
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al aparatului de specialitate al Primarului comunei Coşna

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Coşna, înregistrată sub nr.1658 din 

12.03.2018 prin care propune Consiliului Local al comunei Coşna aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei, raportul întocmit de 
secretarul comunei Coşna, înregistrat sub nr.1659 din 12.03.2018 ş i:

-raportul 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.1936 din 23.03.2018 ;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.1935 
din 23.03.2018;

-raportul 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.1937 din 23.03.2018;

Având în vedere prevederile:
-  Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- art. 40 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-  Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si 

instituţiile publice ;

-  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera b),art.45 alin.l şi ale art. 115, 
alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Coşna, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă sub 
semnătură funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna.

Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.89 din 
21.12.2017.

Art.4.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului Suceava, 
pentru controlul legalităţii, primarului comunei în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEEtfNŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Ivan Iliuţă Secretarxîomună:

Ivafrftfyiriana
Coşna, 30.03.2018 
Nr.



Anexă la HCL nr. <?S din 30.03.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COŞNA

CAP. I -  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de 
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi 
dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Comuna Cosna este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 
patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile 
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Comuna Cosna este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum 
şi raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul 
Local al comunei Coşna, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Coşna, ca autoritate 
executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2 Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi injustiţie.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune 
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 
normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 
centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, 
primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce .

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în 
condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici 
şi personal contractual.

Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către 
primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, 
calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

în exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 
Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost 
comunicate persoanelor interesate, după caz,

în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 
la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul 
acţionează şi ca reprezentant al statului în municipiul în care a fost ales.

în aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de



specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă 
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 3 Viceprimaru! este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care 
îi poate delega atribuţiile sale.

Art. 4 Secretarul comunei este funcţionar public de conducere, cu studii superioare 
juridice sau administrative şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.

Atribuţiile secretarului comunei sunt cele prevăzute de art. 117 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele 
prevăzute de legi sau de alte acte normative.

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei 
publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară 
şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 6 Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comună şi 
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, 
legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

In relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, 
precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale asigură gestionarea procedurilor administrative 
privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.

Art. 7 Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 
organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de 
organizare şi funcţionare al acestuia, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.

Art. 8 Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, 
în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari 
publici şi personal contractual.

Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului sunt funcţionari publici, cu excepţia celor 
care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere- 
reparaţii şi de deservire, pază precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative 
de putere publică, care intră în categoria personalului contractual.

Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii şi se supun 
prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile 
Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
măsura în care acestea nu sunt reglementate de legi speciale.

Funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în 
funcţie în condiţiile legii.

Art. 9 Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al 
primarului se face de primar, în condiţiile legii.

Art. 10 Primăria comunei Coşna funcţionează în sediul situat în comuna Cosna, judeţul 
Suceava, sat Coşna, nr.l, cod poştal 727191 .

Art. 11 Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă 
astfel:
1. a) relaţii de autoritate ierarhice: - subordonarea compartimentelor faţă de primar, 
viceprimar şi secretar, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor 
primarului şi a structurii organizatorice;



2. b) relaţii de cooperare se stabilesc între: - compartimentele funcţionale din structura 
organizatorică a Primăria comunei; - compartimentele din structura organizatorică a Primăriei 
comunei şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale 
din ţară. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor 
compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia Primarului sau hotărâre a 
Consiliului Local.
3. c) relaţii de reprezentare: - în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de 
primar, secretarul, viceprimarul sau personalul compartimentelor funcţionale din structura 
organizatorică reprezintă Primăria comunei în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei 
centrale sau locale, organisme, ONG-uri, etc., din ţară sau străinătate.
Art 12 Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu compartimentele din cadrul 
Primăriei vor urmări şi vor duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local precum şi prevederile 
prezentului regulament.

PRIMARUL COMUNEI

Atribuţii referitoare la bugetul local;
1 .exercită funcţia de ordonator principal de credite;
2.întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune 
spre aprobare consiliului local;
3.iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri 
de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
4. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor 
la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
5. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de 
utilitate publică de interes local;
6.ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
7. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes local;
8. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 
local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
9. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 
normative;
10. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi 
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
11. pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

VICEPRIMARUL COMUNEI

Conform Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată modificată şi 
completată;

Viceprimarul este subordonat primarului.

\ t



1. Atribuţiile pe linie de protecţie a muncii conform Legii nr.319/2006;
2. Urmăreşte respectarea prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată;
3. Veghează Ia respectarea prevederilor OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane 
şi rurale adoptată cu modificări prin Legea nr.515/2002 împreună cu responsabilii de zonă din 
cadrul consilierilor locali;

A _

4.Intocmeşte situaţiile de lucrări conform HCL prin care s-au aprobat normative proprii pentru 
lucrările executate cu utilajele primăriei, în regie proprie;
5. ControIează activitatea prestată de persoanele beneficiare a Legii m\416/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare;
6. Controlează şi supraveghează persoanei care au de efectuat muncă în folosul comunităţii şi 
comunică documentele necesare la Instituţiile abilitate (Instanţe de judecată);
7. îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de primar;
8. Exercită atribuţiile primarului în lipsa justificată a acestui din instituţie;

Atribuţii care le îndeplineşte viceprimarul comunei;

CA PJ^^LORGANIGRAMAAPA^ATUyj]^E_ŞPECIAyiAXE^ALPRIMARlJLUI
COMUNEI

Art, 13.Structura organizatorică a Primăriei comunei Coşna este în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Coşna, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Coşna.

Art. 14 Aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna este constituit din 
componente funcţionale structurate pe servicii şi compartimente a căror conducere este 
asigurată de către primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi şef serviciu, potrivit 
organigramei aprobate de consiliul local.

La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile art. 112 alin. (1) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcţiilor publice de conducere din 
cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al 
unităţii administrativ-teritoriale şi de şef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din 
numărul total al funcţiilor publice, precum şi prevederile art. XVI din Legea 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, respectiv:

a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie;
Art.15 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Coşna va fi completat cu prevederile Ordinului nr. 400 2015 privind 
aprobarea Codului controlului intem/managerial al entităţilor publice cu modificările şi 
completările ulterioare.

