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COMUNA COSNA
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CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind predarea unui număr de 73 de tablete achiziţionate de Comuna Cosna, către Scoala

Gimnazială Cosna
5

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:
- referatul de aprobare nr.6468 din 24.11.2020 prezentat de primarul comunei Coşna;
- raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 

înregistrat sub nr.6470 din 24.11.2020;
- Contractul de furnizare nr.6417 din 19.11.2020 încheiat de către Comuna Coşna cu 

S.C.FRAGRA DESIGN;
- 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.6483 din 25.11.2020;

- 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.6491 din 25.11.2020;

Având în vedere prevederile:
-art.7 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii republicată;

- Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/2009 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d", alin. (7), lit. „a", art. 139 alin(1) ,196 
alin(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E:
Art.1. Se aprobă predarea unui număr de 73 de tablete achiziţionate de Comuna Coşna, către 

Şcoala Gimnazială Coşna, la un preţ unitar de 960 lei, fără TVA, cu o valoare totală de 70.080 lei, 
fără TVA.

Art.2.Predarea primirea se va face pe baza contractului de comodat, parte integrantă a 
documentaţiei la achiziţia directă iniţiată din catalogul electronic.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, prin compartimentul de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce la 
cunoştinţă publică celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului judeţului Suceava pentru 
control şi legalitate în termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Silviu Tolos Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Cosna, 26.11.2020 
Nr.80
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.


