
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea convocării adunării proprietarilor de teren din comuna Cosna, în 

vederea desemnării unui reprezentant al acesteia în Comisia locală pentru stabilirea dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:

- referatul de aprobare nr.1339 din 02.03.2021 prezentat de primarul comunei Coşna;
- raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 

înregistrat sub nr.1308 din 03.03.2021;
- decesul domnului Spînu George, conform certificat seria D.11 Nr.123005, eliberat de 

Primăria Municipiului Suceava;
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.29 din 29.03.2021 ;
În conformitate cu prevederile :
- art.2 litera h) din Anexa nr.1 la H.G.nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate private asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 
precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.12 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. 1 , art.139 alin.1 şi ale art.196 alin.1 litera ”a” din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019, modificat şi completat;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.Se convoacă adunarea proprietarilor de teren din comuna Coşna, judeţul 

Suceava, în vederea desemnării unui reprezentant al acesteia, în Comisia locală pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în ziua de 15.04.2021, ora 10, 00 la Primăria 
comunei Coşna.

Art.2.Preşedintele Comisiei locale Coşna pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Adunarea proprietarilor de teren din comuna Coşna, va fi legal constituită dacă 
este prezentă majoritatea din numărul acestora.

Art.4.Secretarul general al comunei Coşna, va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, afişare în locuri publice şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Cătălin Bereţchi Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
Cosna, 30.03.2021
Nr.18
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.


