
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea aliniatului 2 al art.2 din HCL nr.87/2017 cu privire la achiziţionarea de 
servicii juridice, având ca obiect acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică 

în faţa tuturor instanţelor de judecată, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale şi a 
executorilor judecătoreşti, pentru apărarea intereselor Consiliului Local al comunei Coşna 

/Comunei Coşna /Primăriei Comunei Coşna /Primarului comunei Coşna

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞNA, JUDEŢUL SUCEAVA;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Coşna, înregistrată la nr.1385 din 

02.03.2018, raportul secretarului comunei Coşna înregistrat la nr.1386 din 02.03.2018, adresa 
nr.23176/10/5 din 13.02.2018 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava 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 al 
comunei Coşna, înregistrat sub nr.1936 din 23.03.2018;

- raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.1935 din 
23.03.2018;

Având în vedere prevederile :
- art.2, art. 4, litera a, art. 7 alin.5 si art. 9 alin, 1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile

publice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor:
- art. 21, alin. (3) , art.36, alin.(9), art. 45, alin. (1), art.47, şi art.l 15, alin.(l), lit. b) din 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se modifică aliniatul 2 al art.2 din HCL nr.87/2017 cu privire la achiziţionarea de 
servicii juridice, având ca obiect acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa 
tuturor instanţelor de judecată, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale şi a executorilor 
judecătoreşti, pentru apărarea intereselor Consiliului Local al comunei Coşna /Comunei Coşna 
/Primăriei Comunei Coşna /Primarului comunei Coşna se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local de comunei Coşna, în sumă de 14.400 lei fără TVA.”

Art.2. Secretarul comunei Coşna va proceda la comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.
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