
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind aprobarea efectuării de lucrări de reabilitare ” Reţea de iluminat public în Comuna

Coşna, judeţul Suceava”

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul întocmit de viceprimarul comunei Coşna, înregistrat sub nr.2942 din 

22.04.2019;
Analizând:
-expunerea de motive nr.3070 din 02.05.2019 a primarului comunei Coşna;
-raportul nr.3071 din 02.05.2019 al compartimentului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Coşna din care rezultă necesitatea efecturării lucrărilor de reabilitare reţea de 
iluminat public în Comuna Coşna, judeţul Suceava, în vederea scăderii costurilor;

- 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 Coşna, înregistrat sub nr.3501 din 23.05.2019;

- 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.3502 din 
23.05.2019;

în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 1 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin. 1, alin.2 litb, alin.4 lit.a, art.45 alin 1, art. 115 alin. 1 lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia piublică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se aprobă efectuarea de lucrări de reabilitare ” Reţea de iluminat public în Comuna 

Coşna, judeţul Suceava”, cu o valoare estimată de 329.865 lei, fără TVA, cu plata în rate lunare (60 
luni).

Art.2.în cadrul investiţiei se aprobă achiziţionarea următoarelor aparate iluminat LED 
Lumino 45 W 4785 LUMENI- în cantitatea de 275 buc, cu o putere instalată de 45 W şi aparate 
iluminat LED Lumino 60 W- în cantitatea de 75 buc, cu o putere de 60 W şi material suplimentar: 
console de 1000-2000 mm- 350 buc; set brăţări prindere console -350 buc; -cleme CDD 15 IL -1.50 
buc; -cablu alimentare CYY-F 3 x 1,5 MM-1,100 ml.

Art. 3. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va face cu respectarea 
Legii privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Primarul comunei Coşna, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. 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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