
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi 
statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-expunerea de motive înregistrată sub numărul 3242 din 15.05.2018 prezentată de domnul 

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna;
-raportul nr.3271 din 16.05.2018 al compartimentului din aparatul de specialitate al 

primarului;
-Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism al Consiliului Local , înregistrat sub nr.3342 din 
18.05.2018;

-Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea 
teritoriului, înregistrat subnr.3341 din 18.05.2018;

- Raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, 
înregistrat sub nr.3343 din 18.05.2018;

-Adresa nr.8898 din 02.05.2018 a Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, prin care se 
comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2018, pentru Primăria comunei Coşna, judeţul 
Suceava;

-prevederile art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr, 273/2006 privind finanţele publice locale;

-art.64 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată 2 cu 
modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul nr.4514/2018 al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „a”, alin.3 litera „b”, art.45 alin.l şi art. 115 
litera „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată;

H O T Ă R Ă Ş T E  :
Art.l.Se aprobă numărul de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi 

statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, pentru anul 
2018, conform anexelor nr.I-II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.0dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare emise în 
acest sens se abrogă.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Coşna, iar secretarul comunei o va aduce Ia cunoştinţă publică factorilor interesaţi, precum şi 
Instituţiei Prefectului- Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ivan llîuţă , ,^
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