
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A
privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi pentru satele din comuna Cosna, judeţul

Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava ;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat la nr.3163 

din 03.06.2020, raportul de specialitate al compartimentului urbanism cadastru din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.3183 din 05.06.2020;

Ţinând cont de:
- 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.3202 din 09.06.2020;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.3203 din 09.06.2020;

- 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.3204 din 09.06.2020;

Având în vedere avizul cu nr.5 din 02.10.2020 al comisiei de atribuire de denumiri a 
judetului Suceava;

În conformitate cu prevederile:
-art.2 lit.d) şi art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.7 din Ordinul nr.564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de 
atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. ”d”, art. 139 alin.(1), art. 140 alin. (1), 
art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1.Se aprobă atribuirea denumirilor de străzi pentru satele din comuna Coşna, judeţul 
Suceava conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezentul proiect de hotărâre va fi dus la îndeplinire de către primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate.

Art.3.Secretarul general al comunei Coşna va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei, compartimentului registrul agricol, compartimentului impozite şi taxe locale, precum şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la locurile special amenajate şi publicată pe site-ul 
primăriei Coşna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Tolos Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
Cosna, 26.11.2020 
Nr.75
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 26.11.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


