
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea poziţiei nr.2 din anexă la HCL nr.51 din 12.07.2019 privind apartenenţa 

la domeniul privat al comunei Coşna, judeţul Suceava a unor bunuri imobile
(suprafeţe de teren)

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;

Analizând :
- Referatul de aprobare al domnului primar Pardău Gavril, înregistrată Ia nr.6843 din 

04.12.2019;
- raportul de specialitate al compartimentului de urbanism-cadastru din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Coşna, înregistrat la nr. 6859 din 05.12.2019;
- procesul verbal nr.6824 din 03.12.2019 a Comisiei de inventariere;

- 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.7079 din 
18.12.2019;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat 
sub nr.7073 din 18.12.2019;

Ţinând cont de:
Prevederile art. 354, art.355, art.357 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 05,07.2019;

- Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

- art. 553, art. 555-566 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi 
completările ulterioare;
în temeiul art. 129 alin.l şi 2 litera ”b”, alin.4 litera ”f ’, art. 139 alin.3 litera ”g” 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. l.Se aprobă modificarea poziţiei nr.2 din anexa la HCL nr.51 din 12.07.2019 

privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Coşna, judeţul Suceava a unor bunuri imobile 
(suprafeţe de teren).

2.Cuprinsul poziţiei nr.2 este prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul de specialitate, va urmări ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 
Primarului comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.


