
      ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

Nr.1307 din 22.02.2019 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi   22 februarie 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.58 din 15.02.2019.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 ianuarie 2019 și extraordinară  din ianuarie  2019. 

 2.Proiect de hotărâre privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli estimat din pădurea 

comunală în suprafaţă de 4068,85 ha, întocmit de Ocolul  Silvic Dorna pentru anul 2019, prestatorul 

de servicii silvice și stabilirea procentului pentru calculul fondului de conservare și regenerarea 

pădurilor pentru anul 2019. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 3.Proiect de hotărâre  privind  însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli  a suprafeţei de 

449,695 ha pădure comunală administrată prin Direcţia Silvică Suceava –Ocol Silvic Dorna 

Candrenilor, pentru anul 2019 şi stabilirea procentului pentru fondul de conservare şi regenerare al 

pădurilor.    

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei  

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor lucrărilor pentru curăţiri, degajări, 

împăduriri și lucrări de protecția pădurilor pentru fondul forestier al comunei Coşna, ce se vor 

executa în anul 2019. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 5.Proiect de hotărâre  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. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 6.Proiect  de hotărâre  privind însușirea raportului de evaluare, a unui imobil în suprafață de 

21.016 mp în vederea lotizării destinat construcțiilor.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 7.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

       8.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în 

anul 2019 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

 9.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

10.Informare privind  Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivel local. 

11.Probleme curente. 

 

 Domnul primar spune că a intervenit încă un proiect de hotărâre  care să fie înscris 

suplimentar pe ordinea de zi: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei 

Studiu de fezabilitate pentru Obiectivul de investiţii „privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-

economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor actualizate de 

cofinanțare din bugetul local al comunei Coșna, pentru Obiectivul„ Captare şi alimentare cu apă, în 

sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”. 

 



 Inițiator: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 autorității 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 ianuarie 2019. Se supune la vot procesul verbal şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi. În continuare se prezintă spre aprobare  procesul verbal de la ședința 

extraordinară a Consiliului local al comunei Coşna, judeţul Suceava  din luna ianuarie 2019. 

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

   Se prezintă  proiectul de hotărâre privind însușirea Bugetului de venituri și cheltuieli 

estimat din pădurea comunală în suprafață de 4068, 85 ha, întocmit de Ocolul Silvic Dorna pentru 

anul 2019, prestatorul de servicii silvice și stabilirea procentului pentru calculul fondului de 

conservare și regenerarea pădurilor pentru anul 2019. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

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

cuvânt nici un consilier.  

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

unanimitate de voturi pentru. 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea Bugetului de venituri și cheltuieli a 

suprafeței de 449,695 ha pădure comunală administrată prin Direcția Silvică Suceava- Ocol Silvic 

Dorna Candrenilor, pentru anul 2019 și stabilirea procentului pentru fondul de conservare și 

regenerare al pădurilor. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 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 aprobarea devizelor lucrărilor pentru curățiri, 

degajări, împăduriri și lucrări de protecția pădurilor pentru fondul forestier al comunei Coșna, ce se 

vor executa în anul 2019. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  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 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. Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Domnul primar spune că în urma efectuării de măsurători și intabulării dreptului de 

proprietate privată al comunei Coșna, s-a constatat că poziția nr.10 din inventarul domeniului privat 

al comunei Coșna aprobat prin HCL nr.39 din 29.05.2009, modificată și completată prin HCL 

nr.43/2013 se modifică și va avea suprafața de 2,6131 ha în loc de 2,9000 ha. Întrucât nu sunt 

întrebări se supune aprobării și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 



  

Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, a unui imobil în 

suprafață de 21.016 mp în vederea lotizării destinat construcțiilor. 

 Conform raportului de evaluare proprietatea imobiliară în suprafață de 21.016 mp este 

descrisă ca făcând parte din parcelele 773,774,777, 770,771,772,778, înregistrate sub numărul 

cadastral 31479. 

 Raportul de evaluare este întocmit de Gabriel Romeo Bîrgăoanu, expert evaluator, membru 

titular A.N.E.V.A.R, valoarea de piață  a proprietății imobiliare fără TVA este de 152.500 lei. 

