
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

P R I M A R 

 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea consiliului local în sedintã ordinarã 

 

               Gavril Pardău, primar al comunei Coşna, judetul Suceava; 

            În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) art. 68 alin.1 şi 115 litera ”a” din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicată modificată şi completată şi art.51 alin.(2) din 

Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului local Coşna, aprobat prin Hotãrârea 

nr.81/2012; 

D I S P U N  : 

              Art.1. Se convoacã Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava  în  sedinta 

ordinarã pentru data de 29 ianuarie 2015, ora 9,00  la sediul consiliului local Coşna, cu 

urmãtorul proiect al ordinii de zi: 

         1.Prezentarea spre aprobare a proceselor verbale încheiate în şedinta ordinarã  şi 

extraordinară a Consiliului local al comunei Coşna, judeţul Suceava  din luna  decembrie 2014. 

 2.Proiect de hotărâre referitoare la aprobarea deficitului bugetar al secţiunii dezvoltare a 

bugetului local al comunei Coşna pentru anul 2014. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 3.Proiect de hotărâre privind însuşirea estimării BVC-ului din veniturile şi cheltuielile din 

pădurile comunale Coşna, administrate cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, pentru anul 2015. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea descărcării de gestiune cu privire la situaţia BVC-

ului pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014, din contractul de administrare încheiat cu Ocolul 

Silvic Dorna Candrenilor. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de administrarea 

pădurilor comunale, prin Asociaţia Proprietarilor de Păduri din Bazinul Dornelor-Ocolul Silvic 

Dorna. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

         6.Proiect de hotărâre privind însuşirea estimării bugetului de venituri şi cheltuieli   din 

pădurile comunale Coşna, administrate cu Ocolul Silvic Dorna, pentru anul 2015. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 şi estimări pe 

anii 2016-2017 şi 2018. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.   

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de masă lemnoasă din pădurea 

comunală Coşna,  administrată de Ocolul silvic Dorna, pentru anul 2015. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 9.Proiect de hotărâre privind menţinerea  preţurilor de vânzarea  masei lemnoase (lemn de 

lucru şi de foc)  la populaţie, instituţii bugetare pentru anul 2015,  la nivelului anului 2014. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.  

10.Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi 

personalului didactic-auxiliar pentru luna  decembrie 2014, care îşi desfăşoară activitatea  la 

Şcoala Gimnazială Coşna.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

11.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. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării 

nerambursabile în anul 2015 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de 

interes local. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

pentru situaţii de urgenţă în comuna Coşna, judeţul Suceava. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  cu titlu gratuit, persoanei 

Coman Aneta, din satul Româneşti, Comuna Coşna. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă în natură persoanei 

Gaftoneanu Leontina, din satul Teşna, Comuna Coşna, judeţul Suceava. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  în natură  numitei 

Nazarovici Vasilica  Ana  din satul Teşna, Comuna Coşna. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de 

investiţie”Modernizare drumuri comunale în lungime de 2,932 km, în comuna Coşna, judeţul 

Suceava”. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

18.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din 

domeniul public al comunei Coşna, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.18 din 

23.09.2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata penalităţilor aferente 

obligaţiilor bugetare, datorate bugetului local al comunei Coşna de către Ocolul Silvic  Maieru 

R.A., judeţul Bistriţa Năsăud. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

20.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2014, ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor la secţiunea dezvoltare. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

21.Prezentarea cererii numitei Sandu Gabriela din satul Podu Coşnei, comuna Coşna, 

pentru acordarea unui ajutor de urgenţă în natură. 

22.Prezentarea cererii numitului Florea Ioan Daniel din satul Valea Bancului, pentru 

acordarea cantităţii de 15 mc lemn de lucru cu titlu gratuit pentru construirea unui pod la locuinţa 

acestuia. 

23.Prezentarea cererii numitului Todaşcă Petru din satul Valea Bancului, pentru acordarea 

de lemn de lucru cu titlu gratuit pentru repararea unui pod la locuinţa acestuia. 

24.Prezentarea cererii numitei Ududec Maria, din satul Teşna, comuna Coşna pentru 

acordarea unui ajutor lunar cu titlu gratuită în natură, cantitatea de 5 mc lemn lucru. 

25.Probleme curente. 

P R I M A R, 

 

Pardău Gavril 

                                                                                            

        Avizat pentru legalitate, 

                                                                                             Secretarul  comunei: 

                                                               Mariana Ivan 

     Coşna,23  ianuarie 2015 

  Nr.25 

 


