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PRIMAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR. 25
din 11.05.2021
privind reorganizarea Comisiei de selecţionare a documentelor de arhivă create şi deţinute de
Consiliul Local al Comunei Coas şi Primăria Comunei Coas, Judetul Maramures

Primarul Comunei Coas, Judeţul Maramures;
Avînd în vedere:
- prevederile art. 11 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 29–36 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi detinatorii de documente,
aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 / 23.05.1996;
- referatul d-nei Oros Ileana responsabil arhiva inregistrata cu nr. 1478/11.05.2021 prin care motiveaza
necesitatea reorganizarii Comisiei de selecţionare a documentelor de arhivă create şi deţinute de Consiliul Local al
Comunei Coas şi Primăria Comunei Coas, Judetul Maramures
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. e) alin.(5) lit. d) si ale art. 196alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:
Art.1. Se reorganizeaza Comisia de selecţionare a documentelor de arhivă create şi deţinute de Consiliul
Local al Comunei Coas şi Primăria Comunei Coas în vederea analizării şi stabilirii valorii practice sau istorice a
fiecărei unităţi arhivistice în parte, in următoarea componenţă:
Preşedinte:- Bretan Aurelian, viceprimar;
Secretar: - Oros Ileana, bibliotecar- responsabil cu arhiva;
Membri: - Târnăveanu Sergiu- Constantin-consilier superior;
- Buzdugan Danut Vasile –inspector de specialitate;
- Trif Cosan Traian- Referent Superior;
Art.2. Comisia numita la art. 1 din prezenta dispozitie are atributiile, competentele precum si
responsabilitatile stabilite prin legislatia specifica in vigoare.
Art.3. Incepand cu data emiterii prezentei, prevederile dispozitiei primarului nr. 11/2016 isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza primarul Comunei Coas
prin personalul nominalizat la Art. 1.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunica la:
-Institutia Prefectului-Judetul Maramures;
-Primarul Comunei Coas;
-Persoanele nominalízate la Art. 1;
-Directia Judeteana Maramures a Arhivelor Nationale;
-Dosar dispozitii;
-Cetatenilor comunei prin afisare
.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR. 26
din 11.05.2021
privind constituirea Comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la terenurile/ culturile agricole de catre
animale domestice lasate nesupravegheate si/sau cu bună intenție de catre proprietarii acestora in
terenurile/culturile agricole aflate in camp deschis precum si in livezi
Primarul Comunei Coas, Judeţul Maramures;
Avînd în vedere:
- numeroasele sesizari ale cetatenilor din comuna cu privire la distrugerea terenurilor/ culturilor
agricole de catre animale domestice lasate nesupravegheate si/ sau cu bună intenție de catre proprietarii
acestora in terenurile/culturile agricole aflate in camp deschis precum si in livezi;
In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit. d), e) si ale art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:
Art.1. Se constituie la nivelul Comunei Coas, Comisia de constatare si evaluare a pagubelor
produse de catre animale domestice lasate nesupravegheate si/ sau cu bună intenție de catre proprietarii
acestora in terenurile/culturile agricole aflate in camp deschis precum si in livezi in urmatoarea
componenta:
Preşedinte:- Bretan Aurelian, viceprimar;
Membri: - Makray Marcela Carmen-consilier superior;
- Radu Augustin Gheorghe, consilier local.
Art. 2. La activitatile de constatare a pagubelor produse terenurilor/ culturilor agricole vor
participa obligatoriu proprietarul/detinatorul terenurilor/culturilor agricole distruse precum si proprietarul /
detinatorul animalelor care au provocat pagubele.
Art.3. Comisia numita la art. 1 din prezenta dispozitie va constata si evalua pagubele la
terenurile/ culturile agricole generate de actiunile animalelor domestice lasate nesupravegheate si va
consemna rezultatul verificarii intr- un proces verbal pe care il va pune la dispozitia persoanelor si
autoritatilor interesate
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza primarul
Comunei Coas prin personalul nominalizat la Art. 1.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunica la:
-Institutia Prefectului-Judetul Maramures;
-Primarul Comunei Coas;
-Persoanele nominalízate la Art. 1;
-Dosar dispozitii;
-Cetatenilor comunei prin afisare
.
PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
ACHIM CALIN- VASILE
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str.Ion Popescu de Coas nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.27
din 12.05.2021
privind reorganizarea Comisiei Comunale la nivelul Comunei Coas pentru pregatirea, organizarea şi efectuarea

recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
-prevederile art. 4 alin.(6), art. 34 alin.(1) si (3) lit. a), Anexa 2 lit. E din OUG nr. 19/2020 privind

organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Civila Nr. 961/14 octombrie 2020 in Dosar 1174/319/2020 a Judecatoriei Tg. Lapus
prin care se valideaza alegerea d-nului Achim Călin- Vasile in functia de Primar al Comunei Coaș la
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020;
-HCL nr.28/16.04.2021 privind alegerea Viceprimarului Comunei Coas, județul Maramureș
Analizand prevederile OUG Nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi
locuinţelor din România în anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:
Art.1. La data prezentei se reorganizeaza Comisia Comunala la nivelul UAT Comuna Coas pentru

recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021, in componenta prevazuta in Anexa ce face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Atributiile specifice si modul de functionare ale Comisiei Comunale la nivelul UAT Comuna Coas
sunt cele prevazute de instructiunile CCRPL2021, in conformitate cu prevederile Art. 4 alin.(4) lit. c) din OUG nr.
19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul

2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. La data emiterii prezentei isi inceteaza aplicabilitatea orice dispozitie contrara.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului judeţul Maramures;
- UJIR constituita la nivelul judetului Maramures;
- Membrii comisiei constituite la Art.. 1 al prezentei dispozitii;
- Dosar dispoziţii;
- Cetatenilor comunei, altor autoritati interesate, site-ul primariei si avizier la sediul institutiei.
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Anexa la Dispozitia nr. 27/12.05.2021

Componenta Comisiei Comunale la nivelul UAT Comuna Coas pentru recensământului populaţiei şi locuinţelor

din anul 2021

Functia detinuta in cadrul comisiei
Presedinte:
Vicepresedinte:
Secretar:
Membri:

PRIMAR,
ACHIM CALIN- VASILE

Functia detinuta in adminstratia
publica locala
Primar Comuna Coas
Viceprimar Comuna Coas
Secretar General al Comunei Coas
Ofiter de stare civila delegat
Agent sef- Postul de Politie Coas
Inspector de specialitate- Comp.
Urbanism Cadastru
Director Scoala Gimnaziala „Ion
Popescu de Coas” din localitatea
Coas;

Nume si Prenume
Achim Calin- Vasile
Bretan Aurelian
Augustin Aurica
Bran Mihaela Adela
Balan Adrian
Buzdugan Danut Vasile
Opris Maria Elena

VICEPRESEDINTE,
BRETAN AURELIAN

Comisia Comunala la nivelul Comunei Coas pentru recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

Comisia Comunala la nivelul Comunei Coas
pentru recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

Proces verbal
Comisia Comunala constituita la nivelul Comunei Coas pentru recensamantul populatiei si locuintelor din
anul 2021 s-a reorganizat in baza OUG nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Dispozitia
nr. 27/12.05.2021 emisa de primarul Comunei Coas.
Membrii numiti in Comisia Comunala la nivelul Comunei Coas pentru recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2021 au luat la cunostinta de atributiile ce le revin potrivit OUG nr. 19/2020 cu
modificarile si completarile ulterioare precum si atributiile si obligatiile stabilite prin Norme de functionare emise
in acest sens de catre Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021.
In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii Comisiei Comunale de recensamant de la nivelul Comunei
Coas se obliga sa asigure organizarea si sa poarte raspunderea pentru efectuarea recensamantului populatiei si
locuintelor pe teritoriul Comunei Coas.
Componenta nominala a comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021 de
la nivelul Comunei Coas si datele de contact ale acestora:
Functia
detinuta in
cadrul comisiei
Presedinte:
Vicepresedinte:
Secretar:
Membri:

