
ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  COȘNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind utilizarea unor sume din fondul de rezerva la dispoziția Consiliului local al comunei 

Coșna, aprobat în bugetul pe anul 2020 pentru combaterea și prevenția COVID- 19  

 

 

Consiliul Local al comunei  Coșna, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1987/27.03.2020 

întocmit de Primarul comunei Coșna, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;

   

- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.  1989 din2 7.03.2020; 

- Prevederile Decretului nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României emis de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial al României 

partea I, nr.212/16.03.2020; 

 -Avizul nr.1998 din 30.07.2020 al 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 ; 

- Art.15 și 36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020, privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.219/. 

232/21.03.2020; 

- Prevederile Ordonanței Militare nr.1/17.03.2020, privind unele măsuri de primă urgență 

care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri 

publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.219/18.03.2020; 

- Prevederile Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020, privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, 

nr.242/24.03.2020; 

- Prevederile art. IX din OUG nr.29/2020 privind unele masuri economice și fiscal 

bugetare; 

- Dispoziţii Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- În conformitate cu prevederile art. 15 si art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. a), coroborate cu alin. (7), lit. h) si art. 139 alin. 

(3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. Se utilizează suma de 30.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară, cu titlu de ajutor 

acordat UAT Municipiul Vatra Dornei, în scopul achiziționării de echipamente medicale și de 

prevenție pentru diagnosticul SARS-COV-2, respectiv echipamente necesare pentru funcționarea 



unui laborator pentru testare COVID-19. 

 Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Coșna, prin aparatul de specialitate. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT, în 

termenul prevăzut de lege, municipiului Vatra Dornei, Instituţiei Prefectului judeţului Suceava şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil publicului, la avizierul 

propriu. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                Iliuță Ivan                                                                Secretarul general al  comunei, 

                                Mariana  Ivan                                                                                          

Coșna, 30 martie 2020 

Nr.21 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abțineri”, 0 ” împotrivă” din  

numărul de 9 consilieri prezenți la ședința ordinară din 30.03.2020, din total de 9 consilieri în funcție. 

 


