
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în anul 2021 din bugetul 

local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.532 din 28.01.2021 al primarului comunei, raportul de 

specialitate nr.1135 din 22.02.2021 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei;

- avizul comisiei pe domenii 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, înregistrat sub nr.37 din 07.04.2021;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.45 din 06.04.2021;

Având în vedere prevederile:
-art.3 alin.1, art.10 ale Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.1 si 2 litera ”d”, alin.7 litera ”a”,”d”, art.139 alin.1 si art.196 alin.1s 5 5 5 s

litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă procedura privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 din 
bugetul local al Comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, prin compartimentul financiar contabil.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege persoanelor interesate, Primarului comunei si Instituţiei Prefectului 
judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.

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

Mariana Ivan
Coşna, 07.04.2021 
Nr.22
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 07.04.2021, din total de 9 consilieri în
funcţie.


