
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public

al comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul de aprobare prezentat de domnul Pardău Gavril, primar al comunei Coşna, judeţul 

Suceava, înregistrat sub nr.4362 din 15.06.2021;
Raportul compartimentului de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr.4523 din 15.06.2021;
Declaraţia nr. 4375 din 16.06.2021 a secretarului general al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Anexa nr.108 ’’Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşna la 

Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare 
şi Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 23.09.2004 cu modificările şi completările ulterioare, de 
însuşire a inventarului domeniului public ;

-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 al comunei Coşna, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.95 din 21.07.2021;

În conformitate cu dispoziţiile:
- Hotărârii Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor al oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor;

- art.287 litera ”b”, art.607 alin.4, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.6 alin.2 din H.G. nr. nr.392/2020 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public şi privat al comunelor al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.2, lit.” c”, alin.6, art.139 alin.3, litera ”g”, art.196 alin.1, 
litera ”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Coşna, însuşit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 23.09.2004, cu modificările şi completările ulterioare şi atestat 
potrivit anexei nr.108 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001, privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu 
modificările şi completările ulterioare la Secţiunea I ”Bunuri imobile ” se modifică cum urmează:

- la poziţia 11 coloana nr.1- ”Codul de clasificare” va avea următorul cuprins:,, 1.3.7.3 şi 
1.3.7.1” ; coloana nr. 2 - ’’Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ” Drum comunal” ; coloana 
nr.3 - ” Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” cu îmbrăcăminte din beton de ciment, 
situat în sat Româneşti, comuna Coşna, judeţul Suceava, în lungime de 0,116 km şi o suprafaţă de 
1019 mp, km 0+000- 0+116, nr. imobil cadastral 30642 şi cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, cu 
o lungime de 0, 623 km şi o suprafaţă de 4446 mp, km 0+116 - 0+7397, nr. imobil cadastral 30642, 
30640, 30571” ; coloana nr.4-” Anul dobândirii şi/sau dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: ” 
2015” ; coloana nr.5-”Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: ” 118,533 mii lei ” şi 120,2 
mii lei ” ; coloana 6 - ’’Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:” art.8 alin.1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, proces verbal de recepţie nr.3957 din 10.06.2015, CF nr. 30642 Coşna şi art.8 alin.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, CF nr. 30642 Coşna , CF nr. 30640 Coşna , CF nr. 30571 Coşna”.

- la poziţia 12 coloana nr.1- ”Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ” 1.3.7.3 şi 
1.3.7.1”; coloana nr. 2- ’’Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Drum comunal” ; coloana



nr.3- ’’Elemente de identificare” va avea următorul cuprins:” cu îmbrăcăminte din beton de ciment, 
situat în sat Teşna, comuna Coşna, judeţul Suceava, în lungime de 0,151km şi o suprafaţă de 1083 mp, 
km 0+000 - 0+151 şi cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, cu o lungime de 0,149 km şi o suprafaţă 
de 1162 mp, km 0+151- 0+300 Gară, nr. imobil cadastral 30579” ; coloana nr.4-”Anul dobândirii 
şi/sau dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: ” 2015”; coloana nr.5- ’’Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: ” 148,753” mii lei şi 39,9 mii lei” ; coloana 6 -’’Situaţia juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: ”art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proces verbal de recepţie nr.3957 
din 10.06.2015, CF nr. 30579 Coşna şi art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CF nr. 30579 Coşna”.

- la poziţia 13 coloana nr.1-”Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: ” 1.3.7.3 şi 
1.3.7.1”; coloana nr. 2- ’’Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Drum comunal”; coloana 
nr.3-”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” cu îmbrăcăminte din beton de ciment, 
situat în sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava, în lungime de 0,196 km şi o suprafaţă de 1240,06 
mp, km 0+000 - 0+196 şi cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, cu o lungime de 0,0757 km şi o 
suprafaţă de 478,94 mp, km 0+196- 0+2717 nr. imobil cadastral 30726”; coloana nr.4-”Anul 
dobândirii şi/sau dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: ”2015”; coloana nr.5-”Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins : ” 181,656 mii lei şi 16,18 mii lei”; coloana 6- ’’Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins:” art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proces verbal de recepţie nr.3957 
din 10.06.2015 CF nr. 30726 Coşna, art.8 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CF nr. 30726 Coşna” .

- la poziţia 15 coloana nr.1-”Codul de clasificare” va avea următorul cuprins :” 1.3.7.3”; 
coloana nr. 2 -’Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Drum comunal ”; coloana nr.3 - 
”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în 
sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava, în lungime de 0,064 km, şi o suprafaţă de 345 mp, km 
0+000 - 0+064, nr. imobil cadastral 30747 ”; coloana nr.4 -”Anul dobândirii şi/sau dării în folosinţă” 
va avea următorul cuprins : ”2015”; coloana 5- ’Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
”322,262” mii lei, coloana nr.6-”Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins”: art.8 alin.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proces verbal de recepţie nr.3957 din 10.06.2015, CF nr. 30747 Coşna ”.

Art.2.Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul Comunei Coşna şi se publică pe 
pagina de internet www.comunacosna.ro.

Art.3.Primarul comunei Coşna şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului 
comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin publicare pe adresa www.comunacosna.ro, în 
Monitorul Oficial Local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Niculai Pahomi Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 22.07.2021 
Nr.50

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.

http://www.comunacosna.ro
http://www.comunacosna.ro/

