
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea unui nou stat de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul 

Suceava şi transformarea unui post dc şofer microbuz şcolari. în administrator I 

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 
Având în vedere : 
-expunerea de motive înregistrată sub numărul 4051 din 15.07.2016 prezentată de domnul Ciavril 

Pardău, primarul comunei Coşna: 
-raportul nr.4052 din 15.07.2016 al secretarului comunei Coşna; 
-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de diciplină, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor. înregistat sub nr.4105 din 19.07.2016: 
-art.6 litera "a", an.56 literele „a" şi „d", art.97 litere „e" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici republicată 2. cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 450 din 2 iulie 2010. aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011. cu modificările şi completările ulterioare: 

-Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri cu modificările şi completările ulterioare; 

finând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „a", alin.3 litera „b", art.45 alin.l şi art.115 litera „b" 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată: 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art . 1.Se aprobă un nou stat de funcţii in aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, 
judeţul Suceava, conform anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă transformarea postului de natură contractuală de şofer microbuz transport şcolari . 
în postul de natură contractuală administrator 1. 

Art.3.Prevederile prezentei Hotărâri, nu modifică numărul total de posturi aprobate prin HCL nr.50 
din 31.05.2016. 

Art.4.(l).Prezenta Hotărâre poate fi contestată de persoana nemulţumită la sediul Primăriei Comunei 
Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data comunicărrii 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, in termen de 30 
de zile calculate în condiţiile Codului civil. 

(4). împotriva măsurilor dispuse potrivii prevederilor alin.(2). persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ,Tribunalul Suceava, conform Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică factorilor interesaţi, precum şi 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate. în termenul prevăzut dc lege. 
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