
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.4039 din 01.07.2019 prezentată de primarul comunei 

Coşna, domnul Gavril Pardău, raportul nr.4053 din 02.07.2019 al sef serviciu din cadrul 
compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei, adresa nr. 15165 din 
27.06.2019 a Consiliului Judeţean Suceava 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 Coşna, înregistrat sub nr.4103 din 04.07.2019;

- 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.4110 din 04.07.2019;
- raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.4107 din 04.07.2019;

Având în vedere prevederile :
-art.19 alin.2, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin.l şi 2 litera ”b”, alin.4 litera litera ”a”, art.139 alin.3 litera ”a” şi 
art.196 alin.l litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.555 din 05.07.2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rtl.Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Coşna, pentru anul 2019, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, prin compartimentul de specialitate, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă 
publică celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului judeţului Suceava pentru control şi 
legalitate în termenul prevăzut de lege.


