
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COȘNA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind instrumentarea proiectului “CONSTRUIRE SI DOTARE DISPENSAR 

MEDICAL UMAN IN LOCALITATEA COȘNA, COMUNA COȘNA, JUDEŢUL 

SUCEAVA” finanțat prin COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”UNITĂȚI 

SANITARE” 

 

              Consiliul Local al comunei Coșna, județul  Suceava; 

Având în vedere: 

-   referatul de aprobare  prezentat de către primarul comunei COSNA, județul Suceava, 

domnul Pardău Gavril,  înregistrat la nr.5810 din 15.10.2020; 

-raportul compartimnentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, comunei COSNA, județul Suceava, înregistrat la nr.5813 din 

15.10.2020;..................;; 

-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 Coşna, înregistrat 

sub nr.5815 din  15.10.2020; 

        -  avizul comisiei   pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 

activităţi social-culturale, culte şi protecţie copii, înregistrat sub nr.5816 din 15.10.2020; 

 Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (7) lit. d) 139 alin. (3) lit. 

d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1. Se aprobă ca necesară și oportună investiția “CONSTRUIRE SI DOTARE 

DISPENSAR MEDICAL UMAN IN LOCALITATEA COȘNA, COMUNA COȘNA, 

JUDEŢUL SUCEAVA”, finanțată prin COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII, 

Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”UNITĂȚI 

SANITARE”. 

Art.2. Se aprobă elaborarea documentațiilor tehnice în faza: studii de teren (geotehnic 

si topografic), studiu de fezabilitate, documentații avize/acorduri si servicii de consultanta in 

vederea depunerii spre aprobare la COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII. 

Art.3. Se desemnează primarul comunei Coșna, domnul Pardău Gavril, ca 

reprezentant legal al proiectului. 

Art.4. Primarul comunei Coșna, județul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv depunerea proiectului. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

     Constantin Todașcă                                                              Secretarul general al  comunei, 

                             Mariana Ivan  

Coșna, 16.10.2020                                                                                    
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