
ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL 

COŞNA

H O T Ă R Â R E A
privind transformarea unei funcţii publice de execuţie 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna, din consilier debutant, în
consilier clasa I gradul profesional asistent

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr. 290 din 15.01.2019 a primarului comunei Coşna, raportul 

secretarului comunei Coşna, înregistrat sub nr.291 din 15.01.2019;
In baza raportului de evaluare a perioadei de stagiu şi calificativul ”corespunzător”obţinut de 

Doamna Dorofteiesei Oana-M aria, înregistrat cu nr.53 din 07.01.2019 ş i :
-H.C.L. nr.37 din 25.05.2018 privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice personal 

contractual, organigramă şi stat de funcţii în apartul primarului pentru anul 2018;
- 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.486 din 23.01.2019;

- Raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.487 
din 23.01.2019;A

In temeiul prevederilor:
-art. 101 , din HG. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b), art.45 alin.l şi ale 
art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice de execuţie, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Coşna, din consilier debutant, în consilier clasa I gradul 
profesional asistent.

A rt. 2. Se aprobă statul de funcţii modificat conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

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