
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
cu privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind concesionarea prin licitaţie publică a 17 

loturi de teren, aparţinând domeniului privat al comunei Coşna, situate în centrul satului Coşna,
comuna Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Cosna, judeţul Suceava;
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.457 din 25.01.2021 ;
- raportul de specialitate nr.1209 din 24.02.2021 al compartimentului urbanism cadastru din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei;
-adresa nr.18253/10/5 din 09.11.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.30 din 
29.03.2021;

-prevederile HCL nr.4 din 29.01.2020 privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în 
CF nr.31479 a comunei cadastrale Coşna, situat în sat Coşna, comuna Coşna, în suprafaţă de 26131 mp ;

- raportul de evaluare nr. 6027 din 18.07.2019 realizat de către evaluator autorizat ANEVAR., 
aprobat prin HCL nr.13 din 22.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 362 alin. (1) şi (3), art. 302, art 308 alin. (1) şi (4), art 309 - 330 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor:
- art. 13, alin.(1) şi art. 17, şi art. 18 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) şi alin. (6) lit. b) 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Â R E:

Art.1. La art.1 se modifică poziţia nr.1 a anexei nr.1 la HCL nr.58 din 11.09.2020, amplasament şi 
va avea următorul cuprins” : se identifică cu numărul cadastral 31658, imobil înscris în CF. nr.31658 a 
localităţii Coşna”.

Art.2.La art.5 al HCL nr.58 din 11.09.2020, se modifică studiul de oportunitate, conform anexei nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La art.6 al HCL nr.58 din 11.09.2020, se modifică caietul de sarcini, conform anexei nr.2, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar preţul de pornire la licitaţie va fi actualizat cu valoarea 
cursului BNR leu-euro din ziua publicării anunţului pentru concesiune, conform HCL nr. nr.13 din 
22.02.2019.

Art.4 La art.7 al HCL nr.58 din 11.09.2020, se modifică documentaţia de atribuire, conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Celelate articole ale HCL nr.58 din 11.09.2020, rămân neschimbate.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, Primarului comunei Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Suceava şi se va afişa la sediul primăriei, precum şi pe pagina wwwcomunacosna.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, ’ CONTRASEMNEAZĂ,

Silviu Cătălin Bereţchi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 30.03.2021
Nr.15
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 30.03.2021, din total de 9 consilieri în funcţie.


