
R O M A N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E
privind alegerea viceprimarului Comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul local al comunei COŞNA, Judeţul Suceava;
Analizând:

- Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr.830 din 29.10.2020 s-a constatat îndeplinirea condiţiilor 
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;

- Referatul de aprobare nr.6178 din 03.11.2020 al primarului comunei Coşna, domnul Gavril Pardău;
- Raportul de specialitate nr. 6180 din 03.11.2020, întocmit de secretarul general al comunei Coşna, judeţul 
Suceava;

Analizând:
- avizul comisiei pe domenii 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 al comunei Coşna, înregistrat sub 
nr.6228 din 05.11.2020;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.6230 din 
05.11.2020;
- avizul comisiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, din cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.6229 din 
05.11.2020;

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform prevederilor Legii 
nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

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 conformitate cu prevederile art. 152-153 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al comunei 

COŞNA, judeţul Suceava, doamna consilier local IUGA DORINA .
Art. 2. Secretarul general al comunei Coşna, va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 

primarului comunei Coşna, Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Silviu Tolos9

Cosna, 05.11.2020
Nr.70

CONSTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general al comunei, 

Mariana Ivan


