
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării poziţiei nr.10 din HCL nr.39 din 29 mai 2009 completată prin 

HCL nr.43/2013 cu privire la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei
Coşna

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.59 din 07.01.2019 a primarului comunei Coşna, raportul 

nr.60 din 07.01.2019 al compartimentului urbanism şi:
- raportul de avizare al comisiei 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.1126 din 
15.02.2019;

- raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.1127 din 
15.02.2019;

- 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.1128 din 15.02.2019;

-HCL nr. nr.39 din 29 mai 2009 privind aprobarea domeniului privat al comunei Coşna, 
completată prin HCL nr.43/2013 ;

Având în vedere prevederile:
- art.4, art.6, art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică cu modificările şi 

completările ulterioare;
-art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.10 şi ale art.36 alin.2 litera ”c”, 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 modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 

comunei Coşna, judeţul Suceava, după cum urmează:
a) poziţia nr.10 din inventarul domeniului privat al comunei Coşna aprobat prin HCL nr.39 

din 29.05.2009, modificată şi completată prin HCL nr.43/2013 se modifică şi va avea suprafaţa de 
2,6131 ha în loc de 2,9000 ha, destinat construcţiilor, cu o valoare de inventar de 153.029,14 lei.

Art.2.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei Prefectului 
Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, precum şi factorilor 
interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ 
Borgovan Gheorghe


