
 

      ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.2099 din 30.03.2018 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi  30 martie 2018  în şedinţa  ordinară  a  

Consiliului local Coşna 

 

         Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Coşna şi a fost convocată  prin dispoziţia 

primarului nr.56 din 23.03.2018.La şedinţă sunt prezenţi toți cei 9 consilieri locali. 

 În continuare se dă cuvântul domnului primar Pardău Gavril, pentru a prezenta proiectul 

ordinei de zi: 
 1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului local al comunei 

Coşna, judeţul Suceava  din luna februarie 2018. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune privind 

activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor pentru suprafaţa de 

322,495 ha pădure proprietatea comunei Coşna, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 
3.Proiect de hotărâre privind  împuternicirea  reprezentanților  legali ai Ocolului Silvic Dorna 

Candrenilor aflat în subordinea Direcției Silvice Suceava,  prestator de servicii silvice  a fondului forestier în 

suprafață de  322,495  ha pădure  proprietatea comunei Coșna, pentru deschiderea unui cont pentru 

constituirea fondului de conservarea şi regenerarea pădurilor. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

4.Proiect de hotărâre privind   aprobarea  raportului de descărcare de gestiune  privind  

activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Dorna, a pădurilor comunale Coșna, 

pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 
5.Proiect de hotărâre privind completarea  alin.2 al art.2 din HCL nr.87 din 29.11.2017 privind 

achiziționarea de servicii juridice, având ca obiect de consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața 

tuturor instanțelor de judecată, a autorităților cu atribuții jurisdicționale și a executorilor judecătorești, pentru 

apărarea intereselor Consiliului Local al comunei Coșna/Comunei Coșna/Primăriei Comunei 

Coșna/Primarului comunei Coșna. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 
6.Proiect de hotărâre privind eliminarea taxelor extrajudiciare din conținutul anexei nr.1 la HCL 

nr.79 din 29.11.2017 privind  stabilirea impozitelor și taxelor  locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 

2018. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Coșna. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

            8.Informare  privind starea economică - socială şi de mediu a comunei Coşna în anul 2017. 
9.Probleme curente. 

 Domnul primar spune că a mai intervenit încă un proiect de hotărâre suplimentar de 

acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare constând în 

impozite și taxe locale, chirii redevențe  și a altor obligații la bugetul local datorate de către 

persoanele juridice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, pentru 

anul 2018. 
 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Se supune la vot introducerea suplimentară a proiectului de hotărâre şi se aprobă prin vot deschis cu 

9 voturi pentru. 

 Se supune la vot proiectul ordinei de zi şi este aprobat cu 9 voturi pentru. 

 Înainte de votarea hotărârilor, secretarul comunei aduce la cunoştinţă prevederile art.46  din 



Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie 

personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 

patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local  precum şi că  aleșii locali care au un 

interes personal într-o anumită problemă, nu participă la adoptarea actelor administrative, dacă au 

posibilitatea să anticipeze că o decizie a autoritătii publice din care fac parte ar putea prezenta un 

beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru  altul. » 

 Domnul preşedinte de şedinţă Ivan Iliuță  preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare. Se 

prezintă primul punct înscris pe ordinea de zi.1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la 

ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Coșna, județul Suceava din luna  februarie 2018. 

 Se supune la vot procesul verbal şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea raportului de descărcare de gestiune 

privind activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor pentru 

activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor pentru suprafața de 

322,495 ha pădure proprietatea comunei Coșna, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.Domnul 

președinte de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre, întrucât 

nu sunt întrebări se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi pentru. 

 Se prezintă Proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților legali ai Ocolului 

Silvic Dorna Candrenilor aflat în subordinea Direcției Silvice Suceava, prestator de servicii silvice a 

fondului forestier în suprafață de 322,495 ha pădure proprietatea comunei Coșna, pentru 

deschiderea unui cont pentru constituirea fondului de conservarea și regenerarea pădurilor. Domnul 

președinte de ședință întreabă dacă vrea cineva să se înscrie la cuvânt, întrucât nu sunt întrebări, se 

supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi pentru. 

Se prezintă proiectul de hotărâre  privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune 

privind activitatea de prestare a serviciilor silvice cu Ocolul Silvic Dorna, a pădurilor comunale 

Coșna, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017. 

Domnul președinte de ședință dă cuvântul  domnului primar pentru a prezenta documentația 

la acest proiect de hotărâre, întrucât toate materialele au fost puse la dispoziția consilierilor  nu 

există întrebări, domnul președinte de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 

voturi pentru. 

