
CONVOCARE
in conformitate cu prevederile art. 134, alin.(2), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, sunteti convocat in data de 27.01.2021, ora 10,00 la
Sedinta ordinara pe luna ianuarie 2021 a Consiliului Local Cosmesti, ce va avea loc in sala
mare a Ciiminului Cultural "General Eremia Grigorescu" Cosmesti cu participarea efectiva a
tuturor consilierilor, sedinta care a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 8/21.01.2021,
cu urrnatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea si insusirea Procesului verbal al sedintei extraordinare cu convocare DE INDATA.
a Consiliului Local al comunei Cosmesti, judetul Galati din 05.01.2021.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucriiri de interes local pe anul
2021, pentru efectuarea orelor de muncii prestate lunar de catre persoanele majore apte de muncii
dinfamilia beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001 si/sau persoanele care au de efectuat
muncii in folosul comunitatii, conform OG 5512002.

3. Proiect de hotarare privind inventarierea anualii a domeniului public si privat al comunei
Cosmesti, judo Galati.

4. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local pentru Comisia de
evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cosmesti,
judo Galati.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii si utilizarii excedentului bugetului flnantat
integral din venituri proprii al comunei Cosmesti, judo Galati pe anul 2021

6. Proiect de hotarare privind Aprobarea constituirii si utilizarii excedentului bugetului local pe
anu12021.

7. Proiect de hotarare privind alegerea dinIre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti,
judo Galati, a unui presedinte de sedintii pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021.

8. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de argenta doamnei Pachiu Silvia,
cetiitean al comunei Cosmesti, judo Galati.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii partiale pentru anul 2021 la cap.
84.02 (Drumuri si poduri)

10. Raportul Primarului pe 2020
11. Raportul secretarului general al comunei pe 2020.
12. Rapoartele anuale pe 2020 ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului.
13. DIVERSE
Proiectele sunt insotite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de

specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local, vor intocmi avizele prevazute de lege si le vor inainta secretarului general al comunei
pfma la data de 26.01.2021, ora 16,00.

Toate materialele aferente proiectelor de hotarare se vor regasi pe site-ul www.primaria
cosmesti.ro, la rubric a proiecte de hotarfir] din Monitorul oficiallocal.

Materialele de sedinta vor fi puse la dispozitia domnilor consilieri in format
electronic prin e-mail sau pe site-ul institutiei ~i in format letric la sediul institutiei de catre
secretarul general al comunei.

Reiterez importanta urmaririi materialelor de sedinta online, in vederea punerii in aplicare
a masurilor cu privire la digitalizarea Romaniei, pentru respectarea cu strictete a masurilor
dispuse ca urmare a instituirii si mentinerii starii de alerta la nivel national si a prevenirii
raspadirii COVID 19.

Nr. 467/21.01.2021

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73:
cod postal 807085:
e-mail: cosmesti(lilgl.c-adm.ro:
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro
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Contrasemneaza pentru legalitate:
SEeR RGENERAL,

A CRISTINA

DIS P 0 ZIT I A nr. 8
Din 21.01.2021

Privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna ianuarie 2021
Avand In vedere temei uri lor j urid ice prevazute de d ispoziti iIe:
a) Art. 121 alin. (I) ~i alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) Art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful I din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) Art. 7, alin. (2) din Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009 cu modificarile ulterioare;
d) Legii 55/2020 privind privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19
e) Art. 133, alin.(I) ~i art 134, alin.(l), lit.i.a' si alin.(5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
f) Hotararii Consiliului Local nr. din 66/26.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de

organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cosmesti, modificata prin Hotararea
Consiliului Local nr. 17/30.03.2020 privind modificarea Anexei la HCL nr. 66/26.11.2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Cosmesti,
judetul Galati.

