ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA COŞNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava
Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunere de motive nr.4944 din 02.09.2016, a primarului comunei Coşna, raportul
nr.4945 clin 02.09.2016 al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, raportul
nr.5208 din 20.09.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliului
local Coşna şi adresa nr.42918/2016 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Având în vedere prevederile:
art. 23 alin.l litera a-g, alin.2 litera " b " din Legea nr. 188/1999, republicată, (2) cu modificările
şi completările ulterioare;
-

art. 10 alin.4 şi art. 12 din Ordinul nr.7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice;

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei In 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. 36 alin.l şi 2 litera"a", alin.3 litera"b", art.45 a l i n . l . art. 115 litera „ b "
din Legea nr.215/2001 a administraţie publice locale republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . S e aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017, al aparatului de specialitate
al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.(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 dc contencios administrativ,Tribunalul Suceava, conform Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează secretarul comunei
Coşna, pentru comunicare Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate în termenul prevăzute de lege.
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