
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA COȘNA 

CONSILIUL LOCAL 

      Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind atestarea  completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Consiliul local al comunei Cosna, județul Suceava; 

Având în vedere: 

  - Referatul de aprobare întocmit de domnul Pardău Gavril, primar al comunei Coșna, judeţul 

Suceava, înregistrat cu nr. 1237 din 24.02.2020; 

- Raportul Compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Coșna înregistrat sub nr.1882 din 20.03.2020; 

- H.C.L. nr. 67 din 17.11.2006  privind  aprobarea inventarului domeniului privat al comunei 

Cosna, județul Suceava, cu modificările, și completările ulterioare; 

Ținând cont de: 

 -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; 

 - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului; 

În conformitate cu : 

- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 289, art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- H.G.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 art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a)  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. În anexa inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, 

judeţul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare 

la Secțiunea I – Bunuri imobile, după poziția nr. 33, se introduc 25 poziții noi, respectiv pozițiile nr. 

34 - 58, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre și se abrogă poziția nr. 10 

din HCL nr. 39 din 29.05.2009 care a modificat HCL nr.67din 17.11.2006.   

Art.2. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat constituie anexă la statutul 

Comunei Cosna și se publică pe pagina de internet www.comunacosna.ro. 

Art.3. Primarul comunei Cosna, judeţul Suceava şi Compartimentul finanicar contabil,  vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Suceava, 

Primarului comunei Cosna și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.   

 

INIȚIATOR PORIECT DE HOTĂRÂRE, 

PRIMAR, 

Gavril Pardău 

                                                                       Avizat pentru legalitate, 

                                                             Secretar general  al comunei, 

     Mariana Ivan 

Nr.1236 din 24.02.2020 

 

http://www.comunacosna.ro/


 

        ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.1237 din 24.02.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

 

 Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, “Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al unităţii administrative-teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o 

comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să 

exercite atribuţiile respective, după caz”, iar conform prevederilor art. 357, alin. (2) si alin. (3) din 

aceeasi ordonanta de urgenta, comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziţia autorităţii 

executive a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale si are obligaţia de a actualiza inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 

90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 

  Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeasi ordonanta de urgenta, “Inventarul 

prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale.” 

  Comisia specială privind întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând 

domeniului public și privat al comunei Coșna, s-a constituit conform prevederilor Dispozitiei 

Primarului comunei Coșna, nr.27 din 17.02.2020.  

 Comisia specială astfel constituită, în vederea întocmirii inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul privat al comunei Coșna, a identificat și a inventariat unele bunuri, care au fost 

declarate ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al  comunei Coșna, conform 

prevederilor HCLnr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare.  

  Având în vedere prevederile art. 357”Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, consider utilă promovarea prezentului proiect de hotărâre 

privind atestarea  completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și 

completările ulterioare. 

  

  Ca urmare a celor menționate mai sus și în temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun elaborarea  proiectului de hotărâre privind atestarea  completării anexei Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin H.C.L. 

nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

P R I M A R, 

 

Gavril Pardău 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.1882 din 20.03.2020 

 

 

 

 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 

 la proiectul de hotărâre privind atestarea  completării anexei Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr.67 din 

17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare 

 

Domnule primar, 

 

 Având dat spre analiză proiectul de hotărâre privind atestarea completării anexei 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat 

prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare; 

 

 Analizând actul de dezmembrare care îl formează suprafața de 26131 mp teren situat în 

intravilanul satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava, categoria de folosință fânaț, identică cu 

nr. Cadastral 31497, înscris în Cartea Funciară nr.31479 a UAT Coșna, imobil ce are 

amplasamentul și vecinătățile ce rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului 

nr.18327/2018 întocmit de ing.Irimescu Gheorghe Gabril, recepționat de OCPI Suceava. 

  Având la bază HCL nr. 12 din 22.02.2019 privind aprobarea modificării  poziției nr.10 din 

HCL nr.39 din 29 mai 2009 completată prin HCL nr.43/2013 cu privire la inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Coșna; 

 Această suprafață a fost divizată în 24 de corpuri de proprietate, după cum urmează: 

 

 - corpul de proprietate -nr. cadastral 31656 - suprafața de  1338 mp 

 - corpul de proprietate -nr. cadastral 31657 - suprafața de  4221 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31658  -suprafața de     835 mp 

 - corpul de proprietate -nr. cadastral 31659  -suprafața de  858 mp 

 - corpul de proprietate -nr.cadastral 31660  -suprafața  835 mp 

 - corpul de proprietate -nr.cadastral 31661 -suprafața de 800 mp 

 - corpul de proprietate -nr.cadastral 31662-suprafața de 806 mp 

 - corpul de proprietate -nr.cadastral 31663 -suprafața de 958 mp 

 - corpul de proprietate -nr.cadastral 31664 -suprafața de 938 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31665 -suprafața de 952 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31666 -suprafața de 918 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31667 -suprafața de 921 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31668 -suprafața de 972 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31669-suprafața de 946 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31670-suprafața de 944 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31671-suprafața de 980 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31672-suprafața de 979 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31673-suprafața de 996 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31674-suprafața de 822 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31675-suprafața de 2241 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31676-suprafața de 934 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31677-suprafața de 149 mp 

 - corpul de proprietate nr.cadastral 31678-suprafața de 886 mp 

 - corpul de proprietate nr. cadastral 31679-suprafața de 902 mp 

  



 Altă completare la domeniul privat se impune conform HCL nr.38 din 30.05.2019  s-a 

acceptat oferta de donație în suprafață de 25 mp , pentru care este intabulată comuna Cosna,  

conform extras CF nr.31514. 

 Consider că este necesară și oportună această completare și modificare a inventarului 

domeniului privat al comunei Coșna. 

 Temei legal: 

- art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 289, art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- H.G.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 ; 

 

 

CONSILIER, 

URBANISM CADASTRU, 

Ing.Arvinte Valentin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.1238 din 24.02.2020                                      Data afişării pe panou afişaj : 24.02.2020 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării  completării anexei Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin 

H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 04.03.2020, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul  general al comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de 

art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „1.Proiect de hotărâre  aprobarea 

atestării  completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

Nr.1238 din 24.02.2020   

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am procedat la 

afişarea anunţului privind „1.Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării  completării 

anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, judeţul 

Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.1395 din 04.03.2020    

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii la  proiectul hotărâre privind  

aprobarea atestării  completării anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al comunei Cosna, judeţul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.1249 din 25.02.2020 

 

  Către, 

                    COMPARTIMENTUL URBANISM CADASTRU 

 

             Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind privind  aprobarea atestării  completării 

anexei Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Cosna, judeţul Suceava,  

aprobat prin H.C.L. nr.67 din 17.11.2006  cu modificările și completările ulterioare, cu întreaga 

documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul 

la acest proiect de hotărâre  pe data de  20.03.2020. 

 

 

 

P R I M AR,                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Gavril Pardău                                                                                   Mariana Ivan 

 

Am primit azi 24.02.2020 

Proiectul  nr.1236/2020 cu documentația 

CONSILIER URBANISM, 

Ing.Arvinte Valentin 

 

  

  

   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


