
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA COȘNA 

CONSILIUL LOCAL 

      Proiect 

H O T Ă R Â R E 

 cu privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind concesionarea prin licitație publică a 17 

loturi de teren, aparținând domeniului privat al comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, 

comuna Coșna, județul Suceava 

 

Consiliul Local al comunei Cosna, județul Suceava;  

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Coșna, înregistrat sub nr.457 din 25.01.2021 ; 

- raportul de specialitate nr._____din___________2021 al compartimentului urbanism cadastru din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;  

-adresa nr.18253/10/5 din 09.11.2020 a Instituției Prefectului Județului Suceava; 

  

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

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub 

nr._____din_______2021; 

-prevederile HCL nr.4 din 29.01.2020 privind aprobarea dezmembrării terenului  intravilan înscris în 

CF nr.31479 a comunei cadastrale Coșna, situat în sat Coșna, comuna Coșna, în suprafață de 26131 mp ; 

- raportul de evaluare nr. 6027 din 18.07.2019 realizat de către evaluator autorizat ANEVAR., 

aprobat prin HCL nr.13 din 22.02.2019; 

Având în vedere prevederile art. 362 alin. (1) și (3), art. 302, art 308 alin. (1) și (4), art 309 - 330 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor: 

- art. 13, alin.(1) și art. 17, și art. 18 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de 

construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b) 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Â R E:  

  

Art.1. La art.1 se modifică, poziția nr.1 a anexei nr.1 la HCL nr.58 din 11.09.2020, amplasament și 

va avea următorul cuprins.”se identifică cu numărul cadastral 31658, imobil înscris în CF. nr.31658 a 

localității Coșna”. 

Art.2.La art.5 al HCL nr.58 din 11.09.2020, se modifică studiul de oportunitate, conform anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La art.6 al HCL nr.58 din 11.09.2020, se modifică  caietul de sarcini, conform anexei nr.2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar prețul de pornire la licitație va fi actualizat  cu valoarea 

cursului BNR leu-euro din ziua publicării anunțului pentru concesiune, conform HCL nr. nr.13 din 

22.02.2019. 

Art.4 La art.7 al HCL nr.58 din 11.09.2020, se modifică documentația de atribuire, conform anexei 

nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Celelate articole ale HCL nr.58 din 11.09.2020,  rămân neschimbate. 

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, Primarului comunei Coșna, Instituției Prefectului Județului 

Suceava și se va afișa la sediul primăriei, precum și pe pagina wwwcomunacosna.ro 

 

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

PR I M A R, 

Gavril Pardău 

          Avizat pentru legalitate,  

         Secretar general al comunei, 

          Mariana Ivan 

 

 

 Nr.429 din 22.01.2021 



  

 

 

 ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.457 din 25.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind 

concesionarea prin licitație publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului privat al 

comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava 

 

 Ca urmarea adresei nr.18253/10/5 din 09.11.2020 a Instituției Prefectului Județului Suceava, 

se impune modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind concesionarea prin licitație publică a 17 

loturi de teren, aparținând domeniului privat al comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, 

comuna Coșna, județul Suceava, s-a constatat că documentația de atribuire, caietul de sarcini 

trebuie să respecte prevederile legale ale OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 

art.313 , 314, 318. 

În inventarul domeniului privat al comunei Cosna aceste imobile figurează ca teren fâneață 

identificate prin următoarele numere cadastrale: 

Nr.crt. Lot Carte 

Funciară 

Suprafaţ

a (mp) 

1 3 31658 835 

2 4 31659 858 

3 5 31660 835 

4 6 31661 800 

5 7 31662 806 

6 8 31663 958 

7 9 31664 938 

8 10 31665 952 

9 11 31666 918 

10 12 31667 921 

11 13 31668 972 

12 14 31669 946 

13 15 31670 944 

14 16 31671 980 

15 17 31672 979 

16 18 31673 996 

17 19 31674 822 

 

Prin concesionarea acestui bun s-ar aduce venituri suplimentare la bugetul local. Conform 

art. 129  alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local ”asigura 

un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent 

 Prin valorificarea patrimoniului existent se atrag venituri la bugetul local.   

Având în vedere prevederile art. 362 alin. (1) și (3), art. 302, art 308 alin. (1) și (4), art 309 - 

330 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;  

 Vă propun modificarea HCL nr. 58 din 11.09.2020, privind concesionarea prin licitație 

publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului privat al comunei Coșna, situate în 

centrul satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava în forma prezentată.  

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

 



  

  

  

        

    

 

   ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.1209 din 24.02.2021 

  

  

  

  

RAPORT  DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind 

concesionarea prin licitație publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului privat al 

comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava 

 

Domnule Primar, 

  

  

 Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către domnul Pardău 

Gavril primar al comunei Cosna și adresa nr.18253/10/5 din 09.11.2020 a Instituției Prefectului 

Județului Suceava prin care se aduce la cunoștință că nu au fost respectate prevederile legale ale art. 

respectiv art.313, 314, 318, caietul de sarcini nu a fost întocmit corect și nici documentația de 

atribuire. 

• Nivelul minim al redevenței se va  actualiza cu valoarea cursului BNR leu-euro în ziua 

demarării procedurii de licitație, valori care au fost aprobate prin raportul de evaluare nr. 6027 din 

18.07.2019  realizat de către evaluator autorizat ANEVAR, aprobat prin HCL nr.13 din 22.02.2019. La data 

evaluării terenului valoarea euro/mp a fost de 1,57. 

 

 Față de această situație se impune modificarea hotărârii mai sus menționate. 

 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;  

Consider că proiectul de hotărâre, poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată.  

  

CONSILIER 

 URBANISM CADASTRU, 

Ing.Valentin Arvinte 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

   ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.491 din 26.01.2021 

 

  Către, 

                    COMPARTIMENTUL URBANISM CADASTRU 

 

             Vă comunicăm proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.58 din 

11.09.2020, privind concesionarea prin licitație publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului 

privat al comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava, 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  26.02.2021. 

 

 

 

 

 

  

 

 

P R I M AR,                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Gavril Pardău                                                                    Mariana Ivan 

 

 

Am primit azi 26.01.2021 

Proiectul  nr. 429 din 22.01.2021 

 

CONSILIER URBANISM, 

Ing.Arvinte Valentin 

 

  

  

   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.458 din 25.01.2021                                            Data afişării pe panou afişaj :25.01.2021 

 

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 cu privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind 

concesionarea prin licitație publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului privat al comunei 

Coșna, situate în centrul satului Coșna, comuna Coșna, județul 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 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 03.02.2021, 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 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 1.Proiect de hotărâre cu 

privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind concesionarea prin licitație publică a 17 

loturi de teren, aparținând domeniului privat al comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, 

comuna Coșna, județul Suceava 

 

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.458 din 25.01.2021   

 

 

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 cu privire la modificarea HCL nr.58 din 

11.09.2020, privind concesionarea prin licitație publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului 

privat al comunei Coșna, situate în centrul satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava 

 

 

 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. 664 din 03.02.2021 

 

 

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 1. Proiect de 

hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.58 din 11.09.2020, privind concesionarea prin licitație 

publică a 17 loturi de teren, aparținând domeniului privat al comunei Coșna, situate în centrul 

satului Coșna, comuna Coșna, județul Suceava. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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