
R O M Â N I A  
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea consiliului local în şedinţă extraordinară 

Gavril Pardău, primar al comunei Coşna, judeţul Suceava;
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) art. 68 alin.l şi 115 litera ”a” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicată modificată şi completată şi art.35 alin.(2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local Coşna, aprobat prin HCL nr.27/2017;

D I S P U N  :

Art.l. Se convoacă Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava în şedinţă 
extraordinară pentru data de 20.12,2018, ora 9,00 la sediul consiliului local Coşna, cu următorul 
proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Coşna, începând cu data de 01.01.2019.

Iniţiator: Pardău Gavril-primarul comunei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din raza 
comunei Coşna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2018-2019.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.

P R I M A R ,

C Avizat pentru/legalitate, 
SecretaruHfsOmunei: 

Mariana Jvan
Coşna, 17.12.2018 
Nr. ( ţ i



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.7648 din 17.12.2018

R A P O R T

Doamnelor şi domnilor consilieri,

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) art. 68 alin.l şi 115 litera ”a” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată este absolut necesar 

şi urgent a ne întruni în şedinţă extraordinară în consiliul local, din următorul motiv:

întrucât HG.nr.937 /2018 s-a publicat în Monitorul Oficial la data de 10.12.2018 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil cu data de 01.09.2019, 

ţinând cont că salariile în Primăria Coşna, s-au stabilit pe bază de coeficienţi;

Pentru a respecta Calendarul privind operaţiunile desfăşurate de inspectoratele 

şcolare/Ministerul Educaţiei Naţionale cu privire la reţeaua şcolară şi proiectul planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 din Metodologia la ORDINUL NR.5235/2018, s-a emis 

avizul de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, pentru reţeaua de învăţământ din anul şcolar 

2018-2019, pentru Şcoala Gimnazială Coşna.

Este absolut necesar a aproba în şedinţă extraordinară pentru proiectele de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Coşna, începând cu data de 01.01.2019.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din raza 
comunei Coşna, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2018-2019.

Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei.

în aceste condiţii este absolut necesar şi urgent a se întruni consiliul local în şedinţă 

extraordinară.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.7654 din 17.12.2018

P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi 17.12.2018, cu ocazia afişării Dispoziţiei nr.141 din 17.12.2018 

privind convocarea Consiliutui Local al comunei Coşna, în şedinţă extraordinară pe 

data de 20.12.2018, ora 9,00.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.


