
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Cosna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.6538 din 27.11.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
nr.6590 din 03.12.2020 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 Coşna , înregistrat sub nr.6806 din 17.12.2020;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local Coşna , înregistrat sub nr. 6816 din 17.12.2020;

Ţinând cont de prevederile:
- art. 2, lit. b) din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului 
electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
- art. 5 alin. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- art. 453, lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1, art.139 alin.1,art.140 ,art.196 alin.1litera „a” din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
5

Art.1. Se aprobă Nomenclatorul stradal al comunei Coşna, prin atribuirea de numere 
administrative pentru fiecare imobil, aferent străzilor pentru cele 5 sate componente ale comunei, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate.

Art.3. Secretarul comunei Coşna va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei 
Prefectului -  Judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei, 
SPCLEP Vatra Dornei, 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.

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

Mariana Ivan
Cosna, 18.12.2020 
Nr.86
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 18.12.2020, din total de 9 consilieri în
funcţie.


