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Se aprobă nota conceptuală şi tema de proiectare pentru Obiectivul, 
„LUCRĂRI DE REABILITARE LA ŞCOALA GIMNAZIALA COSNA, COMUNA 
COSNA, JUDEŢUL SUCEAVA” , conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
primarul comunei, prin compartimentul urbanism.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica de către secretarul comunei 
Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate în termenul 
prevăzut de lege, precum şi factorilor interesaţi.
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