
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind majorarea indemnizaţiei pentru funcţia de demnitate publică, a viceprimarului comunei Coşna,

doamnei Iuga Dorina cu 25%

Pardău Gavril, primarul comunei Coşnajudeţul Suceava;
Analizând referatul nr.1652 din 15.03.2018 al secretarului comunei Coşna, contractul de finanţare 

nr.C 1920074X212613500144 din 14.03.2018;
Având în vedere prevederile:
-art.13 alin.I,art.16 alin.2, art.37 şi art.38 alin.3 litera ,,f’, din Legea nr.153/2017 -Lege cadru privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare şi anexa nr. IX- 
Funcţii de demnitate publică, litera C- Funcţii de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii 
publice locale;

-Dispoziţia nr.3 din 05.01.2018, privind stabilirea indemnizaţiei pentru funcţia de demnitate publică, a 
viceprimarului comunei Coşna;

In baza 6 alin.3 şi art.30 alin.l lit.c din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.63 alin.l Iitera”c”, alin.4 litera „a”, art.68 alin.l şi art.l 15 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 :

C

Art.l.începând cu data de 15.03. 2018, se majorează indemnizaţia pentru funcţia de demnitate 
publică a viceprimarului comunei Coşna, doamna Iuga Dorina, corespunzătoare coeficientului 3 până Ia 3000 
de locuitori, în sumă de 5700 lei, cu un procent de 25%, pe perioada implementării proiectului finanţat din 
fonduri nerambursabile:Achiziţie utilaje (camion) multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor 
comunale în cadrul comunei, Coşna, judeţul Suceava, astfel indemnizaţia lunară va deveni 7125 lei.

Art.2.Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana nemulţumită la 
sediul Primăriei comunei Coşna, judeţul Suceava, soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile 
prezentei dispoziţii este de competenţa ordonatorului de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului
administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu 
precădere

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii Ia cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.1652 din 15.03.2018

R E F E R A T

Conform Dispoziţiei nr.3 din 05.01.2018 a fost stabilită indemnizaţia pentru funcţia de 
demnitate publică a viceprimarului comunei Coşna, judeţul Suceava, începând cu data de
01.01.2018, în sumă de 5700 lei

în baza prevederilor art. 16 alin.2 din Legea nr. 153/2017 -Lege cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare

(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi 
primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ - teritoriale care implementează 
proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

Având în vedere prevederile contractului de finanţare Nr.C 
1920074X212613500144/14.03.2018 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil 
în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală, obiectul acestui contract îl 
reprezintă acordarea Finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru 
punerea în aplicare a Cererii de finanţare nr.F 1920074X212613500144 pentru proiectul: 
Achiziţie utilaje (camion) multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor comunale 
în cadrul comunei, Coşna, judeţul Suceava.

în aceste condiţii vă rugăm să analizaţi şi să emiteţi o dispoziţie în acest sens.

SEF SERVICIU,

Todaşcă

PREVti


