
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HO T Ă R A R E
privind aprobarea achiziţionării de echipamente de protecţie medicală de tip măşti de 

protecţie medicală, dezinfectanţi, combinezoane precum şi alte echipamente de acest tip, în 
cadrul Scolii Gimnaziale Coşna, prin Programul Operaţional Infrastructură mare, necesare 
desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 

în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS - CoV -  2

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.4833 din 04.09.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate nr.4835 din 04.09.2020 al compartimentului din aparatul de specialitate al 
primarului comunei, adresa nr.857 din 04.09.2020 a Şcolii Gimnaziale Coşna şi:

- 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.4940 din 10.09.2020;

- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.4949 din 
10.09.2020;

Având în vedere prevederileart. 4 din OUG nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea 
de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor 
didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS - 
CoV -  2;

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 prevederilor art.129 alin.2 litera ”d”, alin.7 litera „a”, art.139 alin.1 şi ale art.196 
alin.1 litera ”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019, modificat 
şi completat;

H O T Ă R Ă Ş T E:
A rt.l.Se aprobă achiziţionării de echipamente de protecţie medicală, de tip măşti de 

protecţie medicală, dezinfectanţi, combinezoane precum şi alte echipamente de acest tip, în cadrul 
Şcolii Gimnaziale Coşna, prin Programul Operaţional Infrastructură mare, necesare desfăşurării în 
condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului 
de infecţie cu coronavirus SARS - CoV -  2.

Art.2.Primarul comunei Coşna, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, prin Compartimentul achiziţii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei Coşna, Instituţiei 
Prefectului Judeţul Suceava şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege, precum şi 
afişare la sediul Primăriei comunei Coşna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Constantin Todaşcă

Coşna, 11.09.2020 
Nr.62

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.


