
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea art.l din Dispoziţia nr.54 din 15.03.2018

Pardău Gavril, primarul comunei Coşnajudeţul Suceava;
Analizând referatul nr.3988 din 28.06.2018 al şef serviciu-compartimentul Financiar contabil din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna;
Având în vedere prevederile:
-art.13 alin.l,art.I6 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;

-art.6 litera,,a” din Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în 
afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea 
prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin HG.nr.325/2018 ;

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

în 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 litera”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 :

Art.l Se modifică Art.l din Dispoziţia nr.54/2018 şi va avea următorul cuprins:” începând cu 
15.05.2018 indemnizaţia pentru funcţia de demnitate publică a viceprimarului comunei Coşna, doamna Iuga 
Dorina, corespunzătoare coeficientului 3 până la 3000 de locuitori, în sumă de 5700 lei, se majorează în 
procent de 15%, pe perioada implementării proiectului finanţat din fonduri nerambursabile:Achiziţie utilaje 
(camion) multifuncţional pentru buna desfăşurare a serviciilor comunale în cadrul comunei, Coşna, judeţul 
Suceava.”

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.3988 din 28.06.2018

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.

Ţinând cont de apariţia H.G. nr.325/2018, publicată în Monitorul Oficial al României Ia data 
de 14.05.2018 , conform art.6 litera,,a” din Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare 
a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salariată 
pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin 
HG.nr.325/2018 se prevede că:

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 25% în funcţie de numărul de 
proiecte aflate în implementarea pentru care unităţile adminidtrativ-teritoriale au calitatea de 
beneficiar, după cum urmează:

a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;
c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.
întrucât Comuna Coşna în prezent are în derulare un singur contract cu finanţare nerambursabilă, 
este necesar a se modifica Dispoziţia nr.54 din 15.03.2018 prin care s-a acordat procentul de 25% doamnei 
viceprimar pentru proiectul în derulare din fonduri nerambursabile:Achiziţîe 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 Claudia


