
R O M A N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, din cadrul

Consiliului local al comunei Cosna

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.6150 din 02.11.2020 al primarului comunei Coşna, raportul de specialitate 
al secretarului general al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6152 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;

În baza dispoziţiilor art.124, art.125, art.126, art.141 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196, alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A Ş T E :

Art.1 În cadrul Consiliului local al comunei COŞNA se organizează un număr de 3 
comisii de specialitate, după cum urmează :

a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism;

b. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii;

c. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului;

Art.2. Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru comisia pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism; , având următoarea componenţă:

1. TODAŞCA CONSTANTIN
2. BERARI VASILE MARCEL
3. PAHOMI NICULAI

Art.3. Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru comisia pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii; având 
următoarea componenţă:
1.SANDU VASILE FLORIN 
2.BEREŢCHI SILVIU CĂt Al IN 
3.IUGA SIMION

Art.4. Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru comisia pentru administraţia publică locală,



juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, având următoarea componenţă:

1.TOLOŞ SILVIU 
2.IUGA DORINA 
3.PILUG ILIE

Art. 5. Secretarul general al comunei Coşna va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, primarului comunei Coşna, persoanelor interesate şi va fi 
adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
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Cosna, 05.11.2020 
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CONSTRASEMNEAZA, 
Secretar general al comunei, 

Mariana Ivan


