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CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R A R E
privind concesionarea prin licitaţie publică a 17 loturi de teren, aparţinând domeniului 

privat al comunei Cosna, situate în centrul satului Cosna, comuna Cosna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Cosna, judeţul Suceava;
Analizând:

- referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.3646 din 02.07.2020 ;
- raportul de specialitate nr.4083 din 29.07.2020 al compartimentului urbanism cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei;

- 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.4941 din 
10.09.2020;

- 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.4945 din 10.09.2020;
-prevederile HCL nr.4 din 29.01.2020 privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris 
în CF nr.31479 a comunei cadastrale Coşna, situat în sat Coşna, comuna Coşna, în suprafaţă de 
26131 mp;

- raportul de evaluare nr. 6027 din 18.07.2019 realizat de către evaluator autorizat 
ANEVAR., aprobat prin HCL nr.12 din 22.02.2020;

Având în vedere prevederile art. 362 alin. (1) şi (3), art. 302, art 308 alin. (1) şi (4), art 309 - 
330 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor:
- art. 13, alin.(1) şi art. 17, şi art. 18 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) şi alin. (6) lit. b) 139 alin. (3) lit. g) şi 
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a 17 loturi de teren, situate în 
centrul satului Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava, aflate în inventarul domeniului privat al 
comunei Cosna, pentru construire locuinţe, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă perioada de concesionare de 49 ani cu posibilitatea de prelungire.
Art.3. Procedura de licitaţie va fi licitaţie publică, cu oferte în plic, conform O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Contractul de concesiune se înscrie în cartea funciară a comunei Cosna.
Art.5 .Se aprobă Studiul de oportunitate conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.
Art.6 .Se aprobă caietul de sarcini conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă documentaţia de atribuire conform anexei nr. 4 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.



Art.8 (1) Se aprobă garanţia de participare în procent de 2,5% din valoarea de piaţă estimată 
de evaluator şi actualizată la zi în funcţie de evoluţia leu/euro, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă taxa de participare în valoare de 100 lei.
Art.9. (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă:

1. Preşedinte -  luga Dorina
2. Secretar - Doroftieisei Oana-Maria
3. Membru -  Reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.)
4. Membru -  Nedelea Crizantema
5. Membru -  Arvinte Valentin

(2) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiaza de câte un vot.
(3) Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.

Art.10 . Se desemnează pentru comisia prevăzută la art.1 următorii supleanţi:
1. Preşedinte -Todaşcă Claudia
2. Secretar - Ivan Mariana
3. Membru - Reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală(A.N.A.F.)
4. Membru -  Doroftiese Gheorghe
5. Membru -  Scovarză Nicoleta

Art. 11. Primarul comunei Coşna prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică, Primarului comunei Coşna, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Suceava şi se va afişa la sediul primăriei, precum şi pe pagina wwwcomunacosna.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Constantin Todască
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Coşna, 11.09.2020 
Nr.58

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 11.09.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