Functia detinuta in adminstratia
publica locala

Nume si Prenume

Telefon

Primar Comuna Coas
Viceprimar Comuna Coas
Secretar General al Comunei
Coas
Ofiter de stare civila delegat
Agent sef- Postul de Politie
Coas
Inspector
de
specialitateComp. Urbanism Cadastru
Director Scoala Gimnaziala
„Ion Popescu de Coas” din
localitatea Coas;

Achim Calin- Vasile
Bretan Aurelian
Augustin Aurica

0758282806
0743347966
0730057325

Bran Mihaela Adela
Balan Adrian

0730057328
0742966109

Buzdugan Danut Vasile

0746835543

Opris Maria Elena

0744905174

Corespondenta se realizeaza la sediul Primariei Comunei Coas Str. Ion Popescu de Coas Nr. 34, primarul fiind
Presedintele Comisiei Comunale la nivelul Comunei Coas pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul
2021.
Telefon 0262286233/ Fax:0262286144; E-mail: primaria_coas@yahoo.com.

PRESEDINTE
ACHIM CALIN- VASILE

VICEPRESEDINTE,
BRETAN AURELIAN
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZITIA Nr.28
Din 12.05.2021
privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru încalzirea locuinţei cu lemne, carbuni şi
combustibili petrolieri, aferent perioadei sezonului rece
01 Noiembrie 2019 –31 Martie 2020
Primarul comunei Coaş;
Avand in vedere:
-Dispozitia nr. 105/19.11.2020 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuinţei cu lemne,
carbuni şi combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decât cele beneficiare de Legea
416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completarile ulterioare, aferent perioadei sezonului rece
01 Noiembrie 2020 –31 Martie 2021;
-situatia rezultata din ancheta sociala efectuata prin care s-a constatat ca ulterior completarii cererilor insotite
de declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acestora, titularul familiei a adus la
cunostinta modificarea veniturilor realizate;
-referatul cu nr.1499/12.05.2021 intocmit de catre persoana cu atributii din cadrul Compartimentului de
asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas prin care se propune emiterea unei
dispozitii privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru încalzirea locuinţei cu lemne, carbuni şi
combustibili petrolieri aferent lunii martie 2021 din sezonul rece 01 Noiembrie 2020 –31 Martie 2021;
Tinand seama de:
-prevederile OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederilor HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.
70/2011 privind asurile de protectie sociala in perioada sezonului rece modificate si completate prin HG nr. 78/2013;
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019- Codul Administrativ;
Emite prezenta

DISPOZITIE:
Art.1. Se dispune recuperarea sumei de 26 lei reprezentand ajutorul acordat pentru încalzirea locuinţei cu
lemne, carbuni şi combustibili petrolieri aferent lunii martie 2021 din sezonul rece 01 Noiembrie 2020 –31 Martie
2021, d-nei Stoica Lucia- Jeni cu domiciliul in Comuna Coas, Sat Coas, Str.Malului Nr.13, avand CNP
2890412245087 reprezentantul familiei, altele decât cele beneficiare de Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.2. Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei platite din bugetul de stat se
recupereaza de catre Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas de la
beneficiar in termen de maxim 3 luni, se transfera A.J.P.I.S. Maramures si se fac venituri la bugetul de stat.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza primarul Comunei Coas
prin Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coas.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată in termen de 30 de zile de la comunicare la primarul comunei iar
în cazul în care sunteti nemulţumit de soluţionarea contestaţiei dispoziţia poate fi atacată potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;

-

A.J.P.I.S. Maramureş;
Compartimentul Asistenţă Socială;
Biroul financiar contabil;
D-na Stoica Lucia- Jeni;
Dosar dispozitii;

