
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea solicitării dem arării procedurii de concesionare a suprafeţei de 287 mp, din 

albia minoră a pârâului Teşna ce se află în adm inistrarea Administraţiei Naţionale Apele 
Române, în vederea executării lucrărilor din cadrul investiţiei ’’M odernizare drum uri săteşti în

comuna Coşna, judeţul Suceava”

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere;
-Expunerea de motive nr.4383 din 18.07.2018 a domnului Pardău Gavril primarul comunei

Coşna;
-Raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, 

înregistrat sub nr.4384 din 18.07.2018;
-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.4408 din 20.07.2018;

- Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local, înregistrat sub nr.4409 din 20.07.2018;

-Acordul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava nr. 10994/15.12.2017;
-HCL nr.56 din 28 iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru 

Obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri săteşti Comuna Coşna, judeţul Suceava” ;
-Contractul de achiziţie publică de lucrări (proiectare şi execuţie) nr.3531/1223/31.05.2018 

încheiat între Comuna Coşna şi Asocierea S.C.CASA DESIGN SRL-SC PANDEL DESIGN SRL-D 
prin lider S.C.CASA DESIGN SRL Gura Humorului;

-prevederile art.48 alin. 1 litera ”d” şi art.50 alin. 1 din Legea nr. 107/1996 privind legea apelor 
cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera ”b” şi ”d”, alin.6 litera”a”, pct.l3,art.45 alin.l şi ale 
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 :

A rt.l.Se aprobă solicitarea demarării procedurii de concesionare a suprafeţei de 287 mp din 
albia minoră a pârâului Teşna ce se află în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, în 
vederea executării lucrărilor din cadrul investiţiei ’’Modernizare drumuri săteşti în comuna Coşna, 
judeţul Suceava”.

Art.2.Primarul comunei Coşna, judeţul Suceava şi compartimentul urbanism vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege factorilor interesaţi, Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.
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