CAP. III -  PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR 
FUNCŢIONALE PIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI COSNA

A.CONSILIERUL PRIMARULUI



1. asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
2. participă si coordonează la activitatea specifica privind elaborarea documentelor specifice;
3. reprezintă, prin delegare, primarul comunei la activitatile specifice, precum si la întâlnirile cu 

reprezentanţii structurilor cu atribuţii similare;
4. asigura fundamentarea complexa a deciziilor de conducere;
5. colecteaza si prelucrează date în vederea informării eficiente a primarului;
6. mentine legătură cu aparatul executiv al primăriei cât si cu alte instituţii din administraţia 
publica;
7. răspunde de programe de integrare europeana si proiecte de dezvoltare locala;
8. răspunde de cunoaşterea si aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate;
9. răspunde de pastrarea secretului de serviciu, al datelor si al informaţiilor cu caracter 

confidential deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu;
10. răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si în mod conştiincios a 
îndatoririlor de serviciu;
11 .se abţine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii instituţiei;
12.răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor 
aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, si de raportarea asupra modului de 
realizare a acestora;

Atribuţii pentru activitatea de achiziţii publice:
I. Organizează activitatea de achiziţii publice realizate pentru Primăria comunei Coşna. în 
conformitate cu prevederile Legii nr.98 2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi 
completările ulterioare;
2. Elaborează şi după caz actualizarea pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale instituţiei strategia de contractare şi programul anual al achiziţiei publice 
într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi definitivarea acestuia 
în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri:
3. Elaborarea documentaţiei de atribuire, sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 
documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 
specialitate;
4. Asigurarea activităţii de informare şi de publicitate privind pregătirea şi organizarea 
licitaţiilor, precizând obiectul acestora, organizatorii, termenele şi alte informaţii care să edifice 
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice:
5. Asigurarea aplicării şi finalizării procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale prin 
încheierea contractelor de achiziţii publice:
6'Constiluirea şi păstrarea dosarulului achiziţiei publice;
7. formularea de propuneri privind componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract 
ce urmează să lie atribuit;
8. Elaborarea notelor justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă 
pentru a li aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, eu aprobarea 
conducătorului instituţiei;
9. Asigurarea întocmirii în conformitate cu prevederile legale în vigoare a contractelor şi 
comenzilor pentru aprovizionarea cu materiale şi servicii, colaborând cu structurile de 
specialitate direct implicate în derularea lor pentru monitorizarea şi actualizarea contractelor 
încheiate:
10. Urmărirea şi asigurarea respectării prevederilor legale privind păstrarea confidenţialităţii 
documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
II. Asigurarea constituirii şi păstrării dosarului achiziţiei;
12. Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când



situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar 
contabil;
13. întocmirea şi transmiterea către Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP). a 
raportului anual privind contractele de atribuire. în format electronic, până la data de 31 martie 
a fiecărui an pentru anul precedent:
14. Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii publice, asigurând confidenţialitatea datelor.

B .SECRETARUL COMUNEI

l.Coform Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată
şi completată;

1. Comunică în scris consilierilor invitaţia la şedinţă, asigurând convocarea consiliului local, în 
termenul stabilit de lege;
2. Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
3 Aduce Ia cunoştinţă publică ordinea de zi a şedinţei consiliului local;
4. Participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local şi efectuează lucrările de secretariat;
5. întocmeşte pontajul prezenţei consilierilor la şedinţă;
6. Asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 
secretariat,comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor consiliului local şi 
redactează hotărârile consiliului local;
7.Semnează împreună cu preşedintele de şedinţă, procesul-verbal;
8. Pune la dispoziţie, consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care 
ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local;
9. întocmeşte un dosar special pentru fiecare şedinţă de consiliul care va fi numerotat, semnat şi 
sigilat împreună cu consilerul care conduce şedinţa;
10. Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale 
acestuia,
11 .Comunică hotărârile consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu 
de 10 zile lucrătoare de la data adoptării;
12. înregistrează comunicările efectuate într-un registru special destinat acestui scop ;
13. Aduce la cunoştinţă publică hotărârile cu caracter normativ în termen de 5 zile de la data 
comunicării oficiale către prefect;
14. Pune la dispoziţie consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 de zile, 
informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului de către primari;
15. Aduce la cunoştinţă publică rapoartele de activitate ale consilierilor şi viceprimarului;
16. Avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
17.Organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 
primarului;
18. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a 
actelor emise de consiliul local sau primar, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare în termenul prevăzut 
de lege;
19. îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă ;
20. Asigură gestionarea proceddurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 
primar, precum şi între aceştia şi prefect;
21 .Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, după caz.
2.Conform prevederilor Legii nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările 
ulerioare;
1.Participă la şedinţele comisiei de fond funciar;



2. Asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor;
3. Preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere;
4. Transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale pentru a fi analizate;
5. Redactează procesele-verbale ale şedinţelor comisiei locale şi în baza acestora întocmeşte 
hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei;
6. Primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate 
împreună cu punctul de vedere al comisiei locale;
7. Participă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să 
li se atribuie teren;
8. înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive cu documentaţia 
necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale;
9. Arhivează documentele comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în 
vigoare.
3. Atribuţii ce revin secretarului cu privire Ia aplicarea Legii nr. 10/2001 republicată;
1. Convoacă persoanele îndreptăţite precum şi orice alte persoane în vederea clarificării unor 
situaţii privind solicitările de restituire a imobilelor;
2. Trimite instituţiilor interesate centralizatoarele împreună cu copiile documentelor primite de 
la persoanele solicitate.

