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PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi   30 ianuarie 2019  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.46 din 23.01.2019.La şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri locali, lipsește motivat domnul 

consilier Florea Ovidiu Cristinel. La ședință participă ca invitat domnul inginer Donisă Dumitru 

Cristian, șeful Ocolului Silvic Dorna. 

 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 decembrie 2018 și extraordinară  din decembrie  2018. 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni în vederea repartizării orelor de muncă 

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 3.Proiect de hotărâre  privind transformarea unei funcţii publice de execuţie  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Coșna, din consilier debutant, în consilier clasa I gradul profesional 

asistent. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 4.Proiect de hotărâre  privind  modificarea  art.1 al  HCL nr.47 din 28.07.2017 privind indemnizaţiei 

de şedinţă pentru participarea consilierilor la şedinţele consiliului local al comunei Coșna. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 5.Proiect  de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de 

investiţii „Construire Complex Muzeal în Comuna Coșna, județul Suceava”. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

6.Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 600.000 lei din excedent, pentru acoperirea unor 

goluri de casă la secțiunea funcționare. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică  în plic închis,  masă lemnoasă 

pe picior producţia anului 2019, provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Coşna, judeţul 

Suceava,   cuprinsă pe raza Ocolului Silvic Dorna și  Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de  asigurare cu resurse umane, materiale 

și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, pentru anul 2019. 
Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

9.Prezentarea raportului privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II 2018. 

 10.Prezentarea raportului de activitate de la Compartimentul Registrul agricol aferent semestrului II 

al anului 2018. 

11.Prezentarea  rapoartelor de activitate a consilierilor locali şi ale comisiilor pe domenii de 

activitate din cadrul consiliului local, pentru anul 2018. 

12.Probleme curente. 

 Se supune la vot proiectul ordinei de zi şi este aprobat cu 8 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 Borgovan Gheorghe preia conducerea lucrărilor şedinţei 

ordinare. Se dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta primul punct înscris pe ordinea de 

zi. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local al 

comunei Coșna, județul Suceava din luna decembrie 2018. Se supune la vot procesul verbal şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi. În continuare se prezintă spre aprobare a procesului verbal de la 

ședința extraordinară a Consiliului local al comunei Coşna, judeţul Suceava  din luna decembrie 2018. 

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

   Se prezintă  proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  Domnul președinte de ședință întreabă dacă se înscrie cineva la cuvânt, se înscrie la cuvânt 

domnul consilier Toloș Silviu și întreabă câte persoane trebuie să efectueze muncă conform Legii 

nr.416/2001, domnul primar spune că 2 persoane.  

 Întrucât nu sunt se supune aprobării proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de 

voturi pentru. 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coșna, din consilier debutant, în consilier 

clasa I gradul profesional asistent. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

Se înscrie la cuvânt domnul primar și prezintă documentația la acest proiect de hotărâre, 

domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt discuții, întrucât nu sunt, se supune aprobării 

proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.47 din 28.07.2017 

privind indemnizația de ședință pentru participarea consilierilor la ședințele consiliului local al 

comunei Coșna. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Domnul primar spune că s-a propus modificarea acestui articol întrucât nu era evidențiat 

procentul pentru fiecare tip de ședință. Domnul președinte de ședință, supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

În continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru Obiectivul de investiții”Construire Complex Muzeal în Comuna Coșna, județul 

Suceava”. 

Domnul primar spune că potrivit Ordonanței de urgență nr.114/2018 s-a modificat salariul 

minim pe economie în construcții și din acest motiv trebuie actualizați indicatorii tehnico-economici 

ai acestui S.F. Domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt discuții, întrucât nu sunt se supune 

aprobării și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 600.000 lei din excedent, pentru 

acoperirea unor goluri de casă la secțiunea funcționare. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

Se înscrie la cuvânt doamna Todașcă Claudia, șef serviciu contabilitate și precizează că nu 

avem buget aprobat pentru anul 2019, de asemenea nu avem încasări  și în aceste condiții pentru 

buna funcționarea a serviciului administrativ este necesar a utiliza bani din excedentul anilor trecuți, 

întrucât nu sunt se supune aprobării și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică în plic 

închis, masă lemnoasă pe picior producția anului 2019, provenită din fondul forestier proprietate 

publică a comunei Coșna, județul Suceava, cuprinsă pe raza Ocolului Silvic Dorna ȘI Ocolului 

Silvic Dorna Candrenilor. 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 La acest proiect de hotărâre se înscrie domnul inginer Donisă Dumitru Cristian, șeful 

Ocolului Silvic Dorna  și spune că la licitația din 10.01.2019 nu s-a înscris nici un agent economic, 



din acest motiv s-a propus scoaterea din nou la licitație, deasemenea s-a completat cu încă o partidă  

administrată de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, partida 6178 cu un volum brut de 294 mc. 

