
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru ’’Reabilitare 

termică Clădiri şcolare în comuna Coşna, judeţul Suceava”

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.4050 din 31.05.2021 al primarului comunei Coşna, 

raportul de specialitate nr.4115 din 03.06.2021 al compartimentului din aparatul de specialitate al 
primarului şi:

- 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 Coşna, înregistrat sub nr.74 din 08.06.2021;

Având în vedere prevederile:
-art.3 şi 4 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadrul al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice;

În temeiul art. 129 alin.1 şi 2 litera ”b”,”c”,, 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 :

A rt.l.Se aprobă nota conceptuală şi tema de proiectare pentru ’’Reabilitare termică Clădiri 
şcolare în comuna Coşna, judeţul Suceava , conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
9 9 9 7 7

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 08.06.2021 
Nr.38

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ’’abţineri”, 0 ” împotrivă” din
numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa extraordinară din 08.06.2021, din total de 9 consilieri în
funcţie.


