
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind derularea Obiectivul de investiţii „Construire şi dotare Sala de Sport în comuna 

Coşna, judeţul Suceava”, prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;

Luând act d e :
-  Expunerea de motive a primarului comunei Coşna, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrată sub nr.3848 din 13.06.2019;
-  Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul urbanism din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.3849 din 
13.06.2019;

-  Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism al Consiliului Local,înregistrat sub 
nr.3852 din 13.06.2019;

- Raportul comisiei pe domenii 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. 3853 din 13.06.2019;

In conformitate cu prevederile:
- art. 44 (1) si art.45 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr.2023/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a art. 1-10 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 litera ”b”, alin.4 litera ”d”, alin.6 litera ”a”, pct.6 şi art. 
45 alin (2) lit. „e”, art. 115 alin.l litera ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Coşna, adoptă prezenta hotărâre:

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.1. Se aprobă derularea şi accesarea de fonduri pentru finanţarea Obiectivului 

„Construire şi dotare Sala de Sport în comuna Coşna, judeţul Suceava”, prin Fondul de Dezvoltare 
şi Investiţii.

2.Documentaţiile tehnico-economice au fost aprobate prin HCL nr.16 din 14.02.2018.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Coşna, prin compartimentele de specialitate.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Suceava, pentru 

exercitarea controlului de legalitate, primarului comunei Coşna şi va fi afişată în condiţiile legii.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei,

Ivan IVÎanîina
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