-

Cetatenilor comunei prin afisare

PRIMAR
ACHIM CALIN- VASILE
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pentru legalitate
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA nr.29
din 12.05.2021
privind reorganizarea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul Comunei Coas,
Judetul Maramures
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 6 lit. n), qq), rr) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 118 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HGR nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de
intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă
pe teritoriul altor state;
-HGR nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021 şi a
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021;
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1) si alin.(4) art. 199 alin.(1) si alin.(2), art.
240alin.(1) din OUG nr. 57/2019privind Codul Administrativ;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:
Art.1. Incepand cu data prezentei, echipa mobila de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul
Comunei Coas, Judetul Maramures va avea urmatoarea componenta:
1.Bretan Aurelian – viceprimar;
2.Bran Mihaela Adela- inspector, Compartiment Asistenta Sociala;
3. Farcas Dumitru- preot- Parohia Otodoxa Coas;
4. Florian Vasile- preot- Parohia Ortodoxa Întrerăuri.
Art.2. Mandatul membrilor echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul
Comunei Coas incepe de la data la care prezenta dispozitie intra in vigoare.
Art.3. Constituirea, organizarea, functionarea, drepturile si obligatiile membrilor sunt stabilite conform
prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
Art.4. Pentru asigurarea deplasarii la cazurile de violenta in familie la nivelul Comunei Coas se va utiliza
autoturismul din dotarea primariei cu nr. de inmatriculare MM 18 PRC.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoanele nominalizate la Art.1.
Art.6. La data emiterii prezentei se abroga orice dspozitie contrara.
Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- Primarul Comunei Coas;
- Compartiment Asistenta Sociala;
- Persoanele nominalizate la Art. 1;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR. 30
din 12.05.2021
privind reorganizarea structurii comunitare consultative la nivelul Comunei Coas privind protectia si promovarea
drepturilor copilului

Primarul Comunei Coaş,
Având în vedere:
- modificarile intervenite in structura de personal a autoritatilor care trebuie reprezentate in structura
comunitara consultativa la nivelul Comunei Coas privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
In conformitate cu prevederile:
- art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-

Dispozitiei primarului Comunei Coas cu nr. 116/2017 privind constituirea structurii Comitetului
consultativ
la nivelul Comunei Coas pentru asistenta sociala si protectia copilului;
In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1) si alin.(4) art. 199 alin.(1) si alin.(2), art. 240 alin.(1)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE:

Art.1. Incepand cu data prezentei, structura comunitara consultativa la nivelul Comunei Coas privind
protectia si promovarea drepturilor copilului va avea următoarea componenţă:
1. Achim Calin- Vasile- presedinte – primarul comunei;
2. Bretan Aurelian- membru- viceprimar;
3. Budea Adina Mariana- membru- consilier local;
4. Balan Adrian –membru-Postul de Politie Comuna Coas;
5.Farcas Dumitru- membru-preot paroh;
6. Florian Vasile- membru-preot paroh;
7.Opris Maria Elena-membru- director Scoala Gimnaziala „Ion Popescu de Coas”;
8. Bran Mihaela Adela- membru- inspector, Compartiment Asistenta Sociala.
Art. 2. Structura comunitara consultativa in componenta aratata mai sus, are rol consultativ la nivel local, va
analiza si solutiona cazurile concrete cu privire la protectia copilului, va intocmi anchete sociale cu privire la cazurile
sociale, va dispune si va lua masuri la nivel local cu privire la asistenta sociala si protectia copilului si va indeplini
orice alte atributii cu privire la asistenta sociala si protectia copilului conform prevederilor legislatiei specifice in
vigoare.
Art. 3. Comisia se va intruni ori de cate ori situatia o cere, la solicitarea presedintelui acesteia, a oricarui
dintre membri sai, a cetatenilor sau a institutiilor cu atributii in asistenta sociala si protectia copilului.
Art. 4. Activitatea comisiei se va desfasura in prezenta a cel putin 5 membri.
Art.5. Constituirea, organizarea, funcţionarea, drepturile şi obligaţiile membrilor structurii comunitare
consultative sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 6. La data emiterii prezentei, se abroga orice dispozitie contrara.

