
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 septembrie 2015, ora 9,00  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   august 

2015. 

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

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

Gimnazială Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.  

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

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

Gimnazială Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

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

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de 

urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi 

natuarale, incendii, accidente şi pentru alte situaţii deosebite. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.   

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei anexe agricole în extravilan 

Comuna Coşna, judeţul Suceava -Stână Montană şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de  alimentare cu apă în comuna 

Coşna, judeţul Suceava şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

8.Proiect de hotărâre privind reconfirmarea domnului Ivan Iliuţă, reprezentant din cadrul 

consiliului local al comunei Coşna, membru în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale 

Coşna. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

9.Probleme curente. 

P R I M A R, 

Pardău Gavril 

                                                                                          

        Avizat pentru legalitate, 

                                                                                      Secretarul  comunei: 

                                                           Mariana Ivan 

      Coşna, 23 septembrie  2015 

  Nr.91 


