
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea responsabililor din cadrul Primărie Coşna de întocmirea şi completarea 

datelor precum şi transmiterea formularului L153 către ANAF

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.6498 din 31.10.2018 întocmit de secretarul comunei Coşna;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.2169/2018 de aprobare a Metodologiei de 

transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice ;

în temeiul prevederilor art.63 alin.l, art.68 alin.l şi art. 115 alin.l litera „a” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N :
A rtl.Se desemnează responsabili din cadrul Primăriei comunei Coşna de întocmirea şi 

completarea datelor precum şi transmiterea formularului L153 către ANAF, după cum urmează:
1. Doamna Ivan Mariana- secretar comună-responsabil resurse umane în cadrul Primăriei;
2. Doamna Todaşcă Claudia-şef serviciu financiar contabil;
Art. 2 (1). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de 

persoana nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 
zile de la data comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul comunei 
şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului Suceava pentru controlul de legalitate, în termenul 
prevăzut de lege, precum şi factorilor interesaţi.

Coşna, 31.10.2018 
Nr-M L



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr. 6498 din 31.10.2018

R E F E R A T

Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a 
Ordinului nr.2169/2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile 
salariale ale personalului plătit din fonduri publice, autorităţile şi instituţiile publice care au 
calitatea de angajatori pentru categoriile de personal prevăzute la art. 2 din Legea - cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, vor transmite datele privind veniturile salariale;

Conform normelor metodologice de aplicare a acestui Ordin: Instituţiile/Autorităţile 
publice prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 2.169/2018 pot 
obţine informaţiile necesare pentru completarea Formularului LI53 consultând fişierul în 
format electronic numit "Ghidul_cu_instrucţiunile_de__completare_a_formularului_L153", în 
format PDF, existent pe pagina de internet www.anaf.ro la secţiunea "Descărcare declaraţii", 
precum şi pe pagina de internet www.mmimcii.gov.ro la secţiunea "Formular LI53".

Analizând Ghidul de completare, la informaţii generale este prevăzut ca persoanele 
numite de conducătorul instituţiei/autorităţii publice pentru a completa acest formular să facă 
parte din echipa de resurse umane şi/sau serviciul economic/financiar a/al instituţiei, sau să 
aibă atribuţiile şi cunoştinţele corespunzătoare completării datelor detaliate de încadrare şi 
salarizare a angajaţilor.

Rog analizaţi şi dispuneţi.

http://www.anaf.ro
http://www.mmimcii.gov.ro