 În continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind  completarea alin.2 al art.2 din HCL 

nr.87/29.11.2017 privind achiziționarea de servicii juridice, având ca obiect de consultanță, asistență 

și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de judecată, a autorităților cu atribuții 

jurisdicționale și a executorilor judecătorești, pentru apărarea intereselor Consiliului Local al 

comunei Coșna/Comunei Coșna/Primăria Comunei Coșna/Primarul comunei Coșna. Se dă cuvântul 

domnului primar și spune așa cum s-a precizat și în expunerea de motive, ca urmarea verificării 

HCL-urilor adoptate în ședința din luna noiembrie 2017, a Consiliului Local, în urma verificărilor 

făcute de Instituția Prefectului Județul Suceava, a solicitat modificarea  acesteia în sensul înscrierii 

sumei pentru care se acordă  consultanță. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu întreaga 

documentație şi se aprobă cu 9 voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind eliminarea taxelor extrajudiciare din conținutul 

anexei nr.1 la HCL nr.79 din 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale pentru anul 2018.Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi 

pentru. Se înscrie la cuvânt domnul primar și spune că în baza verificărilor făcute de Instituția 

Prefectului Suceava, s-a constatat că au fost incluse și taxele extrajudiciare,  în hotărârea mai sus 

menționată, acestea fiind abrogate din anul 2017, în aceste condiții s-a propus spre aprobare acest 

proiect de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu întreaga documentație şi se aprobă cu 

9 voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Coșna. La acest proiect de hotărâre 

se înscrie secretarul comunei Coșna și prezintă regulamentul întocmit în acest sens, care este 



structurat pe 3 capitole, Capitolul I Dispoziții Generale, Capitolul II Organigrama și aparatul de 

specialitate al primarului comunei, Capitolul III Principalele atribuții ale compartimentelor 

funcționale din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Coșna. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre cu întreaga documentație şi se aprobă cu 9 voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe ordinea de zi cu privire la  acordarea 

scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și 

taxe locale, chirii redevențe  și a altor obligații la bugetul local datorate de către persoanele juridice  

care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2018.  
 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Domnul primar spune că se înregistrează un număr de 9 UAT-uri care dețin teren cu 

vegetație forestieră pe teritoriul comunei Coșna și care au fost înștiințați despre obligațiile bugetare 

care le au față de comuna Coșna, astfel înregistrându-se sume din neplata la termen a acestor 

obligații, sume constând în majorări de întârziere, s-a inițiat o procedură cu termen de aplicare până 

la data de 30.06.2018, cu condiția achitării obligațiilor de plată față de bugetul local, iar pentru  

plata majorărilor de întârziere să li se aplice scutire în conformitate cu prevederile  Codului de 

procedură fiscală, astfel s-ar diminua debitele neîncasate de comuna Coșna, suma estimată la 

această data este aproximativ de 148847 lei. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu întreaga 

documentație şi se aprobă cu 9 voturi pentru. 

 În continuare s-a analizat Informarea privind starea economică-socială și de mediu a 

comunei Coșna pentru anul 2017. 

 La probleme curente se înscrie secretarul comunei și prezintă adresele:23176/10/5 din 

13.02.2018 a Instituției Prefectului cu privire la verificarea ședinței ordinare din 29.11.2017, pentru 

care s-au făcut și modificările solicitate, adresa nr. 105/10/7 cu privire la verificarea ședinței din 

luna decembrie 2017, pentru care s-au făcut modificările solicitate,adresa nr.2804/10/5 cu privire la 

verificarea hotărârilor adoptate în luna ianuarie 2018 și adresa nr.4306/10/5 cu privire la verificarea 

ședinței din luna februarie 2018.Astfel nu a  s-a formulat nici o acțiune în contenciosul 

administrativ la aceste hotărâri. 

 În continuare domnul președinte de ședință întreabă dacă se mai înscrie cineva la cuvânt, se 

înscrie la cuvânt domnul consilier Toloș Silviu și spune că drumul județean 172 care străbate satul 

Coșna, se află într-o stare jalnică, de asemenea ar  mai trebui înlocuite becurile arse de la iluminatul 

public la  Ududec Georgian, Pelin și la Școala Teșna. Tot domnul Toloș Silviu propune să se facă 

demersuri la Apele Române pentru a se lua măsuri de îndiguire pentru zonele inundabile care expun 

locuințe situate de partea dreaptă a Drumului Județean 172 D. 

 Întrucât toate subiectele s-au epuizat, şedinţa se declară închisă. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

   

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETARUL COMUNEI, 

 

                           Ivan Iliuță                                                                    Ivan Mariana 