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza persoanele nominalizate la Art. 1.
Art. 8. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului -Judeţul Maramureş;
- Primarul Comunei Coas;
- Compartiment Asistenta Sociala;
- Persoanele nominalizate la Art.1;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare.
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Anexa la Dispozitia nr. 30/2021

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a structurii comunitare consultative la nivelul Comunei Coas privind protectia si
promovarea drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de
identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii , creând
astfel în acest scop structuri comunitare consultative , compuse din oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice,
medici , consilier locali, poliţişti.
In realizarea obiectivelor proprii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica
comunitatea în identificarea, prevenirea şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale.Comisia comunitara
consultativa este o structură creată la nivelul comunităţii, fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi cu
caracter social la nivel local, pe bază de voluntariat. Este o formă de sprijin la nivel local, constituită ca o alternativă
la soluţionarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privaţi de o
îngrijire şi educaţie adecvată.
MISIUNEA acestei comisii comunitare consultativa este de identificare a nevoilor şi resurselor comunităţii locale şi
implicarea acesteia în vederea soluţionării problemelor comunităţii.
FUNCŢII:
- de colaborare – cu autorităţile publice competente, reprezentanţii societăţii civile;
- consultativă - pentru instituţiile publice şi private cât şi pentru comunitate;
- de intervenţie – primară, directă cât şi prin implicarea membrilor comunităţii.
SCOPUL acestei comisii comunitare consultativa este de a sprijini activitatea de asistenţă socială prin creşterea
calităţii vieţii în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi educaţie
adecvată.
ROLUL acestei comisii comunitare consultativa este atât de soluţionare cât şi de a răspunde nevoilor globale a
comunităţii.
COMPONENŢA :
- 5 – 8 membrii;
- criterii de selecţie; lideri informali, persoane disponibile, persoane cu prestigiu, persoane care locuiesc în
comunitate, persoane implicate şi receptive la problematica socială, persoane cu influenţă în comunitate: oameni de
afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici , consilier locali, poliţişti, etc.

MODUL DE FUNCŢIONARE:
- comisia comunitara consultativa se întâlneşte lunar sau la nevoie;
- cazurile şi activităţile sunt monitorizate de către Compartimentul Asistenta Sociala;
- comisia comunitara consultativa analizează problemele identificate;
- realizează un plan de acţiune care va fi transmis autorităţii locale;
- în soluţionarea problemelor, consiliul se întruneşte lunar sau la nevoie;
ATRIBUŢII:
- îşi asumă responsabilitatea de caz de a contribui la ameliorarea stării sociale a întregii comunităţi;
- colaborează cu serviciile publice şi private din comunitate;
- informează şi asigură consilierea cetăţenilor;
- identifică copiii şi familiile care au nevoie de orice formă de sprijin;
- recomandă soluţii pentru cazurile identificate;
- iniţiază activităţi de strângere de fonduri pentru copiii şi familiile aflate în situaţie de risc;
- organizează activităţi sistematice de binefacere;
- mediatizează activitatea comisia comunitara consultativa ;
- formulează concluzii cu privire la comunitatea în ansamblu
- formulează recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situaţiei sociale.

EFECTE:
- promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi;
- contribuie la prevenirea separării copilului de părinţi;
- responsabilizează familia asupra îndatoririlor ce le revin;
- asigurarea asistenţei pertinentă familiilor şi copiilor care au nevoie de sprijin ;
- asigurarea accesului cetăţenilor la o formă de asistenţă în propriul domiciliu;
- credibilitate crescută în rândul cetăţenilor prin sprijinirea acestora de către membri comisiei comunitara
consultativa şi prin implicarea afectivă;
- sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomandări elaborate ca urmare a investigaţiilor pe plan local;
- diminuarea situaţiilor de criză la nivel local.
PRINCIPII:
– confidenţialitate;
– nediscriminare;
– respect faţă de Cetăţean;
– legalitate;
– imparţialitate;
Intocmit
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.31
din 20.05.2021