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

unanimitate de voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind  stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență  

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 La acest proiect de hotărâre se înscrie domnul primar și prezintă documentația. Domnul 

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

pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea finanțării 

nerambursabile în anul 2019 din bugetul local al comunei Coșna, pentru activități nonprofit de        

interes local. Se înscrie la cuvânt domnul primar și spune  că s-au propus proiecte pentru a fi 

realizate în anul 2019 de către Asociații culturale, odată cu aprobarea bugetului local se va stabili și 

suma care se va acorda pentru proiecte.  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 alegerea președintelui de ședință. 

Domnul consilier Toloș Silviu propune președinte de ședință pentru următoarele 3 luni pe doamna 

Iuga Dorina, consilier local și viceprimar, propunere aprobată cu unanimitate de voturi pentru. 

  Se prezintă proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe ordinea de zi :Proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei Studiu de fezabilitate pentru 

Obiectivul de investiţii privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului 

general actualizat precum și a cheltuielilor actualizate de cofinanțare din bugetul local al comunei 

Coșna, pentru Obiectivul„ Captare şi alimentare cu apă, în sat Coşna, comuna Coşna, judeţul 

Suceava. Se înscrie domnul primar și spune că a fost necesar și urgent a se înscrie suplimentar pe 

ordinea de zi a ședinței din 22.02.2019 și proiectul de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și actualizarea devizului general și a cheltuielilor actualizate de cofinanțare din 

bugetul local al comunei Coșna, pentru Obiectivul„ Captare şi alimentare cu apă, în sat Coşna, 

comuna Coşna, judeţul Suceava”, deoarece în baza adresei nr. 311 /2019 a S.C.CASA DESING 

SRL cu care Comuna Coșna are încheiat contractul de lucrări nr.6376/2178/25.10.2018 având ca 

obiect ”Captare și alimentare cu apă în sat Coșna, comuna Coșna, județul Suceava”, a solicitat 

actualizarea prețurilor ca urmarea art.71  din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene precum și a Instrucțiunilor nr.2/2018 privind ajustarea 

prețului contractului de achiziție publică/sectorială, emisă de Ministerul Finanțelor Publice- Agenția 

Națională pentru achiziții publice; 

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

 

 În continuare se prezintă Informarea privind Panul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la 

nivel local. Se prezintă de către secretarul comunei și spune că nu sunt modificări la Plan și va 

rămâne valabil cel aprobat în anul 2018. 

 Se trece la probleme curente. Se înscrie la cuvânt secretarul comunei și prezintă adresa 

nr.23145/10/5/2019 a Instituției Prefectului județul Suceava prin care aduce la cunoștință că nu s-a 

formulat acțiune în contencios pentru HCL-urile aprobate la ședința ordinară din 28.11.2018 a 

consiliului local. Se prezintă adresa nr.2873/20/2 din 12.02.2019 a Instituției Prefectului Județul 

Suceava prin care aduce la cunoștință că a fost publicată OUG nr.74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de 



mediu. 

 În continuare se înscrie la cuvânt la probleme curente domnul consilier Toloș Silviu și spune 

că cetățenii din comună sunt nemulțumiți că prețul la lemnul de foc este mare și lemnul nu este de 

calitate. Deasemenea aduce la cunoștință că în satul Teșna există un caz social și anume  Onofriciuc 

Raveca, acoperișul la casa îi este distrus și are nevoie de sprijin din partea autorităților locale, 

pensia este mică și trebuie găsită o modalitate să o sprijinim. Rămâne să aprobe consiliul local odată 

cu bugetul local sume și pentru ajutoare de urgență și trebuie corelate cu Regulamentul aprobat. Tot 

domnul consilier Toloș Silviu întreabă dacă se va organiza Balul Gospodarilor. Doamna viceprimar 

spune că nu a obținut sponsorizări și nu poate organiza acest Bal. Domnul Toloș Silviu spune că 

trebuie să ne implicăm mai mult și în activitatea culturală atât pentru tineret, cât și pentru persoane 

cu vârstă medie și nu numai. 

 

 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 


