
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind aprobarea extinderii reabilitării Reţelei de iluminat public în Comuna Coşna, 

judeţul Suceava, pentru satele Româneşti, Teşna şi Podu Coşnei

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul întocmit de viceprimarul comunei Coşna, înregistrat sub nr.5451 din 

25.09.2019;
In baza:
-referatului de aprobare nr.5453 din 25.09.2019 al primarului comunei C oşna;
- raportul de specialitate nr.5455 din 25.09.2019 al compartimentului din aparatul de 

specialitate al primarului comunei C oşna;
- avizul 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.5456 din 
25.09.2019;

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.243 alin.l alin. litera ”a”, art. 129 alin.l şi 2 litera ”d”, alin.7 litera ”n”, 
art. 139 alin.l 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 :

Art. 1. Se aprobă extinderea reabilitării Reţelei de iluminat public în Comuna Coşna, 
judeţul Suceava, pentru satele Româneşti, Teşna şi Podu Coşnei.

Art.2.în cadrul investiţiei se aprobă achiziţionarea a 40 bucăţi aparate iluminat LED 
Lumino 45 W şi accesorii, estimate la o valoare de 31.824 lei fără TVA.

A rt. 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. 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.
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