
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii, având ca obiect recoltarea 

exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul comunei Cosna, judeţul
Suceava

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

nr.3654 din 07.05.2021, raportul de specialitate al compartimentului situaţii de urgenţă din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Coşna nr.3700 din 11.05.2021, adresa nr. 7758/20/2 din 
07.05.2021 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava 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.71 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.65 
din 26.05.2021;

În conformitate cu prevederile art.34 alin.1 din Legea nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 litera ”b”, alin.7 litera „h”, 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 S T E :
Art.1. Se solicită încheierea unui contract de prestări servicii, întocmit în condiţiile legii cu 

respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, care să aibă ca obiect recoltarea 
exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul comunei Coşna, de către 
gestionarii fondurilor cinegetice limitrofe.

Art.2.Se mandatează Comuna Coşna, reprezentată prin primar, să încheie contractul de 
prestări servicii, în sensul celor menţionate la art.1 din prezenta hotărâre, cu titularii fondurilor 
cinegetice limitrofe pe care le identifică.

Art.3.Se aprobă modelul-cadrul al contractului de prestări servicii, având ca obiect recoltarea 
exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul comunei Coşna, judeţul Suceava, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei 
Coşna, prin compartimentele de specialitate.

Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului 
comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
9 9 9 7 7

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Cosna, 27.05.2021 
Nr.34
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.


