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JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
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Nr.2340 din 27.03.2019 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi   27 martie 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.68 din 21.03.2019.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 februarie 2019. 

2.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 01.01.2018-31.12.2018.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

3.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea raportului de descărcare de gestiune  pentru 

suprafața de pădure proprietatea comunei Coșna, administrată de către Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei 

           4.Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru  personalul  contractual nou 

angajat din cadrul Primăriei comunei Coşna, pentru care nu a fost prevăzuți în HCL 

nr.95/201.12.2018,  în vederea stabilirii salariului de bază. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cantităţii de 100 mc lemn de lucru  cu titlu gratuit 

din proprietatea comunei Coşna, pentru Parohia  Ortodoxă Coșna, din comuna Coșna, judeţul 

Suceava. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 6.Informare privind starea economică - socială si de mediu a comunei Coşna în anul 2018. 

7.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 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, 

către C.A.R.P. Vatra Dornei, a unui spaţiu  proprietatea Primăriei comunei Coşna, în vederea 

încheierii unui contract de comodat. 

 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. » 

 Doamna preşedinte de şedinţă Iuga Dorina 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 februarie 2019. 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, a pădurilor comunale 

Coșna, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018. Se înscrie la cuvânt domnul primar și prezintă 

documentația la acest proiect de hotărâre. Doamna președinte de ședință întreabă dacă sunt înscrieri 

la cuvânt, nu se înscrie la cuvânt nici un consilier, se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă 

cu unanimitate de voturi pentru. 

În continuare se prezintă proiectul de hotărâre  privind  aprobarea raportului de descărcare 

de gestiune  pentru suprafața de pădure proprietatea comunei Coșna, administrată de către Ocolul 

Silvic Dorna Candrenilor, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018. Se înscrie la cuvânt domnul 

primar și prezintă documentația la acest proiect de hotărâre. Doamna președinte de ședință întreabă 

dacă sunt înscrieri la cuvânt, nu se înscrie la cuvânt nici un consilier, se supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru personalul  

contractual nou angajat din cadrul Primăriei comunei Coşna, pentru care nu a fost prevăzuți în HCL 

nr.95/201.12.2018,  în vederea stabilirii salariului de bază. Se înscrie la cuvânt domnul primar și 

prezintă documentația la acest proiect de hotărâre. Doamna președinte de ședință întreabă dacă sunt 

înscrieri la cuvânt, nu se înscrie la cuvânt nici un consilier, se supune la vot proiectul de hotărâre și 

se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea cantității de 100 mc lemn de lucru cu 

titlul gratuit din proprietatea comunei Coșna, pentru Parohia Ortodoxă Coșna, din comuna Coșna, 

județul Suceava. Se înscrie la cuvânt domnul primar și spune că s-a adresat Preotul Parohiei 

Ortodoxe Coșna, cu o cerere prin care solicită 100 mc lemn de lucru cu titlu gratuit care îi este 

necesar pentru reparații la anexele din cadrul Parohiei Coșna. Se înscrie la cuvânt domnul consilier 

Pilug Ilie și spune că este nevoie de lemn pentru că sunt de făcut multe la Biserică, sunt multe anexe 

care necesită întreținerea acestora. Doamna președinte de ședință  supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

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

privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, către C.A.R.P. Vatra Dornei, a unui spaţiu  

proprietatea Primăriei comunei Coşna, în vederea încheierii unui contract de comodat. 

Domnul primar spune că a  propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi acest proiect, 

pentru că solicitanții au venit la fața locului pentru a vedea dacă corespunde acest spațiu 

solicitărilor. S-au deplasat la fața locului și s-a constatat că spațiul propus corespunde și de aceea 

am introdus acest proiect de hotărâre suplimentar, spațiul se desfășoară pe o suprafața de 12,65 mp, 

situat lângă birourile Postului de Poliție Coșna. Doamna președinte de ședință întreabă dacă sunt 

înscrieri la cuvânt, nu se înscrie la cuvânt nici un consilier, se supune la vot proiectul de hotărâre și 

se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. 

 Se prezintă Informarea privind starea economico-socială și de mediu a comunei Coșna în 

anul 2018. 

 În continuare se prezintă probleme curente. Se înscrie la cuvânt domnul primar și prezintă 

cererea numitului Pralea Gavril din satul Podu Coșnei, care solicită material lemnos de la Primăria 

Coșna pentru refacerea gardului pe o distanță de 800 m, gard distrus de Primăria comunei Coșna  

când s-a modernizat drumul  comunal, Primăria comunei Coșna a avut nevoie de a intra cu utilaje la 

acest drum și astfel au trebuit desființate  gardurile. Domnii consilieri sunt de acord, să se deplaseze 

o comisie la fața locului și să constate cele sesizate. 

 Se prezintă cererea numitului Ometiță Paul care solicită să fie scutit de majorări la plata 

impozitelor și taxelor pe care le datorează Primăriei. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Toloș 

Silviu și solicită să fie pusă la dispoziția consiliului local lista cu persoanele care nu au achitat 

impozitele și taxele locale precum și penalitățile datorate. Domnul primar spune că intenționează să 

propună spre aprobare în consiliul local o procedură privind acordarea de facilități fiscale cu privire 

la penalități. Consiliul Local este de acord cu propunerea făcută. 

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

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

                                           SECRETAR  COMUNĂ, 

                                                   Ivan Mariana 


