
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind atestarea completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Cosna, judeţul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006 cu modificările
şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei Cosna, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare întocmit de domnul Pardău Gavril, primar al comunei Coşna, judeţul 
Suceava, înregistrat cu nr. 1237 din 24.02.2020;
- Raportul Compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Coşna înregistrat sub nr.1882 din 20.03.2020;
- H.C.L. nr. 67 din 17.11.2006 privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunei 
Cosna, judeţul Suceava, cu modificările, şi completările ulterioare;

Ţinând cont de:
- avizul 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 loca, înregistrat sub nr.3553 din 29.06.2020;

- 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.3556 din 29.06.2020;

În conformitate cu :
- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- art. 289, art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- H.G.nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A Ş T E :
Art.1. În anexa inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, 

judeţul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006 cu modificările şi completările ulterioare 
la Secţiunea I -  Bunuri imobile, după poziţia nr. 33, se introduc 25 poziţii noi, respectiv poziţiile nr. 
34 - 58, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre şi se abrogă poziţia nr. 10 
din HCL nr. 39 din 29.05.2009 care a modificat HCL nr.67din 17.11.2006.

Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat constituie anexă la statutul 
Comunei Cosna şi se publică pe pagina de internet www.comunacosna.ro.

Art.3. Primarul comunei Cosna, judeţul Suceava şi Compartimentul finanicar contabil, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 
Primarului comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Ilie Pilug

Coşna, 30.06.2020 
Nr.38
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abţineri”, 0 ” 
ordinară din 30.06.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Mariana Ivan

împotrivă” din numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa

http://www.comunacosna.ro/

