
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E A
privind aprobarea extinderii şi reabilitării, Reţelei de iluminat public în Comuna Coşna,

judeţul Suceava, pentru satul Coşna

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul întocmit de viceprimarul comunei Coşna, înregistrat sub nr.4025 din 

27.07.2020;
În baza:
- referatului de aprobare nr.4058 din 27.07.2020 al primarului comunei Coşna ;
- raportul de specialitate nr.4355 din 13.08.2020, al compartimentului din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Coşna ;
- 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.4416 din 18.08.2020;

-avizul comisiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din cadrul consiliului 
local al comunei Coşna ,înregistrat sub nr.4420 din 18.08.2020;

În conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. 1 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.243 alin.1 alin. litera ”a”, art. 129 alin.1 şi 2 litera ”d”, alin.7 litera ”s”, 
art.139 alin.1 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, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E:
9

Art. 1.Se aprobă extinderea şi reabilitarea Reţelei de iluminat public în Comuna Coşna, 
judeţul Suceava, pentru satul Coşna.

Art.2.În cadrul investiţiei se aprobă achiziţionarea a 36 bucăţi aparate iluminat LED 
Lumino 45 W şi accesorii, estimate la o valoare de 62449 lei fără TVA.

Art. 3. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va face cu respectarea 
Legii privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Primarul comunei Coşna, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului 
Suceava, pentru controlul legalităţii, primarului comunei şi persoanelor interesate, precum şi 
afişare în locuri publice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ilie Pilug

Coşna, 19.08.2020 
Nr.55

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 19.08.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


