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HOTĂRÂREA  NR.30/2021 

privind modificarea anexei la HCL nr. 4/2021 privind implementarea proiectului 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albiș si 

Icafălău” 

 

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 26 mai 

2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul comunei 

Cernat, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicata; 

b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) §i art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 

menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

- notificarea nr. 564/563 din data de 19.01.2021 emis de către DSP Covasna; 

- notificarea nr. 960/19.01.2021 emis de către DSVSA Covasna; 

În baza art. 129 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. f) din O.U.G. nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 

HOTĂREȘTE 

 

Art. I.  Se aprobă modificarea anexei de la art. 5 din H.C.L. nr. 4/2021 privind implementarea 

proiectului „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albiș si 

Icafălău”, prin înlocuirea acesteia cu anexa modificată, care este parte componentă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 rămân neschimbate. 

Art. III. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi Árpád, 

primarul comunei Cernat. 

Cernat la 26.05.2021 

     Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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Nr.4018/26.05.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei la HCL nr. 4/2021 privind implementarea proiectului 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albiș si 

Icafalău” 

 

 Primarul comunei Cernat, județul Covasna,  

Având în vedere Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare cu nr. 139/11.05.2021 de la 

AFIR; 

prevederile: 

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constituția României, republicata; 

b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) §i art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

- notificarea nr. 564/563 din data de 19.01.2021 emis de către DSP Covasna; 

- notificarea nr. 960/19.01.2021 emis de către DSVSA Covasna; 

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 

HOTĂREȘTE 

 

Art. I.  Se aprobă modificarea anexei de la art. 5 din H.C.L. nr. 4/2021 privind 

implementarea proiectului „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in 

Comuna Cernat, sat Albiș si Icafalău”, prin înlocuirea acesteia cu anexa modificată, care este parte 

componentă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 rămân neschimbate. 

Art. III. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

Cernat la 26.05.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.4019/26.05.2021 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 4/2021 privind 

implementarea proiectului 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albiș si Icafalău” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cu ocazie ședinței consiliului local din luna ianuarie 2021, a fost adoptat Hotărârea 

nr.4/2021 privind implementarea proiectului „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri 

comunale in Comuna Cernat, sat Albiș si Icafalău”. 

Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, in cazul obținerii finanțării prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., 

potrivit legii. 

În urma verificării documentației, AFIR a solicitat clarificarea unor subiecte, respectiv 

întocmirea Devizului general conform HG nr. 907/2016, care constituie anexa hotărârii.  

De motivele enumerat mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după 

deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței 

ordinare a consiliului local din  luna mai 2021. 

 

Cernat la 26.05.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

  

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



4 

 

 

Nr. 4020/26.05.2021 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 4/2021 privind 

implementarea proiectului 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albiș si Icafalău” 

 

 

 

 

Subsemnata Csorba Ágnes, referent în compartimentul de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 

4/2021 privind implementarea proiectului „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri 

comunale in Comuna Cernat, sat Albiș si Icafalău”, am reținut că este întocmit în conformitate cu 

prevederile legale, este necesar și oportun.         

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna mai 

2021. 

 

 

Cernat la 26.05.2021 

 

 

 

Referent 

Csorba Agnes 
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Nr.4021/26.05.2021 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 4/2021 privind 

implementarea proiectului 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albiș si Icafalău” 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  26.05.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea  proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 4/2021 privind 

implementarea proiectului „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in 

Comuna Cernat, sat Albiș si Icafalău”  

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna mai 2021. 

 

Cernat la 26.05.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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