
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii către C.A.R.P, Vatra Dornei, a unui spaţiu proprietatea 

Primăriei comunei Coşna, în vederea desfăşurării unui punct de lucru

Consiliul Local al comunei Coşnajudeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.2692 din 10.04.2019 a primarului comunei Coşna, 

raportul nr.2693 din 10.04.2019 al 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;

- raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local;

Având în vedere prevederile:
- art. 16 din Legea nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor cu 

modificările şi completările ulterioare;

- 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. (1) Aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă totală de 12,65 mp, din imobilul care 
aparţine Primărie comunei Coşna situată lângă Poliţia Coşna, pentru desfăşurarea activităţii 
specifice Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vatra -Dornei.

(2) Imobilul face parte din domeniul public al comunei Coşna, identificat în 
Inventarul domeniului public al comunei la poziţia n r l .

Art.2. Stabileşte chiria lunară în sumă de 11 lei/m.p./lună, în conformitate cu prevederile 
art. 16 din Legea nr.540/2002, privind Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Art.3. Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire, prin acordul părţilor.
Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Coşna să semneze contractul de închiriere 

prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.S.Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, se revocă prevederile HCL nr.22 din 

27.03.2019.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 

pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, precum şi factorilor interesaţi.
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