
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 

CONSILIUL LOCAL 

        Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Coșna 

 

        Consiliul local al comunei Coșna, județul Suceava; 

        Având în vedere: 

        -Referatul de aprobare al primarului comunei Coșna,județul Suceava, înregistrat la nr.3599 din 

05.05.2021; 

        -Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Coșna, județul Suceva, înregistrat la nr_____din________2021; 

  -  avizul  comisiei 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 , înregistrat sub nr._____din_________2021; 

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

social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub 

nr._____din__________2021; 

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

publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr._____din_________2021; 

        În conformitate cu prevederile: 

  -OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  -Ordinul nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - 

teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 

local; 

        -Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

        -Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

   -Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

    -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; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 129, alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „a", art. 139 alin(3) lit.”i ”, 196 alin (1) lit.”a ” 

si art. 632  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Coșna, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.71 din 26.11.2020 se abrogă. 

 Art.3.Secretarul general al comunei Coșna va comunica prezenta Hotărâre Instituției Prefectului 

județul Suceava pentru controlul de legalitate, primarului comunei Coșna și persoanelor interesate, în 

termenul prevăzut de lege. 

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

          Avizat pentru legalitate, 

        Secretar  general comună, 

Nr.3598 din 05.05.2021                                                                        Mariana Ivan 

 

          

                                                                                   

     

  

 



 

 

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COSNA 

Nr. 3599 din 05.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al comunei Coșna 
   

         Doamnelor si domnilor consilieri, 

 

         În conformitate cu prevederile art.136 alin (1) si alin(8) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cosna, va rog a dispune și analiza proiectul mai sus mentionat. 

Aprobarea unui nou Regulament se impune ca urmarea   publicării Ordinului nr.25/2021 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI, pentru aprobarea 

modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 

regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, în Monitorul Oficial al României,  fiind 

necesară introducerea modificărilor impuse de actele normative citate în prezentul regulament, anexă la 

proiectul de hotărâre. 

Temeiul legal al demersului nostru îl constituie dispoziţiile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;Ordinul nr.25/2021,  ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia 

publică, republicată, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, cu completările şi modificările ulterioare, ale 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, 

precum şi ale art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice si a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Competenţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat aparţine Consiliului Local al comunei Coșna, în 

baza dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „a", şi ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

         Consider ca proiectul inițiat, este în conformitate cu legea și se poate emite hotărâre în acest sens. 

P R I M A R, 

Gavril Pardău 

                                      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COSNA 

Nr.4001 din 27.05.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local al comunei Coșna 

Domnule primar, 

 

 Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre o constituie dispoziţiile OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică, 

republicată, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, cu completările şi modificările ulterioare, ale 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, precum şi 

ale art. 47 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice si a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr.25/2021 pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului 

orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Coșna, se propune aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local al comunei Coșna. 

     Aprobarea unui nou Regulament se impune ca urmare  alegerilor locale din data de 27.09.2020  și 

a  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, fiind necesară 

introducerea modificărilor impuse de actele normative citate în prezentul regulament, anexă la proiectul de 

hotărâre. 

Fac precizarea că regulamentul va cuprinde următoarele capitole: 

• CAPITOLUL I Dispoziţii generale  

• CAPITOLUL II Constituirea consiliului local  

• CAPITOLUL III Organizarea consiliului local  

• CAPITOLUL IV Funcţionarea consiliului local  

• CAPITOLUL V Dizolvarea consiliului local  

• CAPITOLUL VI Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier local  

• CAPITOLUL VII Incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese  

• CAPITOLUL VIII Răspunderea aleşilor locali  

• CAPITOLUL IX Alte dispoziţii  

• CAPITOLUL X Dispoziţii finale  

• ANEXE  

      Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului local al comunei Coșna, în baza 

dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „a", şi ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

          Secretar general  comună, 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.3600 din 05.05.2021                                 Data afişării pe panou afişaj :05.05.2021 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Coșna. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul  general al comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi până la 

data de 14.05.2021 , se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind 

proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul  general al comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise în 

scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-secretarul  general al 

comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 alin.9 

din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată. 

Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Coșna.” 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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