
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului teren în suprafaţă de 351 mp, situat în 

comuna Cosna, judeţul Suceava, cu nr. cadastral 31971, de la proprietar tabular Rusu Ileana

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare prezentată de primarul comunei Coşna, înregistrată sub 

nr.3474 din 26.04.2021, raportul de specialitate al compartimentului urbanism cadastru din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Coşna nr.3577 din 05.05.2021, actul de donaţie nr.357 din 
22.04.2021 şi:

- avizul comisiei 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.55 din 26.05.2021;

- 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.63 
din 26.05.2021;

Având în vedere prevederile:
-art.863 lit.”c”, ale art.1011 şi următoarele din Codul Civil al României, aprobat prin Legea 

nr.287/2009, republicată, modificată şi completată;
-art.291 alin.3, litera ”b” şi alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.”c” şi alin. (7) lit. ”c” 139 alin. (2) 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 Ă Ş T E:

Art.1.(1).Se acceptă oferta de donaţie autentificată cu nr.357 din 22.04.2021, la Birou 
Individual Notar Paziuc Camelia din Vatra Dornei, de către Comuna Coşna, având ca obiect 
imobilul teren extravilan, în suprafaţă de 351 mp, din care parcela nr.1 în suprafaţă de 274 mp teren 
cu categoria de folosinţă drum şi parcela nr.2, în suprafaţă de 77 mp teren cu categoria de folosinţă 
fânaţ, identificat cadastral cu nr. 31971, de la proprietar RUSU ILEANA.

(2).Toate cheltuielile aferente donaţiei şi cele aferente ofertei de donaţie, vor fi suportate de 
Primăria comunei Coşna.

Art.2.Se împuterniceşte primarul comunei Coşna, domnul Pardău Gavril, pentru semnarea 
actului de donaţie în formă autentică.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al comunei, Instituţiei 
Prefectului Suceava, pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege, precum şi 
persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
9 9 9 7 7

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Cosna, 27.05.2021 
Nr.33
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 27.05.2021, din total de 9 consilieri în 
funcţie.


