
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                   Proiect 

                                                                      H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi  statul  

de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava  

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Având în vedere : 

 -referatul de aprobare înregistrată sub numărul  nr.2617 din 12.05.2020  prezentat de domnul Gavril 

Pardău, primarul comunei Coşna; 

 -raportul de specialitate  nr.2622 din 12.05.2020  al compartimentului din aparatul de specialitate al 

primarului; 

 -avizul comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

            -avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local ; 

- 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 Coşna; 

 

 -Adresa  nr.8220 din 05.05.2020 a Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, prin care se comunică 

numărul maxim de posturi pentru anul 2020, pentru Primăria comunei Coşna, judeţul Suceava; 

           -prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 -art.407 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 -Ordinul nr.1385/2020 , ministrului  lucrărilor publice,dezvoltării și administrației; 

În temeiul art. 129 alin.1 și 3 litera ”c”, art.139 alin.1 și 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; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.Se aprobă numărul de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi  statul  de 

funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, pentru anul 2020, conform 

anexelor nr.I-II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare emise în acest 

sens se abrogă. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect, se încredinţează primarul  

comunei Coşna, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoştinţă publică celor în drept, precum şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege. 

 

INIŢIATOR  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE, 

P r i m a r, 

 

Gavril Pardău 

          

                           Avizat pentru legalitate, 

                                                                                            Secretarul general al comunei: 

                                                                                              Mariana Ivan 

 

 

      Nr.2616 din 12.05.2020 



 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Nr.2617 din 12.05.2020 

 

REFERAT DE APROBARE, 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal 

contractual, organigrama şi  statul  de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Coşna, judeţul Suceava 

  

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Potrivit  adresei nr.8220 din 05.05.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava s-a 

repartizat numărul maxim de posturi pentru anul 2020  pentru comuna Coşna. 

   

    Astfel s-au repartizat un număr de  17  posturi în aparatul de specialitate al primarului şi un 

număr de 1 post suplimentar de şoferi necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor şcolare, 

1 post pentru proiecte implementate care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de 

sustenabilitate postimplementare , total posturi 19. 

  Situaţia actuală  a posturilor în organigrama Primăriei comunei Coşna se prezintă astfel: 

 -total nr. posturi din instituţie     = 19 

 -numărul posturilor de demnitari =  2 

 -numărul total de funcţii publice  = 9 

 -numărul total de posturi contractuale = 7  

 -numărul de funcţii publice de conducere =2  

 -numărul de funcţii publice de execuţie    =7  

 -numărul de posturi contractuale de execuţie = 7 din care: suplimentar şofer microbuz  = 1; 

 -număr posturi proiecte implementate care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de 

sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi = 1-ocupat; personal contractual, pentru 

proiectul dotarea primăriei comunei Coșna cu un  utilaj (camion) multifuncțional pentru buna 

desfășurare a serviciilor comunale în cadrul comunei Cosna, județul Suceava prin fonduri 

nerambursabile; 

 Deasemenea Primăria comunei Coşna are un număr de 15 posturi care sunt asistenţi 

personali pentru persoană cu handicap grav finanţate de la capitolul asigurări şi asistenţă socială, 

posturi a căror salarizare intră sub incidenţa prevederilor art. III, alin.2 din OUG nr.63/2010. 

 Pentru desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiei noastre, în continuare în bune condiţii şi 

pentru o bună calitate a actului administrativ, am întocmit prezentul proiect de hotărâre cu noua 

organigramă şi un nou stat de funcţii, valabil de la data aprobării în consiliul local. 

  

      P R I M A R, 

 

                                                                        Gavril Pardău 

 

 
 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Nr.2622 din 12.05.2020 

 

R A P O R T DE S P E C I A L I T A T E 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal 

contractual, organigrama şi  statul  de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Coşna, judeţul Suceava 

 Domnule Primar, 

 

 

  În baza prevederilor Ordinului nr.13602019 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, s-au 

repartizat numărul de posturi pentru primăria Coșna. 

 

 Ca urmarea adresei nr.8220 din 05.05.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava s-a 

repartizat numărul maxim de posturi pentru anul 2020 pentru comuna Coşna. 

   

  La nivelul comunei numărul maxim de posturi pentru anul 2020  în aparatul de specialitate 

şi instituţii publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de 

finanţare este de 17 și un număr de 1 post suplimentar de şofer necesar deservirii microbuzelor 

şcolare  primite conform OUG nr.115/2011,  s-a repartizat un post care prevede ca indicator de 

rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi determinat potrivit 

prevederilor pct.6 din Anexa la OUG nr.63/2010, cu modificările și prevederile ulterioare. 

 Primăria comunei Coşna are un număr de 15  posturi care sunt asistenţi personali pentru 

persoană cu handicap grav, finanţate de la capitolul asigurări şi asistenţă socială, posturi a căror 

salarizare intră sub incidenţa prevederilor art. III, alin.2 din OUG nr.63/2010. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.2618 din  12.05.2020 

 

 

 Către, 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

 

 În conformitate cu prevederile art.136 alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, vă înaintăm  proiectul de Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, funcţii 

publice, personal contractual, organigrama şi  statul  de funcţii din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Coşna, judeţul Suceava,  pentru care aveți obligația de a întocmi raportul în 30 

de zile de la înregistrarea proiectului, dar nu mai târziu de data  15.05.2020. 
 

 

 

 

 

 

 P R I M A R,                                                                                     Secretar general al comunei, 

                                                                                                                                                                                                                         

Gavril  Pardău                                                                                            Mariana Ivan 

 

 

Am primit proiectul nr.2616/2020 

Azi  12.05.2020 

___________________ 

 

 

 

 

 


