
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Coşna

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.1022 din 17.02.2017 a primarului comunei Coşna, judeţul 

Suceava, raportul nr.2209 din 05.04.2017 al secretarului comunei Coşna şi raportul comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor înregistrat sub nr.2510 din 21.04.2017 ;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr.393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completările ulterioare;
- art.36, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), Iit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -  cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
673/2002;

-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;

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 
prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 alin.l şi 2 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
în temeiul art.45, alin. (1) şi art.115 alin.l litera “b” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

A rtl.S e  aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 
Coşna, aşa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile anterioare adoptate de 
Consiliului Local Coşna, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Coşna.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată în termen legal prin grija secretarului comunei 
Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, Primarului comunei Coşna şi tuturor celor 
interesaţi, iar fiecărui consilier local i se va înmâna câte un exemplar din regulament, pentru luare la 
cunoştinţă şi conformare pentru perioada mandatului.
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