
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

Proiect
HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei Cosna, în 
domeniul public al comunei Cosna, 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.2020 din 24.03.2021;
-Raportul compartimentului de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr.______ din_____________2021;
-HCL nr.51 din 1 12.07.2019 modificată prin HCL nr.81 din 19.12.2019 şi HCL nr. 52 din 

19.08.2020;
-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.____ din__________ 2021;

-avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.____ din_________ 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.286 alin.4, anexa 4, pct.1, art.296 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.2, lit.c), art.139 alin.3, litera ”g”, art.196 alin.1, litera 
”a”, art.289 alin.6, art.626 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul privat al comunei Coşna, în domeniul 
public al comunei Coşna, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2.Primarul comunei Coşna şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului 
comunei Coşna şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,
P R I M A R,

Gavril Pardău
Avizat pentru legalitate,

Secretar general al comunei;
Mariana Ivan

Nr.2028 din 24.03.2021



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.2029 din 24.03.2021

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Consiliul Local al comunei Coşna a adoptat următoarele :HCL nr.51 din 1 12.07.2019 
modificată prin HCL nr.81 din 19.12.2019 şi HCL nr. 52 din 19.08.2020, după cum urmează:

-HCL nr.51 din 12.07.2019 privind apartenenţa la domeniul privat al comunei Coşna, judeţul 
Suceava, a unor bunuri imobile:

-teren în suprafaţă de 3556 mp, cu o valoare de inventar de 3556 lei 
-teren în suprafaţă de 2151 mp, cu o valoare de 2151 lei 
-teren în suprafaţă de 595 mp, cu o valoare de 595 lei 
-teren în suprafaţă de 572 mp, cu o valoare de 572 lei
-HCL nr. 81 din 19.12.2019 privind modificarea poziţiei nr.2 din anexă la HCL nr.51/2019, 

astfel suprafaţa terenului este de 560 mp cu o valoare de 560 lei;
-HCL nr.52 din 19.08.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al comunei 

Coşna, judeţul Suceava a unor suprafeţe de teren, situate, în intravilanul comunei Coşna, sat Coşna, 
judeţul Suceava, după cum urmează:

-teren în suprafaţă de 5577 mp, cu o valoare de 5577 lei 
-teren de 1304 mp, cu o valoare de 1304 lei
Conform extraselor de CF, aceste terenuri sunt intabulate pe Comuna Coşna, ca făcând parte 

din domeniul privat al comunei Coşna, categoria drum;
La această dată este absolut necesar a fi trecute în domeniul public al comunei Coşna, cu 

categoria de folosinţă drum, deoarece bunurile prevăzute în anexa nr.4 la OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile fac parte din domeniul 
public al comunei Coşna.

În conformitate cu prev. art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei Coşna, în domeniul 
public al comunei Coşna, judeţul Suceava.

P R I M A R,

Gavril Pardău



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 
Tel/fax/0230/575142

E-mail/primariacosna@yahoo.com

Nr.2255 din 02.04.2021 Data afişării pe panou afişaj :02.04.2021

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 trecerii unor bunuri din domeniul 
privat al comunei Cosna, în domeniul public al comunei Cosna, judeţul Suceava.

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 general al 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 16.04.2021 , 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 general al 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 „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei Cosna, în domeniul public al 
comunei Cosna, judeţul Suceava.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

Mariana Ivan

mailto:E-mail/primariacosna@yahoo.com

