
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 22 februarie 2016, ora 9,00  la sediul consiliului local Coşna, cu urmãtorul proiect al ordinii de zi: 

         1.Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinta ordinarã  a Consiliului local al 

comunei Coşna, judeţul Suceava  din luna  ianuarie 2016. 

 2.Proiect de hotărâre privind încetarea prin deces a mandatului de consilier local a domnului Popescu 

Gheorghe. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

         3.Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului local al 

comunei Coşna al domnului TODAŞCĂ GRIGORE. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

          4.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării nerambursabile în anul 

2016 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi nonprofit de interes local. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.   

5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi personalului didactic-

auxiliar pentru luna  ianuarie 2016, care îşi desfăşoară activitatea  la Şcoala Gimnazială Coşna.  

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de descărcare de gestiune  privind activitatea de 

administrare a pădurilor comunale pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, administrate cu Ocolul Silvic 

Dorna. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de descărcare de gestiune  privind veniturile şi 

cheltuielile pentru suprafaţa de pădure proprietatea comunei Coşna,  pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015,  

administrate  cu Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

8.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. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  achiziţionării a 500 de europubele (coşuri gunoi), 4 

scrumiere inox şi 10 coşuri gunoi pedală. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

10.Proiect de hotîrâre privind aprobarea achiziţionării a 4 catarge pentru drapel şi montarea acestora. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

11.Probleme curente.niţiator:ParGei.iIiţ        -     11 

P R I M A R, 

 

Pardău Gavril 

                                                                                            

        Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                               Secretarul  comunei: 

                                                                         Mariana Ivan 

     Coşna,16 februarie  2016                

  Nr.____ 



 

 

 

 

 
Suplimentar ordine de zi: 

 

 

1.Proiect de hotărâre privind  transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă  de consilier asistent, în consilier 

debutant, din cadrul compartimentului financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă 

socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna. 
 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a paşijtilot comunale, proprietate privată a 

comunei Coşna, judeţul Suceava şi revocarea HCL nr. 10 din 27.01.2016. 

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 


