
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 21 iulie 2015, ora 8,30  la sediul consiliului local Coşna, cu urmãtorul 

proiect al ordinii de zi: 

         1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal de la şedinţa ordinară din luna  iunie 

2015. 

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

personalului didactic-auxiliar pentru luna iunie 2015, care îşi desfăşoară activitatea  la Şcoala 

Gimnazială Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cooperării Comunei Coşna, judeţul Suceava cu 

Grupul de Acţiune Locală “Bazinul Dornelor “ în vederea organizării Festivalului Zonei Montane 

şi a Târgului de Zootehnie ZEFA.  

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două 

secţiuni, pentru trimestrul II al anului 2015, bugetul de funcţionare şi bugetul de dezvoltare. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.     
6.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din 

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

23.09.2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

7.Probleme curente. 

P R I M A R, 

 

Pardău Gavril 

                                                                                            

        Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                      Secretarul  comunei: 

                                                                  Mariana Ivan 

      Coşna, 14 iulie  2015 

  Nr.61 

 


