
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie 

"DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN  
COMUNA COŞNA, ( PRINPARTENERIAT CU COMuNe LE.DORNA CANDRENILOR, 

POIANA STAMPEI ŞIŞARU  DORNEI), JUDEŢUL SUCEAVA ”

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava,
Analizând :

- Referatul de aprobare al domnului primar, înregistrat la nr.6789 din 16.12.2020;
- Raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului 
comunei înregistrat sub nr. 6791 din 16.12.2020;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protecţia 
mediului si turism, înregistrat sub nr. 6812 din 17.12.2020;

Ţinând cont de:
- prev. alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată ;
- prev. art. 1, alin. 2, lit.b), (ii), art. 7 din din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu dispoziţiile 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, lit. b), alin. 4, lit. d), art. 139, alin.2, art. 196, alin. 
1, lit. 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 întocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie 
"DEZVOLTARE REŢEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ÎN  
COMUNA COŞNA, ( PRIN PARTENERIAT CU COMUNELE: DORNA CANDRENILOR, 
POIANA STAMPEI Ş I ŞARU DORNEI), JUDEŢUL SUCEAVA ”.

Art. 2. Sumele necesare întocmirii documentaţiei specificate la art. 1 vor fi alocate de la 
bugetul local al comunei Cosna, judeţul Suceava, de la Capitolul 70.02. ”Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică ”.

Art. 3. Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 
Primarului comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

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

Mariana Ivan
Coşna, 18.12.2020 
Nr.94
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.


