
ROM ÂNIA  
JU D E Ţ U L SU CEA V A  

COM UNA CO ŞNA  
PRIM A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea art.4 a Dispoziţiei nr. 109 din 09.10.2020 de organizarea 

examenului/concursului, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar
(COR 325301), pe perioada nedeterminata, la Primăria comunei Coşna, judeţul Suceava.

Gavril Pardău -  Primarul comunei Coşna:
Analizând referatul nr. 5936 din 19.10.2020 întocmit secretarul general al comunei Coşna;

Având în vedere prevederile:
-Art.II din Legea nr.203/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

- HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

-art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul M uncii republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 
completările ulterioare

-HCL nr.50 din 28.07.2020 privind modificarea HCL nr. 29 din 29.05.2020 privind numărul 
de posture, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Coşna;

în temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 litera ”d”,alin.5 litera ”e”, art. 155 alin .l litera 
„e” şi art. 196 alin .l litera ”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr.555 din 05.07.2019 cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
A r t.l. La articolul 4  al Dispoziţiei nr.109 din 09.10.2020, se modifică termenul de depunere 

al dosarului pentru concursul/examenul de ocupare a postului de asistent medical comunitar, care va 
fi de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului de organizare a concursului/examenului 
(15.10.2020- 28.10.2020).

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
general al comunei Coşna, pentru comunicare persoanelor interesate, precum şi Insituţiei 
Prefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate.
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ROM ANIA  
JU D E Ţ U L SU CEA V A  
PR IM A RIA  CO M U N EI CO ŞN A  
Nr.5936 din 19.10.2020

R E F E R A T

Domnule Primar,

Având în vedere că în Dispoziţia nr.109 din 09.10.2020 de organizarea 
examenului/concursului, pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar 
(COR 325301), pe perioada nedeterminata, la Primăria comunei Coşna, judeţul Suceava, la art.4 al 
acesteia s-a strecurat o greşeală privind termenul de depunere a dosarelor pentru participarea la 
concurs/examen.

în aceste condiţii se impune modificarea acestei prevederi, în sensul că termenul de 
depunere este de 10 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a IlI-a, adică 
15.10-28.10.2020.

Vă rog să analizaţi şi să dispuneţi.

S E C R E T A R  G EN E& Á L A L  CO M U N EI, 

Mariana Ivan


