
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;

Analizând:
- Procesul verbal nr.6080 din 27.10.2020 încheiat în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire 
a consiliului local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
- Ordinul Prefectului judeţul Suceava nr.830 din 29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 
condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
- referatul de aprobare nr.6146 din 02.11.2020 al primarului comunei Coşna, raportul de specialitate 
al secretarului general al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6148 din 02.11.2020 ;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera ”c” din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.123 alin.1 şi 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 243 alin.1 litera „a”, 129 alin.1 , art.5 litera ”ee” şi art.196 alin.1 litera ”a” din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 
din 05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

A rt.l.Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă, domnul consilier local TOLOS SILVIU, 
pentru un mandat de 3 (trei) luni, începând cu luna noiembrie 2020.

Art.2.(1) Persoana nemulţumită se poate adresa autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la data comunicării actului administrativ, în vederea revocării în tot sau în parte a 
acestuia.

(2) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege persoanei interesate, Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru 
controlul de legalitate.

PREŞEDINTE DE SEDINTA, 
Silviu Tolos9

Cosna, 05.11.2020
Nr.68

CONSTRASEMNEAZA, 
Secretar general al comunei, 

Mariana Ivan


