
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, către C.A.R.P. Vatra Dornei, a unui 

spaţiu proprietatea Primăriei comunei Coşna, în vederea încheierii unui contract de comodat

Consiliul Local al comunei Coşnajudeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.2267 din 25.03.2019 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.2268 din 25.03.2019 a compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei şi:

- 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.2269 din 25.03.2019;

- raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului lo ca l, înregistrat sub 
nr.2270 din 25.03.2019;

Având în vedere prevederile:
- art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 

completată;
- OG nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 1 şi 2 litera „c”, art.45 alin.l şi 3, art.115 litera „b”, din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.l .S e  aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, către C.A.R.P. Vatra Dornei, 
a unui spaţiu proprietatea Primăriei comunei Coşna, în vederea încheierii unui contract de comodat, 
pentru punct de lucru în comuna Coşna.

2. Spaţiu este situat în comuna Coşna, judeţul Suceava, parte componentă a Clădirii 
Primăriei comunei Coşna, lângă Postul de Poliţie al comunei Coşna.

3.Se împuterniceşte primarul comunei Coşna, să semneze contractul de comodat 
prevăzut la art.lpct. 1.

Art.2.ContractuI de comodat se încheie în formă autentică, pe o durată de 5 ani de zile 
calculat de la data semnării acestuia de către părţi, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul 
părţilor.

A rt.3.0biectul contractului îl constituie folosinţa gratuită a spaţiului, în suprafaţă de 12,65
mp.

Art.4.Spaţiul atribuit în folosinţă gratuită se predă pe bază de proces-verbal de predare- 
primire între părţi.

ArtS.Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei 
Coşna, prin compartimentele de specialitate.

A rt.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului
pentru controlul de legalitate în te 
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e lege, precum şi factorilor interesaţi.
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