
Nr.4448/22.06.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de 

sus” 

 

 Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere documentația investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din 

Cernatul de sus” 

În conformitate cu:          

 - planul anual de investiții aprobat pe anul 2021,      

 - certificatul de urbanism nr. 17/03.02.2020 eliberat de Consiliul |Județean Covasna, 

- prevederile H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, 

- art. 41. alin.(1) din Legea 273/2006 privind  finanţele publice locale, 

În baza art. 129 alin.(2) lit.b) şi lit.d), coroborat cu alin. (4), lit.”d” şi alin. (7) lit.”s” din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

modificările și completările ulterioare : 
   

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă investiţia ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de 

sus” şi execuţia lucrărilor aferente acesteia. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Cernat prin aparatul lui de specialitate. 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

 

Inițiator Rákosi Árpád 

 Primar 

 

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 



 

Nr. 4449/22.06.2021 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre  

privind aprobarea investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de 

sus” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La Grădinița din Cernatul de sus la etajul unu există doar o singură cale ieșire, iar 

conform legii, pentru obținerea autorizației de ISU este necesar două ieșiri de siguranță. Având 

în vedere documentația investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de sus” 

rezultă că este necesar realizarea unei scări exterioare de evacuare.   

Din acest motiv, 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 iunie 2021. 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4450/22.06.2021 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre  

privind aprobarea investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de 

sus” 

 

 

 

 

Subsemnatul Biró Barna Tamás, inspector în compartimentul de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea 

investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de sus”, 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 iulie 

2021. 

 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

 

Biró Barna Tamás 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr.35/2021 

privind aprobarea investiției ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de 

sus”  

 

 Consiliul Local al comunei Cernat, întrunit în ședință ordinară din data de 30.06.2021, 

convocat de primarul comunei Cernat,         

 Analizănd proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cernat și referatul de 

aprobare pentru susținerea proiectului de hotărăre privind aprobarea investiției ”Realizare scară 

de evacuare la Grădinița din Cernatul de sus”     

 Văzănd raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate 

al primarului, avizul Comisiei pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism,  

 În conformitate cu:          

 - planul anual de investiții aprobat pe anul 2021,      

 - certificatul de urbanism nr. 17/03.02.2020 eliberat de Consiliul |Județean Covasna, 

- art. 41. alin.(1) din Legea 273/2006 privind  finanţele publice locale, 

În baza art. 129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin. (4), lit.d), art. 139 alin. (1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

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

modificările și completările ulterioare : 
   

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă investiţia ”Realizare scară de evacuare la Grădinița din Cernatul de 

sus” şi execuţia lucrărilor aferente acesteia. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Cernat prin aparatul lui de specialitate. 

 

Cernat la 30.06.2021 

  Președintele 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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