
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I  S P O Z I  ŢI E
privind desemnarea secretarului comunei pentru completarea şi transmiterea la ITM a 

registrului de evidenţă a salariaţilor (RVISAL) din cadrul Primăriei comunei Coşna,
judeţul Suceava

Pardău Gavril primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.l 119 din 23.02.2018 a secretarului comunei Coşna;
Având în vedere prevederile art.2 alin.6 din H.G.nr.905/2017 privind registrul general de 

evidenţă a salariaţilor;
în temeiul prevederilor art.63 alin.l litera”a”, art.68 alin.l şi art.115 litera”a” din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

D I S P U N :

A rt.l.Se desemnează domnişoara Ivan Mariana, secretar comuna Coşna, pentru 
completarea şi transmiterea la ITM a registrului de evidenţă a salariaţilor (RVISAL) din cadrul 
Primăriei comunei Coşna, judeţul Suceava.

Art.2.în lipsa justificată a secretarului comunei din Instituţie, atribuţiile pentru 
completarea şi transmiterea la ITM a registrului de evidenţă a salariaţilor (RVISAL) din cadrul 
Primăriei comunei Coşna, judeţul Suceava, vor fi făcute de doamna Doroftiesei Oana- 
Maria/consilier debutant în aparatul de specialitate al primarului.

Art,3. (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.

A rt.4.0rice ce alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă.
Art.S.Prevederile prezentei dispoziţii, se comunică de către secretarul comunei Coşna, 

factorilor interesaţi şi Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în 
termenul prevăzut de lege.

Coşna, 23.02.2018
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.lI19din 23 02.2018

Domnule Prim ar,
R E F E R A T

c

Ca urmarea publicării HGnr.905/2017 în Monitorul Oficial al României privind registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu prevederile art.l litera b):

”b) instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui 

contract individual de muncă au obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă a salariaţilor”, 

iar în conformitate cu prevederile art.2 alin.6:

”(6) Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai 

multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii prevăzuţi la art. 1 lit. a), de 

către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului în cazul angajatorilor prevăzuţi 

la art. 1 lit. b)
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