
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea unui nou stat de funcţii în aparatu l de specialitate al 

prim arulu i comunei Coşna, judeţul Suceava

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

- Expunerea de motive nr.322 din 19.01.2018 prezentată de domnul Gavril Pardău -  primarul 
comunei Coşna, judeţul Suceava;

- Raportul de specialitate nr,323 din 19.01.2018, întocmit de doamna Ivan Mariana -  secretarul 
comunei Coşna;

--HCL nr.41 din 29 iunie 2017 privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, 
personal contractual, organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2017 şi HCL nr.60 din 24.08.2017 
privind aprobarea transformării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior în consilier 
debutant;

- Avizul 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.461 din 25.01.2018;

- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.463 din 25.01.2018;

- Avizul comisiei pentru învăţământ , sănătate, familie, muncă, protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte şi protecţie copii, protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr.462 din 
25.01.2018;

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

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 privind 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. 1.Se aprobă unu nou stat de funcţii în aparatul de specialitate al primarului comunei 
Coşna, judeţul Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE 
Todaşcă C onstantin

Coşna, 31 ianuarie 201
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CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei, 

IvaûTvtaViana


