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COSNA 

                                                                                                       

H O T Ă R Â R E 

privind  ocuparea  temporară din fond forestier proprietate publică a  comunei Coșna a 

suprafeţei de 0,8509 ha teren forestier cu defrişare de vegetaţie forestieră situat în UP III  

COSNA, u.a.134%, 137% A, 138 A%,138 B%, 138 D% înscris în CF nr.30373 a comunei 

Coșna, în vederea realizării proiectului ”Captare și alimentare cu apă, în sat Coșna, Comuna 

Coșna, județul Suceava” 
 

 Consiliul Local al comunei COSNA, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr. 3167 din 04.06.2020 a primarului comunei COSNA, raportul  

compartimentului urbanism  cadastru  din aparatul de specialitate al primarului comunei Coșna, înregistrat sub 

nr.3169 din 04.06.2020  şi: 

 - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, urbanism și amenajarea teritoriului 

din cadrul consiliului local COSNA, înregistrat sub nr.3194 din 05.06.2020;   

             -HCL nr.75 din 26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru 

Obiectivul ”Captare și alimentare cu apă, sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava”; 

             -Actul adițional la  Protocolul nr.1553/849/31.03.2005 încheiat între comunele Dorna Candrenilor și 

Comuna Coșna cu privire la  predarea suprafeței de pădure ce revine comunei Coșna; 

 Având în vedere prevederile art.39 și 40 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

             Ordinul nr.694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară 

şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti.  

             Ținând seama de prevederile: 

          

 -art.3 alin.(2) cap. IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 129 alin.1 și 2 litera ”b”,”c”,, art.139 alin.3 litera ”g” și art.196 alin.1 litera 

”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr.555 din 05.07.2019 cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.Se aprobă  ocuparea temporară, din fond forestier proprietate publică a  comunei Coșna 

a suprafeţei de 0,8509 ha teren forestier cu defrişare de vegetaţie forestieră, situat în UP III  COSNA, 

u.a.134%, 137 A%, 138 A%, 138 B%,  138 % D, înscris în CF nr.30373 a comunei Coșna,  pe o 

perioadă de 10 ani, pentru realizarea Obiectivului de investiție de către Comuna Coșna a proiectului 

”Captare și alimentare cu apă, în sat Coșna, Comuna Coșna, județul Suceava”, suprafața 

descrisă mai sus nu face obiectul nici unui litigiu. 

 Art.2.Odată cu aprobarea prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr.32 din 30.05.2019. 
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

COSNA prin compartimentul de specialitate şi şeful Ocolului Silvic Dorna domnul ing.Donisă Dumitru 

Cristian, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoștință publică și a celor interesați și o va înainta 

Instituției Prefectului județului Suceava pentru control și legalitate în termenul prevăzut de lege. 

                                    
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                Ilie Pilug                                                                Secretarul general al  comunei, 

 

         Mariana Ivan  

Coșna, 09.06.2020                                                                                    

Nr.35 

 

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

de 9 consilieri prezenți la ședința extraordinară din 09.06.2020, din total de 9 consilieri în funcție. 
 


