
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind delegarea atribuţiilor către viceprimarul comunei COŞNA

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere prevederile:

a) art. 57 alin. (2), art. 63 şi art. 65 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 18 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Consiliului Local nr.57 din 22.06.2016 privind alegerea viceprimarului 
comunei Coşna;

în temeiul prevederilor 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. începând cu data prezentei dispoziţii, înlocuitorului de drept al primarului 
comunei, respectiv doamnei Iuga Dorina, viceprimarul comunei, i se deleagă următoarele 
atribuţii:

(1) Pe linie de protecţie a muncii conform Legii nr.319/2006, asigură instructajele de 
protecţie a muncii pentru toţi salariaţii din Primăria comunei Coşna;

(2) Urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată, republicată;

(3) Veghează la respectarea prevederilor OG nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale adoptată cu modificări prin Legea nr.515/2002, împreună cu 
responsabilii de zonă din cadrul consilierilor locali;

(4) Controlează activitatea prestată de persoanele beneficiare a Legii nr.416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare;

(5) Participă la toate situaţiile de urgenţă care apar pe teritoriul comunei;

(6) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de primar;
(7) Exercită atribuţiile primarului în lipsa justificată a acestuia din instituţie;



(8) Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului 
public şi privat al comunei;

(9) Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de 
orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum şi 
decolmatarea văilor locale şi podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor;

(10) Urmăreşte şi confirmă prestarea activităţilor în folosul comunităţii de cei ce 
intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

(11) Exercită controlul privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de 
construcţii şi urmăreşte modul de conformare privind măsurile dispuse de Inspectoratul de 
Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(12) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, viceprimarul colaborează 
cu toate serviciile şi compartimentele instituţiei, care îi vor asigura tot sprijinul necesar;

(13) Răspunde de întreţinerea reţelei de alimentare cu apă, canalizare, staţie de 
epurare şi va face toate demersurile necesare pentru obţinerea avizelor pentru punerea în 
funcţiune a Sistemului de Canalizare şi Staţie de Epurare şi semnează toate documentele în 
acest sens;

(14) Sub coordonarea primarului comunei, ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea 
urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, împreuna cu serviciile locale si 
cu organele specializate ale statului;

(15) Urmăreşte şi ia masuri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a păşunatului 
animalelor pe trupurile de păşune ale comunei;

(16) Fiind înlocuitorul de drept al primarului, în lipsa acestuia, semnează 
adeverinţele, certificatele şi alte documente ce se emit în cadrul instituţiei, cu excepţia celor 
ce vizează activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispoziţii, autorizaţii, acte 
referitoare la referendum ori alegeri;

(17) Răspunde de distribuirea cererilor de lemn de foc şi de lucru, solicitate de către 
cetăţenii din comună, contracost din proprietatea comunei Coşna;

Art.2.Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, persoanelor 
menţionate la art. 1.

P R I M A R ,


