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CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Coşna, judeţul Suceava a unui podeţ 

de acces la proprietăţi private situate în comuna Coşna, sat Româneşti, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară;

Analizând :
- referatul de aprobare al domnului primar Gavril Pardău, înregistrat la nr.4593 din 29.06.2021;
- procesul verbal înregistrat sub nr.4591 din 29.06.2021 al comisiei speciale de inventariere, raportul 
compartimentului din aparatul de specialitate înregistrat sub nr.4595 din 29.06.2021;

-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.91 din 30.06.2021;

Tinând cont de prevederile:
- Titlul II- Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - 
teritoriale art. 354, art. 357 alin. 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-art. 553, art. 555-566 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 
ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.1 şi 2 litera ”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 S T E:

Art. 1. Se aprobă apartenenţa la domeniul privat al comunei Coşna, judeţul Suceava, a unui 
podeţ de acces la proprietăţi private situate în comuna Coşna, sat Româneşti, judeţul Suceava, 
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . (1) Se dispune înscrierea în Cartea funciară a comunei Coşna, judeţul Su ceava, a 
imobilului identificat conform art. 1.

(2) Formalităţile de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară a dreptului de 
proprietate asupra imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri se vor realiza prin grija primarului 
comunei Coşna.

Art. 3. Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 
Primarului comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

9 9 9 7 7

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 30.06.2021 
Nr.45

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 30.06.2021, din total de 9 consilieri în funcţie.


