
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren în suprafaţă de 25 mp, situat în 

comuna Coşna, judeţul Suceava, cu nr. cadastral 31514, de la proprietari tabulari Todaşcă 
Ioana şi Iuga Ana, cu destinaţia construire Cruce în comuna Coşna

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive prezentată de primarul comunei Coşna, înregistrată sub 

nr.3412 din 17.05.2019, raportul secretarului nr.3413 din 17.05.2019, actul de donaţie nr.488 din 
17.05.2019 şi:

- 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.3503 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.3504 din 23.05.2019;

- 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.3505 din 23.05.2019;

Având în vedere prevederile:
Art.863 lit.”c”, ale art.1011 şi următoarele din Codul Civil al României, ale art.121 alin.3 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.(l).Se acceptă oferta de donaţie autentificată cu nr.488 din 17.05.2019, la Birou 
Individual Notraial Paziuc Camelia din Vatra Domei, având ca obiect imobilul teren extravilan, în 
suprafaţă de 25 mp, identificat cadastral cu nr. 31514 , proprietatea doamnelor Todaşcă Ioana şi 
Iuga Ana, cu destinaţia construire Cruce în comuna Coşna.

(2) .Imobilul ce face obiectul ofertei de donaţie menţionată la alin.l va avea destinaţia de 
construire Cruce în comuna Coşna şi va completa domeniul privat al comunei Coşna, după 
încheierea actului de donaţie în formă autentică.

(3) .Toate cheltuielile aferente donaţiei şi cele aferente ofertei de donaţie, vor fi suportate de 
Primăria comunei Coşna.

Art.2.Se împuterniceşte primarul comunei Coşna, pentru semnarea actului de donaţie în 
formă autentică.

Art.3. 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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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei, 

Ivan Mariana
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