
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea coeficienţilor pentru personalul contractual nou angajat din cadrul 

Primăriei comunei Coşna, care nu au fost prevăzuţi în HCL nr.95/20.12.2018, în vederea
stabilirii salariului de bază

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Coşna, înregistrată sub nr.1538 din 

04.03.2019, raportul secretarului comunei înregistrat sub nr.1539 din 04.03.2019;
-HCL nr.95 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Coşna, începând cu data de 01.01.2019;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.2138 din21.03.2019;

- raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub 
nr.2139 din 21.03.2019;

- 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.2140 din 21.03.2019;

Având în vedere prevederile:
-art.6, art.7, art.8, art.10, a rt.ll, art.38 alin.3 litera „e”, Capitolul II, litera A pct.IV din 

Legea nr. 153/2017, Lege -cadrul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare;

-art.159, art.160, din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

-HCL nr.37 din 25.05.2018 privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal 
contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Coşna, judeţul Suceava;

-HG. Nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în p la tă , 
începând cu anul 2019;

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 conformitate cu prevederile art.36 alin.(l) şi (2), şi art.115 alin.l litera”b”, din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
A rtl .S e  aprobă coeficienţii pentru personalul contractual nou angajat din cadrul Primăriei 

comunei Coşna, care nu au fost prevăzuţi în HCL nr.95/201.12.2018, în vederea stabilirii salariului 
de bază, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul comunei, 

Ivajnvfariana

PREŞEDINTE DE 
Iuga Dorina (J)ijf\


