
Nr.4891/16.07.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRĂRE 

privind aprobarea participării comunei Cernat la  Programul județean privind dotarea 

personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din 

subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024    

 Primarul comunei Cernat, analizând propunerea compartimentului de contabilitate, 

impozite și taxe cu privire la ”Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor 

aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale 

comunale, în perioada 2021-2024”         

 În baza prevederilor:          

  - Hotărârea nr.14/2021 a Consiliului Județean Covasna, cu privire la aprobarea 

”Programului județean pentru dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare 

pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024 

  - Art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare,        

 - Hotărârea nr. 38/2021 privind modificarea bugetului general al UAT Cernat pe anul 

2021,  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”a”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, 

art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T A R E Ș T E 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Cernat la Programul județean privind dotarea 

personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea 

consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024       

 Art.2. Denumirea proiectului pentru care se solicită sprijin este ”Dotarea personalului și 

spațiului aferent serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Cernat”.  

Art.3. Se aprobă asigurarea fondurilor necesare cofinanțării în procent de cel puțin 50% 

din suma totală necesar dotării personalului și spațiului aferent serviciului voluntar pentru situații 

de urgență din comuna Cernat, din bugetul local aprobat pe anul 2021.    

 Art.4. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, cnf. anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.         

 (2) Se aprobă asocierea comunei Cernat cu Consiliul Județean Covasna, în vederea 

realizării programului sus citat, în conformitate cu Acordul de asociere.    

 (3) Cu semnarea Acordului de asociere arătat în alin. (1), se mandatează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat.        

 Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat.  

    Cernat la 16.07.2021  

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr.44/2021 

privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean privind dotarea 

personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea 

consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024 

     

Consiliul Local al comunei Cernat, întrunit în ședință ordinară din data de 21.07.2021, 

convocat de primarul comunei Cernat,         

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

aprobare pentru susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat 

Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024  

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

al primarului, avizul Comisiei juridice și disciplină,          

În conformitate cu:          

 - Hotărârea nr.14/2021 a Consiliului Județean Covasna, cu privire la aprobarea 

”Programului județean pentru dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare 

pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024” 

  - Art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare,        

 - Hotărârea nr. 38/2021 privind modificarea bugetului general al UAT Cernat pe anul 

2021,  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”a”, art. 139 alin. (3) lit.”d”, 

art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R E Ș T E 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Cernat la Programul județean privind dotarea 

personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea 

consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024.       

 Art.2. Denumirea proiectului pentru care se solicită sprijin este ”Dotarea personalului și 

spațiului aferent Serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Cernat”.  

Art.3. Se aprobă asigurarea fondurilor necesare cofinanțării în procent de cel puțin 50% 

din suma totală necesar dotării personalului și spațiului aferent serviciului voluntar pentru situații 

de urgență din comuna Cernat, din bugetul local aprobat pe anul 2021.    

 Art.4. (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, cnf. anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.         

 (2) Se aprobă asocierea comunei Cernat cu Consiliul Județean Covasna, în vederea 

realizării programului sus citat, în conformitate cu Acordul de asociere.    

 (3) Cu semnarea Acordului de asociere arătat în alin. (1), se mandatează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat.        

 Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat.        

     Cernat la 21.07.2021 

  Președintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

               Kocsis Csilla Bea 
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Nr.4892/16.07.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul 

județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Cu ocazie ședinței consiliului local din luna iulie 2021, vă aduc la cunoștința 

dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la  

Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024   

Prin Hotătărea nr. 14/2021 adoptat de Consiliul Județean Covasna s-a aprobat lansarea 

unui proiect având ca obiect dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024, în cadrul 

căreia s-a aprobat un plafon maxim de valoare la care se poate depune cereri de unitățile 

administrativ teritoriale, finanțănd proiectul în procent de 50%, astfel pentru UAT. care participă 

la acest proiect revine finanțarea proiectului în procent de 50%.     

 În comuna Cernat funcționează Serviciul voluntar pentru situații de urgență.În urma 

discuțiilor purtate cu șeful SVSU s-a stabilit o listă cu necesarul de obiecte la modernizarea 

personalului și spațiului aferent serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Cernat, 

luănd act de aceasta, procedând la participarea în acest proiect.  

Sumele necesare pentru cofinanțarea proiectului au fost înscrisă în bugetul local, în urma 

modificării prin HCL nr. 38/2021. 

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 iulie 2021. 

 

 

Cernat la 16.07.2021  

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.4893/16.07.2021 

 

 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul 

județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024   

  

 

Subsemnatul Biró Barna Tamás, șef SVSU, având funcția de inspector în aparatul de 

specialitate la primarului,  analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării comunei 

Cernat la Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor 

voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-

2024,  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. (8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu 

ocazia ședinței ordinare din luna iulie 2021. 

 

 

Cernat la  Cernat la 16.07.2021 

 

 

Biró Barna Tamás 

Șef  SVSU 
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Nr. 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la 

Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare 

pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-

2024  

 

Comisia juridică și disciplină, în data de 20.07.2021 s-a întrunit în ședință de lucru în 

vederea analizării proiectului de hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat la 

Programul județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență din subordinea consiliilor locale comunale, în perioada 2021-2024 . 

 Comisia a analizat proiectul de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, s-a constatat că este 

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

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Comisia avizează proiectul de hotărâre şi propune spre 

aprobare de către Consiliul Local, cu ocazia ședinței ordinare din luna iulie 2021. 

Cernat la 20.07.2021 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor     Ven Gabor 
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