
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Â R A R E
privind modificarea şi completarea HCL nr.26 din 27.04.2020 privind darea în folosinţă 

gratuită, pe perioada determinată, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, a unui 
spaţiu aparţinând domeniului public al comunei Coşna, situat în incinta Primăriei comunei

Coşna

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr.8303/10/5 din 22.06.2020 a Instituţiei Prefectului judeţul Suceava;
- referatul de aprobare nr.3625 din 01.07.2020 al primarului comunei Coşna;
- raportul de specialitate nr.3700 din 06.07.2020, al secretarului general al comunei Coşna;
- 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 local, înregistrat sub nr.3856 din 16.07.2020;
- 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.3862 
din 16.07.2020;

Având în vedere prevederile:
-art.108, 297 alin.1 litera ”d,”349, 350, 351, 352, 353 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

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 
administrative cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Â R Â Ş T E:

Art.1. Articolul 2 al HCL nr.26 din 27.04.2020, se modifică şi va avea următorul 
cuprins:”Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de proces verbal, în termen de 30 de zile 
de la adoptarea prezentei hotărâri” .

Art.2. Articolul 3 al HCL nr.26 din 27.04.2020, se modifică şi va avea următorul 
cuprins:”Obligaţiile Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, sunt cuprinse în anexa nr.2 parte 
integrantă din prezenta hotărâre” şi se introduce două noi aliniate:

(3^1) Cheltuielile de utilitate publică vor fi suportate de Primăria comunei Coşna, cu 
excepţia celor de întreţinere.”

(3^2) Primăria comunei Coşna are obligaţia să verifice modul în care sunt respectate 
condiţiile de folosinţă stabilite şi să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci 
când interesul public legitim o impune.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Suceava pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege şi celor 
interesaţi.

PREŞEDINTE DE SEDINTA, 
Ilie Pilug

Coşna, 17.07.2020 
Nr.44

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 17.07.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


