
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind revocarea Dispoziţiei nr.138/2017 cu privire Ia aprobarea Regulam entului 

In tern  al angajatorului Comuna COSNA

Pardău Gavril, primar al comunei COSNA, judeţul Suceava;
Având în vedere :

-referatul prezentat de secretarul comunei Ivan Mariana înregistrat la nr.960 din 
16.02.2018 şi adresa nr. 106,271/10/5 din 15.01.2018, a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava 
înregistrată la Primăria comunei Coşna sub nr.422 din 23.01.2018;

-art. 241 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-art. 24 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 25 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului 
contractualdin autorităţile şi instituţiile publice;

-Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
In temeiul art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N :

A rt.l.S e revocă Dispoziţia nr.138/2017, cu privire la aprobarea Regulamentului 
Intern al angajatorului Comuna COSNA.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţie se vor comnica Instituţiei Prefectului Judeţul 
Suceava, pentru control de legalitate, de către secretarul comunei în termenul prevăzut de 
lege.

Coşna, 16.02.2018 
Nr. S h



ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.960 din 16.02.2018

R E F E R A T

Domnule Primar,

Ca urmarea adresei nr. 106,271,10/5 din 15.01.2018, a Instituţiei Prefectului 
Judeţul Suceava, s-a constatat că Dispoziţia nr.138/2017 cu privire Ia aprobarea 
Regulamentului Intern al angajatorului Comuna COSNA, nu este legală şi se solicită 
revocarea acesteia.

De asemenea se precizează că Regulamentul intern se întocmeşte în conformitate 
cu prevederile Titlului XI din Legea nr.53/2003/Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

în acest sens propun revocarea Dispoziţieinr.138/ 2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului Intern al angajatorului Comuna COSNA.

Faţă de situaţia prezentată mai sus vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi.

SECRETAR,
f i '

Mariana/lvan


