
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind achiziţionarea de piatră spartă şi criblură în vederea pietruirii drumului de acces la

proprietăţile particulare, dispus paralel cu Calea Ferată Vatra Dornei-Ilva Mică

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.3087 din 29.05.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate nr.3089 din 29.05.2020 al compartimentului din aparatul de specialitate al 
primarului şi:

- procesul verbal nr.2.15/1115/26.05.2020 întocmit de DIVIZIA LINII Secţia L6 Vatra 
Dornei ;

- 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.3090 din 
29.05.2020;

-HCL nr.10 din 06.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile:
-art.4.alin (1) lit”a”, art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare ;
În temeiul art. 129 alin.1 şi 2 litera ”b,, ,art.139 alin.3 litera ”e” şi art.196 alin.1 litera ”a” dins 5 5 5 s

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 
din 05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E:

A rt.l.Se aprobă achiziţionarea a 640 tone piatră spartă şi 480 tone criblură, în vederea 
pietruirii drumului de acces la proprietăţile particulare, dispus paralel cu Calea Ferată Vatra Dornei- 
Ilva Mică, rută ocolitoare ca urmarea Modernizării DJ 172D Coşna-Teşna.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Coşna, 
prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna.

Art.3. Secretarul general al comunei Coşna, va comunica prezenta hotărâre primarului 
comunei Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava , precum şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Iliuţă Ivan 

Coşna, 29 mai 2020 
Nr.34

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Mariana Ivan

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 "abţineri”, 0 ” împotrivă” din numărul
de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 29.05.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


