ROMÂNIA
J U D E Ţ U L SUCEAVA
COMUNA COŞNA
CONSILIUL LOCAL

H OT Ă R Â R E
privind desemnarea unui reprezentant din cadrul consiliului local al comunei Coşna, care să
facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director la Şcoala Gimnazială
Coşna
Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.5121 din 15.09.2016 a primarului comunei Coşna J u d e ţ u l
Suceava, raportul secretarului comunei nr.5122 din 15.09.2016, adresa n r . l 0 2 8 din 15.09.2016 a
Şcolii Gimnaziale Coşna, adresa nr.7810/14.09.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava,
raportul nr.5209 din 20.09.2016 de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului
local;
Având în vedere prevederile:
- art. 11 alin.3 punctul „a"şi art.12 alin.l punctul" b „din O M E N C Ş nr.5080/2016 privind
metodologia de organizare şi destâşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi
director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;
-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;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „ 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.23, art.36 alin.l, alin.6 litera „a" punctul 1, art.45 alin.l şi
art. 115 alin.l litera „ b " din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locare republicată cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.Se desemnează domnul Ivan lliuţă consilier din cadrul Consiliului Local al comunei
Coşna J u d e ţ u l Suceava, să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director la
Şcoala Gimnazială Coşna.
Art.2.(l) Persoana nemulţumită se poate adresa autorităţii publice emitente, în termen de
30 de zile de la data comunicării actului administrativ, în vederea revocării în tot sau în parte a
acestuia.
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(2) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se
poate adresa instanţei de contencios administrativ Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Prezenta
hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru controlul de
legalitate.
PREŞEDHŞTE D E Ş E D I N Ţ Ă ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Toloş Silviu
'
Secretaruţ comunei,
\
1
•
Marian*ivan
1/
ş
*
Coşna, 26 septembrie 2016
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