
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse, pentru acordarea de 

finanţare nerambursabilă în anul 2018, din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi
nonproflt de interes local

C

t

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr. 1992 din 26.03.2018 al secretarului comunei Coşna, judeţul

Suceava;
Având în vedere prevederile :

• HCL nr.15 din 14.02.2018 privind aprobarea procedurii de acordarea finanţării 
nerambursabile în anul 2018 din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi 
nonprofit de interes local;

- Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările 
ulterioare;

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.(l).S e  numeşte comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse, pentru acordarea 

de finanţare nerambursabilă în anul 2018, din bugetul local al comunei Coşna, pentru activităţi 
nonprofit de interes local în următoarea componenţă:

1 .Ivan Mariana -secretar comună;
2.1uga Dorina -consilier local ;
3.Nedelea Crizantema -consilier superior ;

(2). Preşedintele comisiei va fi ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.
Art.2.Membru de rezervă în cadrul comisiei este Scovarză Nicoleta-referent superior.
A rt.3.(l). 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.4.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.

Avizat pentrp legalitate, 
SECRETAR" COMUNĂ, 

Marian^ Ivan



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.1992 din 26.03.2018

R E F E R A T
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Domnule Primar,

Ca urmarea publicării anunţului de participare în Monitorul Oficial al României partea a 

Vl-a, nr.39 din 01.03.2017, cu privire la acordarea de finanţare nerambursabilă în anul 2018 din 

bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Programului aprobat în baza 

Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii 

aprobate prin HCL nr.15/14.02.2018 în consiliul local al comunei Coşna, cu privire la evaluare şi 

selecţie a proiectelor depuse, trebuie desemnată o comisie de analizare a acestora, conform 

procedurii aprobate comisia va fi formată din minim 3 persoane.

Rog să analizaţi şi să faceţi propuneri în acest sens.

C