privind constituirea Comisiei de receptie la finalizarea lucrărilor la obiectivele publice si lucrarile publice
realizate la nivelul Comunei Coas
Primarul Comunei Coaş;
Avand in vedere:
-referatul consilierului de achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Coas inregistrat sub nr. 1562/19.05.2021 prin care propune reoganizarea comisiei de receptie la
terminarea lucrarilor;
-că în procesul de administrare a comunei se executa diverse lucrari de mica anvergura la obiective
publice, lucrari realizate în baza unor comenzi prin procedura de achizitie directa, precum si pentru alte
lucrari de interventii sau receptii a unor lucrari de intretinere, reparatii, reabilitari, realizate în baza unor
contracte subsecvente, în vederea asigurarii parametrilor calitativi si cantitativi ale acestora;
-prevederile art. 2 alin.(3) lit. f), alin. (4) si alin.(5) lit. c,d) din HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /
acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) alin.(5) lit. a) art. 199 alin.(1,2) art. 197 ali.(1,4) si
art. 240 alin.(1) din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare:
Emite prezenta
DISPOZITIE:
Art.1.Se constituie Comisia de receptie la terminarea lucrarilor de mica anvergura la obiective publice,
lucrari realizate în baza unor comenzi prin procedura de achizitie directa, precum si pentru alte lucrari de interventii
sau receptii a unor lucrari de intretinere, reparatii, reabilitari, realizate în baza unor contracte subsecvente la nivelul
Comunei Coas in urmatoarea componenta:
Presedinte: Bretan Aurelian- Viceprimar;
Membri: Budea Adina Mariana- consilier local;
Tămaș Ioan- consilier local
Radu Augustin Gheorghe- muncitor calificat- Comp. Gospodarire Comunala
Reprezentantul executantului.
Art.2.Comisia numita la Art.1 din prezenta dispozitie isi va desfasura activitatea si raspunde de respectarea
procedurilor legale in vigoare privind desfasurarea a receptiei pentru care a fost infiintata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza primarul Comunei Coas,
d-nul Achim Calin Vasile si Comisia nominalizata la Art. 1.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
- Primarul Comunei Coasș
- Biroul Financiar Contabilș
- Persoanele nominalizate la Art. 1
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare
PRIMAR
ACHIM CALIN- VASILE
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pentru legalitate
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZITIA NR.33
din 24.05.2021
privind modificarea datei sedintei Consiliului Local al Comunei Coas din data de 26.05.2021 convocata
prin Dispozitia nr. 32/20.05.2021
PRIMARUL COMUNEI COAŞ, judetul Maramures
Avand in vedere:
-Dispozitia nr. 32/20.05.2021 prin care consilierii Consiliului Local al UAT Comuna Coas au fost
convocati in sedinta ordinara in data de 26.05.2021 ora 15,00 la sediul Primariei Comunei Coas, Judetul
Maramures;
-art. 134 alin.(1) lit. a), art. 134 alin.(5) lit. a, a¹, a² şi ale art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Emite prezenta
DISPOZITIE:
Articolul unic al Dispozitiei nr. 32/20.05.2021 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COAŞ, judetul Maramures, se convoaca in sedinta ordinara pentru
ziua de vineri, 28.05.2021 ora 14,30 la sediul Primariei Comunei Coas, Judetul Maramures, modalitatea
de desfasurare a sedintei fiind cu participarea fizica a consilierilor locali”
Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
-Consilierilor locali;
-Cetăţenilor comunei prin afişare;
-Dosar dispoziţii;
-Dosar şedinţa

