
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în CF nr.31479 a comunei 

cadastrale Cosna, situat în sat Cosna, comuna Cosna, în suprafaţă de 26131 mp

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.6892 din 06.12.2019 ;
- raportul de specialitate nr.7217 din 30.12.2019 al compartimentului urbanism cadastru din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;
- referatul nr.6857 din 04.12.2019 al viceprimarului comunei Coşna prin care propune 

dezmembrarea terenului înscris în CF. nr.31479 a comunei Cadastrale Coşna;
- referatul de admitere (dezmembrare imobil) înregistrat sub nr.18619 din 27.11.2019 emis 

de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava/Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară 
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.480 din 
27.01.2020;

- 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.487 din 27.01.2020;

Având în vedere prevederile:
-art.25, alin.2 din Legea nr.7/1996 a Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
-art.132 alin.1, art.134 şi art.135 alin.1, litera ”a” din Ordinul Directorului general al 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014, privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-art.879 alin.2, art.880 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art. 108, ale art. 129 alin.1 şi 2 litera ”b”, alin.4 litera ”f”, ale art. 357 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ţinând seama de prevederile art.6, alin.3 şi art.30 alin.1 litera ”c” din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.1 şi 2 litera ”b”, alin.4 litera ”f”, art.139 alin.3 litera ”g” şi 
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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în comuna Coşna, judeţul Suceava, în 
suprafaţă de 26131 mp identificat prin numărul cadastral 31479, înscris în CF nr.31479 a comunei 
cadastrale Coşna, conform referatul de admitere (dezmembrare imobil) înregistrat sub nr.18619 din 
27.11.2019 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava/Biroul de Cadastru şi 
Publicitate imobiliară Vatra Dornei, însoţit de Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, 
întocmit de persoană fizică autorizată ing. Irimescu Gheorghe Gabriel, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, după cum urmează:



-lot nr.1-nr. cadastral 31656 - suprafaţa de 1338 mp 
-lot nr.2-nr. cadastral 31657 - suprafaţa de 4221 mp 
-lot nr.3-nr.cadastral 31658 - suprafaţa de 835 mp 
-lot nr.4-nr. cadastral 31659 - suprafaţa de 858 mp 
-lot nr.5-nr.cadastral 31660 - suprafaţa 835 mp 
-lot nr.6-nr.cadastral 31661 - suprafaţa de 800 mp 
-lot nr.7-nr.cadastral 31662 - suprafaţa de 806 mp 
-lot nr.8-nr.cadastral 31663 - suprafaţa de 958 mp 
-lot nr.9-nr.cadastral 31664 - suprafaţa de 938 mp 
-lot nr.10 nr. cadastral 31665 - suprafaţa de 952 mp 
-lot nr.11 nr.cadastral 31666 - suprafaţa de 918 mp 
-lot nr.12 nr. cadastral 31667 - suprafaţa de 921 mp 
-lot nr.13 nr.cadastral 31668 - suprafaţa de 972 mp 
-lot nr. 14 nr. cadastral 31669 - suprafaţa de 946 mp 
-lot nr.15 nr. cadastral 31670 - suprafaţa de 944 mp 
-lot nr.16 nr.cadastral 31671 - suprafaţa de 980 mp 
-lot nr.17 nr. cadastral 31672 - suprafaţa de 979 mp 
-lot nr.18 nr.cadastral 31673 - suprafaţa de 996 mp 
-lot nr.19 nr. cadastral 31674- suprafaţa de 822 mp 
-lot nr.20 nr.cadastral 31675 - suprafaţa de 2241 mp 
-lot nr.21 nr.cadastral 31676 - suprafaţa de 934 mp 
-lot nr.22 nr.cadastral 31677- suprafaţa de 149 mp 
-lot.nr.23 nr.cadastral 31678 - suprafaţa de 886 mp 
-lot nr.24 nr. cadastral 31679 - suprafaţa de 902 mp
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei Coşna, prin compartimentul urbanism cadastru din aparatul de specialitate al primarului.
Art.3.Secretarul general al comunei Coşna, va comunica prevederile prezentei hotărâri 

Primarului comunei Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului 
de legalitate, precum şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
9 9 9 ~

Constantin Todască
9

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Mariana Ivan

Coşna, 29 ianuarie 2020 
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