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CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea executării lucrărilor de reparaţii la 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.4670 din 02.07.2021;
-raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 

înregistrat sub nr.4675 din 02.07.2021;
-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.97 din 21.07.2021;

În conformitate cu prevederile:
- art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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 S T E:
Art.1.Se aprobă executarea lucrărilor de reparaţii la podeţ de acces la proprietăţi private situate 

în comuna Coşna, sat Româneşti, judeţul Suceava, în sumă estimată la 17.981 lei, valoare fără TVA, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Lucrările de reparaţii se vor efectua, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind 
achiziţiile publice.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, prin compartimentele de specialitate.

Art.4.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, 
Niculai Pahomi

Coşna, 22.07.2021 
Nr.49

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan

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 22.07.2021, din total de 9 consilieri în funcţie.