PRIMAR
ACHIM CĂLIN- VASILE

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.34
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. I pct. III lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nei Makray Marcela Carmen avand functia publica de executie

de consilier, grad profesional superior gradatia 5 in cadrul Compartimentului Agricol, i se stabileste un
salar lunar de baza in cuantum de 5.728 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-na Makray Marcela Carmen;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar profesional;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.35
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. I pct. III lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nei Maxim Gabriela Aristina avand functia publica de executie

de inspector, clasaI, grad professional superior gradatia 4 in cadrul Compartimentului Agricol, i se
stabileste un salar lunar de baza in cuantum de 5.588 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-na Maxim Gabriela Aristina;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar profesional;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.36
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. I pct. III lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nei Bran Mihaela Adela avand functia publica de executie de

inspector, clasa I, grad profesional principal gradatia 5 in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, i se
stabileste un salar lunar de baza in cuantum de 5.441 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-na Bran Mihaela Adela;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar profesional;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.37
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. I pct. III lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nului Tarnaveanu Sergiu- Constantin avand functia publica de

executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior gradatia 4 in cadrul Biroului
Financiar Contabil, i se stabileste un salar lunar de baza in cuantum de 5.588 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-nul Tarnaveanu Sergiu- Constantin ;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar profesional;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.38
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. I pct. III lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nului Trif Cosan Traian avand functia publica de executie de

referent, clasa III, grad profesional superior gradatia 5 in cadrul Biroului Financiar Contabil, i se stabileste
un salar lunar de baza in cuantum de 4.468 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-nul Trif Cosan Traian;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar profesional;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
ACHIM CALIN VASILE
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
FARCAS SOFIA LILI MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str. Ion Popescu de Coas nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.39
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. II lit. A, pct. IV lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nului Radu Augustin Gheorghe, personal contractual avand
functia de muncitor calificat IV gradatia 4 in cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala, i se
stabileste un salar lunar de baza in cuantum de 3.968 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-nul Radu Augustin Gheorghe ;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar personal;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
ACHIM CALIN VASILE
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
FARCAS SOFIA LILI MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str. Ion Popescu de Coas nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.40
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. II lit. A, pct. IV lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nei Maxim Aurica Catita, personal contractual avand functia de
guard gradatia 4 in cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala, i se stabileste un salar lunar de baza
in cuantum de 3.297 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-nul Radu Augustin Gheorghe ;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar personal;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
ACHIM CALIN VASILE
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
FARCAS SOFIA LILI MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str. Ion Popescu de Coas nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.41
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei III, Cap. II, pct. II “alte biblioteci” lit. b) ale Legiicadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nei Oros Ileana, personal contractual, avand functia de
bibliotecar treapta I gradatia 5, i se stabileste un salar lunar de i se stabileste un salar lunar de baza in
cuantum de 4.410 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-na Oros Ileana;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar personal;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
ACHIM CALIN VASILE
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
FARCAS SOFIA LILI MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str. Ion Popescu de Coas nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.42
din 08.06.2021
privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.06.2021
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere:
- prevederile HCL nr. 13/18.03.2020 privind aprobarea modificarii structurii de posturi din Organigrama și
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului UAT Comuna Coas, judeţul Maramures
- prevederile HCL nr. 38/28.05.2021 privind modificarea HCL nr. 46/28.06.2019 privind stabilirea grilelor
de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Coas ;
- prevederile art. 10, art. 11 alin.(1), art. 18, si Anexei VIII Cap. II lit. A, pct. IV lit. b) ale Legii- cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. I alin.(4) din OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- HGR nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. a),e), art.196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin.(1,4), art. 199
alin.(1,2), art. 240 alin.(1) din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite prezenta:
DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 01.06.2021 d-nului Buzdugan Danut Vasile, personal contractual avand functia
de inspector de specialitate gr. II gradatia 3 in cadrul Compartimentului Urbanism Cadastru, i se stabileste
un salar lunar de baza in cuantum de 4.361 lei.
Art.2. Cu aceeasi data va beneficia lunar de indemnizaţia de hrană reprezentând a 12- a parte din două salarii
de bază minime brute pe ţară garantate în plată in cuantum brut de 347 lei.
Art.3. Indemnizatia de hrana prevazuta la Art.2 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna
anterioara.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Biroul Financiar Contabil al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas.
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite in conformitate cu
prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- D-nul Buzdugan Danut- Vasile;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar personal;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor Comunei prin afisare.
PRIMAR
CONTRASEMNEAZA
ACHIM CALIN VASILE
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
FARCAS SOFIA LILI MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str.Ion Popescu de Coas Nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZITIA NR.43
din 18.06.2021
privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Coas pentru data de 25 iunie 2021
ora 13,00 la sediul Primariei Comunei Coas
În temeiul prevederilor art.133 alin. (1) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019- Codul Administrativ;
PRIMARUL COMUNEI COAŞ, judetul Maramures
Emite prezenta
DISPOZITIE:

