
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind însuşirea raportu lu i de evaluare, a unui imobil în suprafaţă  de 21.016 mp în vederea

lotizării destinat construcţiilor

(

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.62 din 07.01.2019 a primarului comunei Coşna, judeţul 
Suceava, raportul compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna înregistrat sub nr.63 din 07.01.2019;

- raportul 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, înregistrat sub nr.1135 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.l 134 din 15.02.2019;
- 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.l 133 din 
15.02.2019;
Având în vedere prevederile;
-art.4, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică cu modificările şi completările 

ulterioare;
-art.121 şi 122 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
în 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 rtl .S e  însuşeşte raportul de evaluare a unui imobil în suprafaţă de 21.016 mp în vederea 
lotizării, destinat construcţiilor, întocmit de P.F.A Bîrgăoanu Gabriel Romeo-expert evaluator, cu o 
valoare de 152.500 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Inventarul domeniului privat al comunei Coşna, va fi modificat în mod corespunzător, 
conform lotizării.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, precum şi factorilor 
interesaţi.
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