4. Conform Legii nr.l 19/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G.nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă cu modificările şi completările 
ulterioare;

A

I. Işi exercită atribuţiile numai în limita unităţii administrativ-teritoriale determinată prin lege;
In calitate de Ofiţer de stare civilă delegat îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în 
dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind 
actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
b) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de 
menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul
II, în condiţiile prezentei metodologii;
c) eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de 
stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea 
prevederilor Legii nr.l6/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9: dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la 
menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
e) trimite structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată 
unitatea administrativ - teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare 
civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, 
cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; 
actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele 
decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul
5. P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;
f) trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, 
documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 10:



g) trimite structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, la care este arondată unitatea 
administrativ - teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la 
completare;
h) întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele 
Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare 
înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică sau a municipiului Bucureşti;
i) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care 
să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat 
desfăşurării activităţii de stare civilă;
j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri 
precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
k) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi 
cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul
S.P.C.J.E.P;
l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse parţial sau total, prin copierea 
textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi 
aplicarea sigiliului şi parafei;
m) primeşte cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate 
în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea 
administrativ - teritorială;
n) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, 
în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, 
precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în 
vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
o) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din 
străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau 
respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în 
vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P în coordonarea cărora se află;
p) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru 
stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor 
înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau 
respingere şi ie înaintează S.P.C.J.E.P, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de 
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ - teritoriale 
competente;
q) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc 
documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ - teritoriale 
emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;
r) înaintează S.P.C J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de 
la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile 
din registrul de stare civilă - exemplarul I;
s) sesizează imediat S.PC.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului 
unor documente de stare civilă cu regim special.
5. Conform L.53/2003 Codul Muncii, republicată modificată şi completă L.nr.188/1999 
republicată 2 cu modificările şi completările ulterioare L.161/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; HG.905/2017 cu modificările şi completările ulterioare RE VIS AL
1. întocmeşte şi actualizează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici (HG.432/2004 
modificată şi completată);
2. Completează registrele de evidenţă a salariaţilor ;



3.Desemnează persoana care va asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile 
de avere şi de interese depuse de către primar, viceprimar, consilieri locali şi funcţionari 
publici;
4.1nregistrează şi gestionează declaraţiile de interese personale ale aleşilor locali, depuse de 
către primar, viceprimar, consilieri locali;
5. Verifică şi propune prefectului încetarea de drept a mandatului de ales local în cazul în care 
se impune acest lucru;
6. Comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările intervenite în raportul de 
serviciu al funcţionarilor publici;
6. Conform Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale cu modificările şi completările 
ulterioare şi OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberării cetificatelor şi adeverinţelor 
de către autorităţile publice centrale şi locale.
1. Asigură ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, 
precum şi a celor ieşite, potrivit legii;
2. întocmeşte, împreună cu comisia de selecţionare nomenclatorul arhivistic pentru documentele 
proprii;
3. înventariează documentele proprii;
4. Eliberează, în condiţiile prevăzute de lege, cetificate, dovezi, adeverinţe la solicitarea 
persoanelor îndreptăţite şi Ie semnează alături de primar.
5. Depune documentele prevăzute de lege Ia Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale 
6.organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 
primarului;
7. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute de lege, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
8. Coordonează şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate stabilite de primar
7. Conform OG.nr.28/2008 privind Registrul agricol cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Ordinului nr.734/480/1003/3727 al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului 
finanţelor publice şi al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol
1. Coordonează , verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului 
agricol;
2. Numerotează, parafează , sigilează registrul agricol şi îl înregistrează în registrul de intrare -  
ieşire al consiliului local;
3.In cazul decesului înscrie numărul de înregistrare a sesizării pentru deschiderea procedurii 
succesorale, numărul de înregistrare de la notarul public care ţine opisul de evidenţă a acestora, 
în cazul decesului unui membru al gospodăriei care nu are înscrise în registrul agricol bunuri ce 
fac obiectul moştenirii, se face menţiunea "fără bunuri imobile".
4. îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol;
5. Aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol;
6. Comunică datele centralizate către Direcţia Generală de Statistică Suceava;
7.Semnează centralizatoarele alături de primarul comunei;
8. Verifică înscrierea datelor pentru eliberarea atestatului de producător agricol precum şi a 
carnetului de comercializare;
9.1a măsuri pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare a registrelor , certificatelor de stare 
civilă pentru a evita deterioararea acestora ;
8. Alte atribuţii ale secretarului comunei
1.Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii conform 
Legii nr. 50/1991, republicată modificată şi completată;



2.0perează în registrul electoral;
3.Sprijină consilierii pentru refacerea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al 
consiliului local;
4.Eliberează certificate şi adeverinţe conform O.G. nr. 33/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare;
5.Soluţionează petiţii conform OG nr. 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare care 
reglementează aceste activităţi;
6. Respectă dispoziţiile cu privire la confidenţialitatea datelor de stare civilă, a datelor din listele 
electorale permanente, a datelor cu privire la persoane existente în arhiva primăriei;
7. Eliberarea oricărui document din arhiva primăriei sau a consiliului local se va face de către 
secretar sub semnătura acestuia şi a primarului.
8. îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin dispoziţia primarului, hotărâri ale consiliului local 
sau alte acte normative.

C. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE , TAXE, GESTIONARE 
BUNURI, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ADMINISTRATIV, UTILITĂŢI 

COMUNALE, TRANSPORT ŞCOLARI, DIN CADRUL APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COŞNA

Compartimentul financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna

Sef Serviciu
1 .coordonează activitatea compartimentului financiar contabil impozite şi-taxe, gestiune 
bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport şcolari;
2. fundamentează si întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului local, 
asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobării bugetului anual;
3. asigura si răspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a 
bugetului local, antrenând toate serviciile publice si instituţiile care colaborează la finalizarea 
proiectului si adoptarea bugetului;
4. centralizeaza propunerile de la compartimentele de specialitate ale Primăriei, de la instituţiile 
de invatamant, cultura, culte, etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea 
sarcinilor sau, după caz, executarea lucrărilor ce intra in atribuţiile lor
5. stabileşte si dimensionează veniturile proprii pe capitole ale bugetului local
-urmăreşte periodic realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si soluţiile legale 
pentru buna administrare, întrebuinţare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei 
financiare
6. asigura pe baza documentaţiei tehnico - economice prezentate fondurile necesare pentru buna 
funcţionare a unităţilor subordonate din domeniul invatamantului, asistenta sociala, cultura, 
sport, sanatate;
7.intocmeste contul de încheiere a exerciţiului bugetar si il supune aprobării Consiliului local 
-verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocaţiilor 
trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, 
pe care le supune aprobării Consiliului local sau ordonatorului de credite 
8.realizeaza studiile necesare si supune aprobării Consiliului local imprumuturile ce trebuiesc 
efectuate pentru realizarea unor acţiuni si lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale 
pentru fundamentarea, contractarea, garantarea si rambursarea acestora