 Domnul inginer spune că a scăzut prețul pe piață a lemnului, astfel consiliul local va decide 

cu privire la stabilirea prețului de pornire, se dă citire la fiecare partidă după cum urmează și se 

propune prețul de începere:partida 4154-preț pornire-114 lei, partida4155-preț pornire-99 lei, 

partida 4156, preț pornire-104 lei, partida 4157-preț de pornire-76 lei, partida 4158-preț pornire -

161 lei, partida 4163-preț pornire -99 lei, care se constituie în grupaj iar prețul de pornire s-a stabilit 

ca medie și este 101 lei, partida 4160-preț de pornire 120 lei, partida 4160-preț de pornire-233 lei, 

partida 4169 lei –preț de pornire -88 lei, partida 4170 lei, preț de pornire - 109 lei, partida 4171-preț 

de pornire-278 lei, partida 4172-preț de pornire-249 lei, partida 4173-preț de pornire-282 lei și 

grupajul 6155- preț 80 lei și 6178-preț 140 lei și s-a făcut media și prețul de începere este de 107 lei. 

 Astfel prețurile au fost scăzute cu câte un coeficient. 

 Se supun la vot prețurile de pornire la licitație și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate de 

voturi pentru. 

 În continuare se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu 

resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, pentru anul 2019.Se 

înscrie la cuvânt domnul primar și spune că s-a propus pentru dotări cu uniforme a serviciului 

voluntar, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

 Se prezintă raportul de activitate a asistenților personali pe semestrul II 2018.Secretarul 

comunei dă citire raportului. Domnul consilier Toloș Silviu solicită lista cu numele asistenților 

personali, doamna viceprimar aduce lista și o pune la dispoziția consilierilor.  

 În continuare se prezintă raportul de activitate de la Compartimentul Registrul agricol 

aferent semestrului II al anului 2018, de către secretarul comunei Coșna. 

 Domnii consilieri prezintă rapoartele de activitate pentru anul 2018. 

 De asemenea se fac propuneri de acordarea calificativului secretarului comunei Coșna, 

pentru activitatea desfășurată în anul 2018, se propune calificativul de ”Foarte Bine” din partea 

consilierilor locali, urmând ca evaluarea să fie făcută de primarul comunei, conform Legii 

nr.188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 Secretarul comunei prezintă adresa nr.23146/10/5 /2019 a Instituției Prefectului județul 

Suceava prin care aduce la cunoștință cu nu s-a formulat acțiune în contencios pentru HCL- urile 

adoptate la ședința extraordinară din luna noiembrie 2018. 

 Domnul primar prezintă solicitarea domnului Rotaru Dumitru pentru a concesiona un lot 

pentru construire casă. Domnul primar spune că după finalizarea procedurilor se vor scoate la 

licitație publică loturile pentru casă și va avea posibilitatea să participe și domnul Rotaru Dumitru. 

 Domnul primar prezintă cererea lui Rogojan Nicușor prin care solicită sprijin pentru 

repararea podului care duce spre proprietatea acestuia, domnul primar propune să i se acorde lemn 

de lucru în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat de consiliul local dacă se 

încadrează în aceste prevederi, cererea se va transmite spre soluționare compartimentelor 

responsabile din aparatul de lucru al primarului. 

 În continuare se înscrie la cuvânt domnul consilier Borgovan Gheorghe și întreabă când se 

face partidă pentru vânzare lemn la populație, domnul primar spune că în momentul de față partida 

propusă s-a reziliat de către agentul economic, urmează să fie propuse alte partide pentru asigurarea 

lemnului de foc la populație. Tot domnul consilier Borgovan Gheorghe întreabă de ce s-au emis 

facturi pentru apă la Todașcă Venera, întrucât este plecată de 3 luni din localitate și nu s-a înregistrat 

nici un consum. Doamna viceprimar spune că se vor face reglaje la facturi întrucât nu s-a putut face 

citirea apometrelor deoarece zăpada este foarte mare, urmează ca după citire să fie făcute corecțiile 

la facturi. 

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

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR  COMUNĂ, 

       Borgovan Gheorghe                                                                  Ivan Mariana 