Articolul unic :
“CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COAŞ, judetul Maramures, se convoaca in sedinta ordinara pentru
ziua de vineri, 25 iunie 202, 1 ora 13,00 la sediul Primariei Comunei Coas, Judetul Maramures,
modalitatea de desfasurare a sedintei fiind cu participarea fizica a consilierilor locali”
Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
-Consilierilor locali;
-Cetăţenilor comunei prin afişare;
-Dosar dispoziţii;
-Dosar şedinţa.

PRIMAR
ACHIM CĂLIN- VASILE

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL UAT,
AUGUSTIN AURICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str.Ion Popescu de Coas Nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZITIA NR.44
din 22 iunie 2021
privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Coas pentru data de 22 iunie
2021 ora 10,30 la sediul Primariei Comunei Coas
În temeiul prevederilor art.133 alin. (2) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019- Codul Administrativ;
PRIMARUL COMUNEI COAŞ, judetul Maramures
Emite prezenta
DISPOZITIE:
Articol unic. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COAŞ, judetul Maramures, se convoaca in sedinta
extraordinara pentru ziua de marti, 22 iunie 2021 ora 10,30 la sediul Primariei Comunei Coas, Judetul
Maramures, modalitatea de desfasurare a sedintei fiind cu participarea fizica a consilierilor locali”
Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
-Consilierilor locali;
-Cetăţenilor comunei prin afişare;
-Dosar dispoziţii;
-Dosar şedinţa

PRIMAR
ACHIM CĂLIN- VASILE

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
AUGUSTIN AURICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA COAŞ
437282, Coas, Str. Ion Popescu de Coas Nr. 34, Tel:0262286233/Fax:0262286144
E-mail:primaria_coas@yahoo.com
PRIMAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOZIŢIA NR.45
din 06.07.2021
privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Cupar Iuliana, persoana cu deficienta functionala grava
Primarul Comunei Coas;
Avand in vedere :
- dispozitia cu nr. 46/12.06.2018 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita d-nei Cupar Iuliana
persoana cu deficienta functionala grava;
-situatia rezultata din referatul cu nr.2.140/06.07.2021 intocmit de catre d-na Bran Mihaela Adela din cadrul
Compartimentului de asistenta sociala al aparatului de specialitate al primarului Comunei Coas prin care se arata ca
sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Cupar
Iuliana, persoana cu deficienta functionala grava si emiterea unui act administrativ in acest sens;
-prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;-certificatul de deces seria D.11 Nr. 538893 eliberat de catre Primaria Municipiului Baia Mare (Act de
deces nr. 1.484/01.07.2021 pentru defuncta Cupar Iuliana decedată la data de 30.06.2021;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. d) alin. (5) lit. a), art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
Emite prezenta
DISPOZITIE
Art. 1. Incepand cu data de 01.07.2021 inceteaza plata indemnizatiei lunare cuvenita d-nei Cupar Iuliana,
persoana cu deficienta functionala grava, avand CNP 2350731242537 cu domiciliul in Comuna Coas, Sat Coas,
nr.39, Judetul Maramures, ca urmare a decesului acesteia.
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Institutia Prefectului- Judeţul Maramureş;
- Primarul Comunei Coas;
- Compartimentul Asistenta Sociala;
- Consiliul Judetean Maramures- DGASPC;
- Biroul Financiar Contabil;
- Dosar dispozitii;
- Cetatenilor comunei prin afisare;
PRIMAR
ACHIM CALIN- VASILE

CONTRSEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
AUGUSTIN AURICA

SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
FARCAS SOFIA LILI MARIANA