9.intocmeste documentaţiile necesare pentru obţinerea de la diferite comisii constituite in baza 
unor prevederi legale a aprobărilor necesare in vederea contractării sau garantării de 
imprumuturi
10. gestioneaza datoria publica locala, asigura atragerea de noi surse de finanţare si le 
evidenţiază in Registrul Datoriei Publice Locale si Registrul Garanţiei Publice Locale
11. întocmeşte analize si prognoze multianuale privind evoluţia veniturilor si cheltuielilor 
bugetului local, datoria publica;
12. propune spre aprobare bugetele locale, inclusiv listele de investiţii analizeaza si 
centralizează solicitările de finanţare a programelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul 
local;
13.intocmeste împreuna cu comparimentul juridic contractele de finanţare a programelor cu 
finanţare nerambursabilă;
14. tine evidenta plaţilor privind finanţarea programelor cu finanţare nerambursabilă
15. tine evidenta conform legislaţiei in vigoare a documentelor justificative privind modul de 
utilizare a sumelor alocate din buget pt. programele cu finanţare nerambursabilă:
16.intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniiile de activitate , 
in vederea promovării lor in Consiliul local
17. completează si urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind angajamentele legale si 
bugetare, ordonantarile la plata, lichidarea lor si plata efectiva;
18. urmăreşte încadrarea în structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare capitol şi 
răspund de acest lucru;
19.intocmeste ordinele de plata pentru efectuarea plaţilor prin trezorerie, banei;
20.intocmeste si înregistrează in contabilitate documentele primare, in mod sistematic si 
cronologic;
21. asigură întocmirea lunara, trimestriala si anuala a execuţiei bugetare, cat si a altor raporturi 
statistice;
22. înregistrează mijloacele fixe si obiectele de inventar in contabilitate;
-conduce evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, pe capitole 
si subcapitole bugetare, conform Legii nr.82/1991, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;
23. urmăreşte si verifica extrasele de cont si concordanta acestora cu evidenta analitica proprie;
24. urmăreste si verifica registrul de casa;
25. întocmeşte dispoziţiilor de plata si incasare;
26. urmăreşte înregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate a materialelor si obiectelor de 
inventar
27. înregistrează transferurile si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, 
bonurilor valorice de benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz;
28. întocmeşte si verifica balanţa de verificare lunara, avandu-se in vedere concordanta dintre 
conturile analitice si sintetice ;
29. trimestrial si anual, întocmeşte bilanţul contabil si situaţiile financiare trimestriale/anuale si 
le depune in termen la DJFP Suceava;
30. întocmeste propunerea privind comisia de inventariere, perioada desfăşurării inventarului, 
instruieşte comisia de inventariere şi înregistrează rezultatele inventarierii anuale şi a celorlalte 
inventare făcute cu diferite ocazii;
31. elaborează si redactează corespondenta specifica repartizata compartimentului
32. înregistreaza constituirea, reţinerea si eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au 
calitate de gestionari;
33. conduce registrele contabile obligatorii: registru jurnal, registru de control financiar- 
preventiv si registrul inventar;



34. întocmeste si depune la Trezorerie situaţiile solicitate de care aceasta privind limitele de 
plaţi cu numerar, situaţia plaţilor, etc.
35. eliberează adeverinţe privind salarizarea angajaţilor instituţiei, la cererea acestora.
-verifica si acorda viza de control financiar preventiv propriu pe documentele supuse 
controlului, care îndeplinesc condiţiile legale;
36. calculează şi emite facturile privind întârzierea plăţii agenţilor economici cu care sunt 
încheiate contracte de vânzarea masei lemnoase;
37. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de primar precum şi disponibilitate totală de a participa, 
dincolo de durata normală a timpului de lucru la activităţi ale administraţiei cu caracter 
extraordinar şi pentru serviciul de permanenţă pe care îl asigură în interes public.

Conform Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
1. îndeplineşte funcţia de coordonator al grupului de lucru, pentru eleborarea, organizarea, 
implementarea şi menţinerea/dezvoltarea controlului managerial din cadrul primăriei comunei 
Coşna.
2. este responsabil cu gestionarea riscurilor la nivel de comună.

Respectarea şi aplicarea actelor normative cu privire la buget, finanţe publice locale, 
audit public, achiziţii publice, control financiar preventive, Cod Fiscal, taxe de timbru, 
mijloace fixe, evaziune fiscală, funcţionari publici şi codul de conduită al acestora, 
cheltuieli pentru instituţii publice.
1. întocmeşte proiectul de buget si planul de venituri si cheltuieli pentru activităţile 
autofinanţate împreună cu primarul, care se supune spre aprobare consiliului local;
2. întocmeşte contul anual de execuţie al bugetului şi-l prezintă primarului pentru a fi supus spre 
aprobare consiliului local;
3. participă la întocmirea raportului la proiectul de hotărâre pentru adoptarea de către consiliul 
local a bugetului propriu;
4. întocmeşte lucrările de repartizare pe trimestre a bugetului local;
5. urmâreşte realizarea veniturilor prevăzute în buget si identifică noi posibilităţi de creştere a 
veniturilor;
6. întocmeşte lunar cererile de deschidere de credite pentru cheltuieli si le înaintează Trezoreriei 
la care este arondată primăria;
7. întocmeşte si trimite dările de seamă statistice lunare trimestriale si anuale conform 
metodologiei în vigoare;
8. urmâreşte efectuarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate numai după destinaţia 
prevăzută si în conformitate cu normele care le reglementează;
9. întocmeşte si transmite dările de seamă statistice aferente domeniului său de activitate în 
termenele stabilite de lege conform metodologiei în vigoare;
10. verifică si primeşte de la casier registrul de casă de câte ori este întocmit;
11. răspunde de inventarierea patrimoniului primăriei;
12. întocmeşte dările de seamă trimestriale si anuale si le prezintă la D.J.F.P;
13. procură si ţine evidenţa chitanţierelor cu regim special;
14. rezo!vă corespondenţa ce i se repartizează;
15. întocmeşte statele de plată si a celorlalte drepturi cuvenite salariaţilor din aparatul propriu 
precum si a ajutoarelor băneşti pentru persoanele handicapate sau pentru lucrările de bună 
gospodărire a instituţiei sau localităţii;
16. înaintează primarului referate prin care propune schimbarea salarizării persoanlului 
conform legislaţiei si precizează dacă sunt asigurate fondurile necesare plăţii acestora;



