
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA COȘNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Inspectoratul de 
Poliție Județean Suceava, a unui spațiu de 47,65 mp aparținând domeniului public 

al comunei Coșna, situat în incinta Primăriei comunei Coșna

Consiliul local al comunei Coșna, județul Suceava;
Analizând adresa nr.107498/23.01.2020 a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava-

Serviciul logistic;
- referatul de aprobare nr.659 din 31.01.2020 al primarului comunei Coșna;
- raportul de specialitate nr.1321din 28.02.2020 al secretarului general al comunei Coșna;

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și 
turism din cadrul consiliului local,înregistrat sub nr.2292 din 24.04.2020;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 
liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.2297 
din 24.04.2020;

Având în vedere prevederile:
-art. 92, alin (2), lit.d), art. 129, alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 litera”c”, alin.6 litera”a”, 136, alin (1), art.139, alin. 
(1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ;

H O T Â R Â Ș T E:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către Inspectoratul de 
Poliție Județean Suceava, a unui spațiu de 47,65 mp aparținând domeniului public al comunei 
Coșna, situat în incinta Primăriei comunei Coșna, cu elementele de identificare prevăzute în anexa 
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre, pe termen de 5 ani de zile.

Art.2. Se aprobă Contractul de comodat, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Coșna, să semneze contractul de comodat și 
actele adiționale ulterioare, care vor fi încheiate cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

Art.4.Prin grija Secretarului general al comunei Coșna, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului județului Suceava, pentru verificarea legalității, Primarului comunei Coșna și 
Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,9 9 9 7 7

Iliuță Ivan Secretarul general al comunei,
Coșna, 27 aprilie 2020 Mariana Ivan
Nr.26

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 27.04.2020, din total de 9 consilieri în 
funcție.


