ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA COŞNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul
de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava pentru anul
2016
Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere :
-expunerea de motive înregistrată sub numărul 3030 din 10.05.2016 prezentat de domnul
Gavril Pardău, primarul comunei Coşna;
-raportul nr.3031 din 10.05.2016 al compartimentului din aparatul de specialitate al
primarului;
-raportul nr.3260 d u n 25.05.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi
dc diciplinâ, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
-Adresa nr.8560 din 22.04.2016 a Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, prin care se
comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2016, pentru Primăria comunei Coşna, judeţul
Suceava;
-prevederile art.XIII din O U G . Nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi alte măsuri, art. III alin. (8) şi (11) din Ordonanţa dc 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 I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
-art. 21 din OUG.nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;
Ţinând scama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin. 1 litera „c" din Legea nr.24/2000
privind normele dc tehnică legislativă pentru elaborarea actclor 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se aprobă numărul de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi
statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, pentru
anul 2016, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.0dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare emise în
acest sens se abrogă.
Art.3.(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, 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, c o n f o r m Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul
comunei Coşna, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică factorilor interesaţi,
precum şi Instituţiei Prefectului-Judcţul Suceava pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut
de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Todaşcă Grigore
Coşna, 31 mai 2016
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CONTRASEMNEAZĂ,