17. ţine evidenţa terenurilor aflate în administraţia comunei, a celor închiriate urmăreşte 
încasarea chiriei si a taxelor teren stabilite;
18. ţine evidenţa impozitelor si taxelor de la populaţie si urmăreşte încasarea acestora;
19. ţine evidenţa gestionării materialului lemnos pus în valoare sau folosit pentru necesităţi 
proprii de pe pădurile comunale precum si a sumelor rezultate din încasarea taxelor pentru 
pâsunat;
20. întocmeşte programul pentru munca pe teren a referentului fiscal şi urmăreşte realizarea 
acestuia în vederea încasării taxelor şi impozitelor locale în proporţie de 100% ;
21. aplică viza de control preventiv pe documentele supuse acestui control, numai după o 
verificare amplă a documentelor dacă corespund din punct de vedere legal şi sunt asigurate 
fondurile necesare în bugetul local pentru executarea acestora ;
22. întocmeşte graficul de deplasare în teren pentru referentul fiscal şi urmăreşte respectarea 
acestuia în vederea încasării tuturor taxelor şi impozitelor pentru a nu exista la sârşitul anului 
liste de rămăşiţe;
Casierie
1. are sarcina să încaseze de la populaţia de pe teritoriul comunei, impozitele, taxele, veniturile 
din mijloace extrabugetare si orice alte sume date spre încasare acestui organ potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare;
2. înmânează sub semnătură, contribuabililor înştiinţările de plată si predă în contabilitate 
dovezile de înmânare a acestora;
3. emite chitanţe din chitanţierele oficiale pentru sumele încasate si se va preocupa pentru 
implementarea programului pe calculator pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale, fiecare 
sumă încasată pentru bugetul locat trebuind să aibă un temei legal şi să figureze într-un 
borderou de debite
4. calculeazâ şi încasează majorările de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea 
termenelor prevăzute de lege;
5. înscrie zilnic sumele încasate, în borderouri desfăşurate pe surse si respectiv subcapitole si 
procedează la predarea borderourilor respective contabilului la data depunerii sumelor încasate;
6. urmâreste vărsarea la Trezorerie a tuturor sumelor încasate la termenele stabilite potrivit 
reglementările în vigoare;
7. ridicâ de Ia Trezoreria Vatra Domei sumele necesare si efectuează plăţile pe seama bugetului 
si mijloacelor extrabugetare;
8. conduce registrul de casă ,în care înregistrează atât încasările cât si plăţile în numerar;
9. urmâreşte aplicarea procedurii legale în caz de sechestru până la încasarea integrală a 
debitelor;
10. respectâ graficul de deplasare în teren întocmit de contabil;
11 .preia în extrasul de rol sarcinile anuale de încasare la bugetul local si bugetul administraţiei 
centrale de stat si urmăreşte realizarea acestora;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de primar, de consiliul local;
13. anunţă în maximum 24 de ore cazuri de lipsă sau plus în numerar cât si pierderea sau 
dispariţia actelor cu regim special;
M.încasează chiria lunară pentru spaţiul locativ aflat în administrarea primăriei numai de la 
persoanele care locuiesc efectiv şi au încheiat contract de închiriere valabil.

Asistenta socială
1. primeşte şi înregistrează în registrul special, cererile repartizate spre soluţionare, însoţite de 

actele doveditoare privind veniturile nete ale membrilor de familie şi de declaraţia pe propria 
răspundere, depuse de solicitanţi;
2. efectuează ancheta sociala în vederea deschiderii dreptului de ajutor social sau respingerii



cererii,asumându-şi răspunderea asupra conţinutului anchetei
3. respectarea termenului legai de soluţionare a documentelor repartizate
4. înaintarea la termen a documentaţiei către superiorii ierarhici, în vederea avizării şi aprobării
5. acordarea gratuită de consultanţa de specialitate în acest domeniu, persoanelor solicitante;
6. răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice, din sfera de activitate a compartimentului;
7. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera 
sa de activitate şi propune măsurile ce se impun;
8. respectarea competenţei teritoriale şi materiale privind întocmirea şi eliberarea certificatelor 
şi adeverinţelor din sfera sa de activitate;
9. întocmeşte, pe baza actelor doveditoare, documentaţia necesară acordării dreptului la ajutor 
social, a cuantumului şi plăţii acestuia, şi o înaintează superiorului ierarhic, în vederea emiterii 
dispoziţiei corespunzătoare;
10. solicită, în termenul legal, persoanelor apte de muncă, care nu realizează venituri din salarii 
sau din alte activităţi şi care se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie 
pentru determinarea nivelului de venit pe familie, cu excepţiile prevăzute de lege, să facă 
dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat 
participarea la un program de pregătire profesională;
11. face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu copii cu probleme socio-economice cu 
venituri reduse;
12. supraveghează îndeplinirea de către titularii ajutorului social a obligaţiilor acestora de a 
comunica, în termenul legal, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi la numărul 
membrilor familiei;
13. verificarea actelor doveditoare depuse de către solicitanţi, a veridicităţii, autenticităţii şi 
pertinenţei acestora;
14. propune suspedarea plăţii, modificarea cuantumului ajutorului social, încetarea dreptului la 
ajutorul social, schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute de lege;
15. propune recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, de la beneficiar, 
sau, după caz, de la persoanele vinovate de efectuarea plaţii;
16. comunică, în termenul legal, Direcţiei de Muncă şi Solidaritate Socială Suceava , datele 
statistice privind numărul titularilor de ajutor social, plăţile efectuate, şi drepturile băneşti 
aprobate cu acest titlu;
17. întocmeşte şi înaintează, în vederea acordării, pentru perioada sezonului rece, concomitent 
cu acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzirea locuinţe ;
18. asigură consilierea şi instructajul anual pentru asistenţii personalizau ori de cate ori este 
necesar, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
19. întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru instituirea tutelei pentru minori şi bolnavi, şi a 
instrumentelor de motivare privind necesitatea luării acestor măsuri;
20. propune numirea de curatori prin dispoziţia primarului pentru dezbaterile succesorale;
21. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere;
22. primirea dosarelor în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la 
vârsta de 2 ani;
23. primirea dosarelor în vederea obţinerii alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei nou 
născut;
24. întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală -  copiii şi adulţi -  în 
vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap;
25. verificarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a tutelei minorilor şi persoanelor puse sub 
interdicţie;
26. primirea şi verificarea dosarelor de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav;



27. verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori 
infractori, persoane vîrstnice, alocaţii suplimentare, amânarea sau întreruperea executării 
pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul 
în comuna Coşna la solicitarea altor autorităţi şi instituţii, etc;
28. întocmeşte dosarele şi ţine evidenţa privind măsurile de protecţie socială în sezonul rece;
29. îndeplineşte atribuţiile responsabilului de caz privind managementul de caz pentru copiii cu 
dizabilităţi de pe raza comunei, după cum urmează:
-evaluarea iniţială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, la prima încadrare sau orientare 
şcolară/profesională: raport de evaluare iniţială, informarea obligatorie a părinţilor cu privire 
la drepturi şi identificarea situaţiilor de urgenţă;

-evaluarea socială a copiilor cu dizabilităţi şi sau CES, documentată în ancheta socială 
şianexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor;
-informare şi sprijin acordat părinţilor/reprezentantului legal cu privire la procedurile de 
obţinere a certificatului de îăncadrare în grad de handicap/orintare şcolară şi profesională, a 
drepturilor, facilităţilor şi a serviciilor, conform legislaţiei în vigoare, înmânare cerere-tip; 
-sprijinirea părinţilor pentru înscriere la medicul de familie;

-contactarea serviciului de transport la unitatea sanitară abilitată pentru copiii nedeplasabili la 
solicitarea medicului de familie(în situaţiile menţionate ăn protocolul încheiat între Consiliul 
Judeţean Suceava-Direcţia de Sănătate Publică Suceava-Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava);

-identificarea unei soluţii de transport la unitatea sanitară abilitată pentru evaluarea copiilor din 
familii cu venituri insuficiente(menţionate în ancheta socială-venit minim garantat sau de alocaţie 
pentru susţinerea familiei sau care fac dovada că nu realizează venituri pe baza unei adeverinţe de 
la ANAF);

-programarea copiilor la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi sau 
Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională în cazul familiilor cu venituri 
insuficiente sau aflate în imposibilitatea de a se programa;
-identificarea unei soluţii de transport a copiilor cu grad mediu şi uşor de handicap din familii 
cu venituri insuficiente la sediile serviciilor cuprinse în Planul de Abilitare Reabilitare; 

-monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii din familie şi implicit încheierea 
contractului cu familia, rapoarte de monitorizare;
-sprijin acordat părinţilor/reprezentantului legal cu privire la identificarea serviciilor de 
recuperare/abilitare-reabilitare,facilitarea accesului la serviciile cuprinse în Planul de abilitare- 
reabilitare, participarea la identificarea măsurilor de sprijin pentru promovarea educaţiei 
incluzive;
-efectuarea de vizite de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz 
din cadrul Serivciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi sau a Responsabilului de 
caz servicii psihoeducaţionale;
-colaborarea cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 
Dizabilităţi din cadrul DGASPC Suceava, Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale; 
-notificarea Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi şi /sau Serviciul de 
Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională în evidenţele cărora se află copilul, atunci când 
familia îşi schimbă domiciliul în alt judeţ;
-notificarea managerului de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 
Dizabilităţi în situaţia în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrîrii în gradde 
handicap înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului emis anterior, la 
cererea părintelui/reprezentantului legal, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat 
certificatul anterior( completare de diagnostic prin schimbări apărute în starea sau situaţia 
actuală a copilului), situaţie în care Responsabilul de caz prevenire care monitorizează cazul, 
transmite managerului de caz evaluare complexă Raportului de monitorizare a copilului şi 
familiei.



Operator rol
• Ţinerea şi urmărirea evidenţei nominale si centralizată a debitelor si încasărilor ce se 

realizează pe teritoriul comunei;
• Tinerea evidenţei dosarelor fiscale pentru fiecare contribuabil
• Ţinerea si completarea registrul rol unic cu evidenta nominală in care se deschid poziţii 

de rol pentru fiecare persoana fizica şi juridica, in care se operează debitele curente, majorările 
de întârziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, debitele restante, lista 
de suprasolviri, precum si plăţile efectuate de contribuabili în numerar sau fie prin orice mijloc 
de plata;

• Operarea în registrul de rol a încasărilor impozitelor şi taxelor locale pe baza 
borderoului desfăşurător a sumele încasate pe surse primit de la casierul Primăriei pentru 
încasările în numerar şi pe baza Extraselor de cont de la trezorerie pentru încasările prin conturi 
bancare

• întocmirea registrul pentru evidenta separată a insolvabilităţilor şi a documentaţiilor 
privind debitorii insolvabili;

• Evidenţa şi calculul impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si taxe mijloace 
transport în conformitate cu hotărârea CL, atât la persoane fizice cât si la persoanele juridice si 
emiterea borderourilor de debite;

• întocmirea în format electronic a registrului de amenzi, evidenţa lor pe contribuabili 
după CNP-uri sau coduri fiscale, urmărirea încasării lor fără a se ajunge la termenul de 
prescripţie;

