
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier superior, In 

consilier debutant, din cadrul compartimentului financiar contabil, gestionare bunuri, 
impozite şi taxe, asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna

Consiliul local al Comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având In vedere:

- Expunerea de motive prezentată de domnul Gavril Pardău -  primarul comunei Coşna, judeţul 
Suceava, îregistrată sub nr.3796 din 07.07.2017;

- Raportul de specialitate, întocmit de doamna Ivan Mariana -  secretarul comunei Coşna, înregistrat 
sub nr.3914 din 14.07.2017;

-Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico -  socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.4455 din 18.08.2017;

- Raportul de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.4456/18.08.2017;

- Raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte şi protecţie copii, protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr.4457 din 
18.08.2017;

- Prevederile art. 107 alin.2 litera „a”,”b” din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Ordonanţei 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 cu 
modificări şi completări ulterioare;

- Prevederile art.36 alin.2 lit. a), art.36 alin.3 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l), art. 47, art. 49 şi art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier superior, în 
consilier debutant, din cadrul compartimentului financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, 
asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, conform anexei -stat de funcţii 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ărt.2. Primarul comunei Coşna, prin compartimentul de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de către secretarul comunei Coşna, 
Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava în termenul prevăzut de lege pentru controlul de legalitate şi 
factorilor interesaţi.


