
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind aprobarea cumpărării unui imobil teren şi construcţii, 

situat în Comuna Cosna, sat Cosna
5 "  5

Consiliul Local al comunei Coşna,judeţul Suceava;
Văzând cererea domnului Hîncu Marcel, din comuna Coşna, judeţul Suceava şi strategia de 

dezvoltare locală a comunei Coşna ;
Analizând referatul de aprobare nr.2164 din 30.03.2021 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate nr.2166 din 30.03.2021 din cadrul compartimentului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna;

-HCL nr.20 din 07.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021;
- avizul comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local Coşna , înregistrat sub 
nr.40 din 06.04.2021;

- 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.46 din 06.04.2021;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.51 din 
06.04.2021;

Luând în considerare prevederile art. 553 alin.1) şi 4 ) precum şi ale art. 557 alin.1) din 
Legea nr.287/2009 republicată privind Codul civil precum şi prevederile art. 357 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 29 alin 1 litera "a" din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 şi 2 litera ”b”, ”, art.139 alin.3 litera ”g” şi art.196 
alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
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Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de P.F.A. BÎRGĂOANU GABRIEL- 
ROMEO expert evaluator autorizat, care constituie anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cumpărarea de către Comuna Coşna, a imobilului Clădire (corp C1) 
locuinţă cu regim de înălţime P+E şi suprafaţă construită de 88 mp, suprafaţă desfăşurată de 176 mp, 
înscris în CF 31484/Coşna, cu nr. cadastral 31484-C1, Clădire (corp C2) magazie - cu regim de 
înălţime P şi suprafaţa construită de 23 mp, suprafaţa desfăşurată de 23 mp, înscris în CF 
31484/Coşna, cu nr. cadastral 31484-C2 şi teren intravilan, curţi şi construcţii în suprafaţă de 300 
mp, înscris în CF nr. 31484/Coşna, cu număr cadastral 31484, de la proprietar Hîncu Marcel.

Art.3. Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Coşna a imobilelor identificate la 
art.2 al prezentei hotărâri. 2.

Art.4. Plata imobilelor identificate la art. 2 se va achita în trim.IV al anului 2021, în lei la 
data evaluării imobilului, de la capitolul 51.02.-autorităţi.

Art.5. Se dispune intabularea în evidenţele de Publicitate Imobiliară, a celor aprobate la 
articolele precedente, după încheierea contractului de vânzare -cumpărare încheiat în formă 
autentică la un notar public.

Art.6. Se împuterniceşte primarul comunei, domnul Pardău Gavril, să semneze actul autentic 
de vânzare cumpărare conform celor aprobate la articolele precedente.



Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, primarul comunei 
Coşna, prin compartimentele de specialitate.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege,Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate, 
precum şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
9 9 9 ~

Silviu Cătălin Beretchi
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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei, 

Mariana Ivan
Coşna, 07.04.2021 
Nr.25
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.