• întocmirea şi conducerea Registrului electronic privind evidenţa mişcării mijloacelor de 
transport

• întocmirea în termenii contractuali a facturilor privind vânzarea masei lemnoase din 
fondul forestier al Comunei Coşna

• Urmărirea încasării contravalorii masei lemnoase conform prevederilor contractuale
• Efectuarea lunara de rapoarte privind cantitatea de lemn vândută, preţ unitar, valoarea 

cantităţii vândute total din care TVA , valoare încasată
• Completarea registrului de vânzări masa lemnoasă şi a registrului cumpărări şi 

completarea Declaraţiilor lunare privind TVA (300 şi 394)
• întocmirea situaţiilor privind de închiderea de luna si trimestru pe surse de venit;
• întocmirea înştiinţărilor de plata pentru persoane fizice şi juridice precum si întocmirea 

actelor necesare aplicării măsurilor de executare silita;
• înştiinţarea contribuabililor persoane juridice cu privire la situaţia lor fiscala şi 

întocmirea certificatelor fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea acestora;
• Confruntarea registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;
• Periodic trebuie să se efectueze punctajul contabil cu agentul economic din teritoriu, 

prilej cu care se verifică exactitatea datelor din declaraţiile de impunere depuse de acestea;
• întocmirea documentaţiei de rezolvare legală a obiecţiunilor si contestaţiilor formulate 

împotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorări de întârziere, penalităţi de către 
persoanele juridice;

• întocmirea documentaţiei de executare silită şi parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de 
Codul de Procedură Fiscală pentru încasarea debitelor neachitate în termen;

• Ori ce alte atribuţii date de primarul comunei;

D.COMPARTIMENT URBANISM

1.Răspunde de organizarea activităţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică:



-elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei;
-elaborează documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a 
documentaţiei de concurs;
-îndeplineşte obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 
ordonanţa de urgenţă;
-urmăreşte aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
-constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice.
2. Salariaţii îşi însuşesc documentaţia Sistemului de Management al Calităţii, care are legătură 
cu activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului.
3. îndeplineşte atribuţiile şi efectuează operaţiunile care decurg urmarea procedurii de 
autorizare a construcţiilor reglemenată de prevederile Legii nr.50/1991 modificată şi 
compeltată de Ordinul nr.9/1991 a MLPAT şi Ordinul pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Eliberează autorizaţii conform Legii nr.50/1991, modificată şi completată;
5. Eliberează autorizaţiile de desfiinţare a construcţiilor şi amenajarea teritoriului;
6. Eliberează autorizaţiile de construcţii conform Legii nr.50/1991, modificată şi completată;
7. Tine evidenţa şi păstrează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului la nivelul 
comunei, propune ebalorarea planurilor urbanistice zonale în vederea concesionării terenurilor, 
tine evidenţa monumentelor istorice de pe teritoriul comunei, urmăreşte în documetaţiile de 
urbanism respectarea zonelor de protecţie, în scopul protejării şi conservării acestora;
8. urmăreşte respectarea în teritoriu a regulamentului de urbanism, rezolvă scrisori şi sesizări pe 
linia respectării disciplinei în construcţii;
9.organizează şi exercită controlul conform legii în teritoriu,verifică şi constată faptele care 
constituie contravenţie la regimul de autorizare,întocmeşte procese verbale de constatare a 
contravenţiilor;
lO.analizează cereri, întocmeşte certificate de urbanism, calculează taxele pentru eliberarea 
acestora;
11 .întocmeşte şi expediază avizele necesare în cazul în care emitentul autorizaţiei de 
construcţi-desfiinţare este Consiliul Judeţean Suceava;
12. răspunde de executarea lucrărilor tehnice pe linia protecţiei mediului;

E.COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, UTILITĂŢI COMUNALE, TRANSPORT
ELEVI

Administrativ

1. execută curăţenia în birouri si în clădirea primăriei, precum si dezăpezirea si menţinerea 
căilor de acces spre aceasta;
2. asigură folosirea economicoasă a materialelor pentru curăţenie;
3. execută curăţenia în exteriorul clădirii;
4. asigură încălzirea pe timp de iarnă a birourilor si sălilor din clădirea primăriei;
5. îndeplineşte si alte sarcini stabilite prin dispoziţii ale primarului si hotărâri ale consiliului 
local.
6. asigurarea pazei incintei primăriei şi exterior ;
7. curăţarea căilor de acces în primărie, de zăpadă pe timp de iarnă ;
8. asigură transportul elevilor de la domiciliu la şcoală şi invers cu microbuzul şcolar ;
19. efectuează lucrările de dezăpezire pe timp de iarnă cu utilaje aflate în dotarea Primăriei;

Administrator



lO.adminstreazâ şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei 
şi ţine evidenţa;
11 .efectuează inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege 
impreuna cu comisia de inventariere;
12. face parte din comisia de casare şi declasare a bunurilor;
13. întocmirea recepţiilor si bonurilor de consuni pentru toate materialele cumpărate si predarea 
recepţiilor la contabilitate, pentru efectuarea plaţilor;
14. asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la intocmirea si 
utilizarea documentelor justificative pentru toate operaţiunile patrimoniale si înregistrarea lor in 
contabilitate;
15. raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului;
Ib.pastreaza confidenţialitatea datelor la care are acces;
17. Raspunde de administrarea Cămin Cultural;

o Clădirii

o Toate utilităţile si serviciile din cadrul acestuia; 

o Planificarea si coordonarea activitatii administrative;

18. Crearea condiţiilor pentru activităţile culturale organizate de Asociaţiile culturale din 
comună, Scoală, etc;
19.Sesizează abaterile celor in măsură sa ia decizii pentru remedierea acestora ;
20.Se ocupă de inventarierea fondului de carte de la Biblioteca comunală şi ţine evidenţa 
acestora;
21.Ţine evidenţa bunurilor de la Căminul Cultural şi Bibliteca Coşna;
22.Se ocupă de inventarierea arhivei primăriei la toate compartimentele ;
Transport Şcolari
I .va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
2. nu păreseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea primarului;
3. nu va conduce autovehicolul obosit sau sub influienţa alcoolului;
4. să se comporte civilizat cu colegii de serviciu şi superiorii săi;
5. atât la plecare cât şi la sosire din cursă, verifică starea tehnică a autovehicolului, inclusiv 
anvelope;
6. nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni/nereguli ale autovehicolului şi anunţă imediat 
primarul comunei;
7.1a parcarea autovehiculul şoferul va lua toate măsurile pentru siguranţa maşinii;8.-conduce 
microbuzul şcolar proprietatea primăriei;
9. respectă Decretul nr.328/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
10. predă zilnic foaia de parcurs la directorul şcolii;
II .nu va conduce în stare de ebrietate;
12. nu va folosi microbuzul şcolar în alte scopuri decât cele cerute de primarul comunei şi directorul 
şcolii;
13. parchează la locul stabilit de primar şi directorul şcolii;
14. nu va pune în microbuzul şcolar dacă acestea au defecţiuni la sistemul de direcţie, sistemul de 
frânare, iluminat şi semnalizare;

F. COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL, RESURSE UMANE, ARHIVĂ

1. compartimentul agricol asigură executarea atribuţiilor secretarului în lipsa acestuia;



2. râspunde de selecţionarea, inventarierea si păstrarea arhivei;
3. întocmeşte adeverinţe sau alte înscrisuri de pe documente aflate în arhivă si le prezintă 
secretarului spre legalizare;
4. salariaţii îşi însuşesc documentaţia Sistemului de Management al Calităţii, care are legătură 
cu activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului;
5. cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la administraţia publică 
locală, înregistrarea şi circulaţia documentelor, completarea şi ţinerea la zi a registrelor rol 
unice;
6. înregistrează corespondenţa, cererile, reclamaţiile si sesizările pe care le înmânează sub 
semnătură celor cărora se adresează sau cui sunt repartizate, urmăreşte rezolvarea lor, în 
termen, expediind răspunsul destinatarilor;
7. primeşte toate cererile pentru eliberarea adeverinţelor pe baza datelor din registrul agricol.
8. urmăreşte cunoaşterea , respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la 
administraţia publică locală , completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole, funcţionarilor 
publici şi codul de conduită al acestora;
9. întocmeşte, completează, aduce la zi registrele agricole şi răspunde decorectitudinea datelor 
înscrise în acestea cu menţiunea pe trupuri de teren şi suprafeţele corespunzătoare acestora ;
10. râspunde de corectitudinea datelor pentru completarea adeverinţelor solicitate de cetăţeni cu 
privire la starea materială din registrul agricol;
11 .efectuează înscrierea în registrul agricol a datelor privind terenul în proprietate componenţa 
gospodăriei/unităţii cu personalitate juridică la începutul anului precum şi modificările 
intervenite în cursul semestrului II al anului precedent, utilaje, instalaţii agricole , mijloace de 
transport, construcţii, urmărind încadrarea în termenul prevăzut de lege ;
12. efectuează înscrierea în registrul agricol a datelor privind modul de utilizarea suprafeţelor 
agricole , suprafaţa arabilă cultivată şi numărul pomilor fructiferi , urmărind încadrarea în 
termen;
13. efectuează înscrierea în registrele agricole a datelor privind evoluţia efectivelor de animale 
în semestrul I al anului , urmărind încadrarea în termen şi face confruntarea cu evidenţa 
efectivelor de animale de pe listele organelor veterinare ;
15.efectuează lucrări de secretariat legate de domeniul agricol;
1 d.întocmeşte şi înaintează în termen dările de seamă statistice în domeniu ;

G. COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

1. conform OUG NR.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
2. pregăteşte planul local pentru analiză şi avizare în vederea asigurării resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
3. conform Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;
4. întocmeşte planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane;
5. propune stabilirea taxelor speciale pe linia protecţiei civile;
6. întocmeşte împreună cu primarul comunei planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor 
şi poluărilor accidentale;
7. participă la organizarea acţiunilor de limitare şi de înlăturare a efectelor inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase şi poluărilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, 
animamelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul 
victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu apă şi alimente, asistenţă sanitară a 
persoanelor afectate;



S.participă la furnizarea de date pentru întocmirea hărţilor de risc la inundaţii a localităţilor atât 
din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţî şi introducerea lor în Planurile 
de Urbanism General;
9. participă la protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale care se 
realizează printr-un ansamblu de activităţi constând în:înştiinţare, avertizare, prealarmare, 
adăpostire, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice;
10. îndeplineşte sarcini ce îi revin în stadiul elaborării sau implementării proiectelor din fonduri 
locale, precum şi cele cu finanţare europeană;
11 .îndeplineşte atribuţii pe linie de mediu şi salubritate în comună;
12. în cazul instituirii codurilor la situaţiile de urgenţă, asigură permanenţa la sediul primăriei în 
vederea primirii prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului 
judeţean şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor 
lor, măsurilor luate şi măsurilor suplimentare necesare;
13. asigură organizarea corecta a activ itatii pentru situaţii de urgenta;
14. îndeplineşte atribuţii în domeniul protecţiei civile asigurând permanent coordonarea 
planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă, participă Ia pregătirea
serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi a populaţiei şi asigură coordonarea secretariatelor tehnice 
ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă.
Art. 16 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în actele 

normative, atribuţiile prevăzute în prezentul regulament nu sunt limitative 
şi se completează de drept în funcţie de modificările legislative din domeniul de activitate al 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Coşna.
Art. 17 Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei comunei Coşna întocmesc 
rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului şi proiecte de hotărâri ale 
Consiliului Local în vederea promovării lor în Consiliul local şi precum şi rapoarte de 
specialitate şi proiecte de dispoziţii ale Primarului comunei Coşna specifice domeniului de 
activitate.
Art. 18 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează, conform 
legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.
Art. 19 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ori de câte ori 
intervin modificări în structura funcţională a aparatului de specialitate a primarului comunei 
Coşna.

P R I M A R ,  SECRETAR,

Pardău Gavril Ivan Mariana