In temeiul prevederilor 196, alin.( I), lit.i.b' $i al art. 240, alin( 1), din Ordonanta de Urgenta nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Ing. TUCHILUS ION, PRIMARUL COMUNEI COSMESTI, JUDETUL GALATI, validat prin
Lncheierea Judeeiitoriei Teeuci in dosarul4235132412020 din data de 14.10.2020,

emite urmatoarea dispozitie:
Art.1. Se convoaca Consiliul Local al Comunei Cosrnesti, in sedinta ordinara pe luna ianuarie

2021. in data 27.01.2021. ora 10.00. Sedinta va avea loe in sala mare a Ciiminului Cultural "General
Eremia Grigoreseu" Cosmesti.

Art.2. Se vor lua toate masurile de distantare sociala prevazute de lege In situatii de alerta si se
dispune participarea tuturor In sala, la data $i ora stabilite.

Art.3. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse In anexa care face parte integranta din
prezenta dispozitie.

Art.4. Proiectele sunt insotite de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al aparatului de
specialitate al primarului, alte materiale, iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor
transmite avizele prevazute de lege catre secretarul general al comunei, pana pe 26.01.202 Lora 16,
insotite de amendamentele formulate $i argumentate, propuse la proiectele atasate.

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica In mod obi igatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, In termenul prevazut de lege, lnstitutiei Prefectului Galati, doamnelor ~i domnilor consilieri
locali prin email sau letric ~i se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Cosmesti si
prin publicarea pe site la adresa:www.primaria-cosme§ti.ro. In Monitorul Oficial Local, la rubrica
dedicata dispozitiilor primarului.

Str.G-ral Dumitru Darnaceanu, nr. 73. COSMESTI, cod postal 807085; judo Galati; tel.: 0236336227;

Fax: 0236336218: CU13655943: e-mail: cosmesti(li)gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro
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Secretar neral al comunei
Cr ti a Zaharia

INVITATI $1 SEMNATURILE PENTRU LUARE LA CUNO$TINTA:
1. I Eugen Floroiu J 12. I I

CONSILIERII LOCALI
I. BALHUI DUMITRU E-rnaiI/letric 9. RADU GOGU E-mail/letric
2. BIRLADENU EMIL-CONSTANTIN E-mail 10. RO~CA MARICICA E-mail/letric
3. PODARU ZAMFIRICA E-mail 11. RO~CA DAN E-mail/letric
4. PADURE FLORIN E-mail 12. CACU MARIAN E-mail
5. BERBECI MARIN E-mail 13. CHIRITA VASILE E-mail/letric

---
6. ClOT lOAN E-mail/letric 14. LIONTE RADU E-mail
7. COJOCARU COSTICA E-mail/letric 15. MICU CORNEL E-mail
8. NUNU DORU E-rnail/letric

1. Aprobarea si insusirea Procesului verbal al sedintei extraordinare cu convocare DE INDATA. a
Consiliului Local al comunei Cosmesti, judetul Galati din 05.01.2021.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucriirl de interes local pe anul
2021, pentru efectuarea orelor de muncii prestate lunar de ciitre persoanele majore apte de muncii
dinfamilia beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001 si/sau persoanele care au de efectuat
muncii in folosul comunitatii, conform OG 5512002.

3. Proiect de hotarare privind inventarierea anualii a domeniului public si privat al comunei
Cosmesti, judo Galati.

4. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local pentru Comisia de evaluare
a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cosmesti.jud. Galati.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii # utilizarii excedentului bugetului finantat
integral din venituri proprii al comunei Cosmesti, judo Galati pe anul 2021

6. Proiect de hotarare privind Aprobarea constituirii $i utiliziirii excedentului bugetului local pe
anul2021.

7. Proiect de hotarare privind alegerea dintre membrii Conslliului Local al comunei Cosmesti, judo
Galati, a unui presedinte de sedinta pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021.

8. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgentii doamnei Pachiu Silvia, cetatean al
comunei Cosmesti, judo Galati.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de investitii partiale pentru anul 2021 la cap. 84.02
(Drun1urisipodurij

10.Raportul Primarului pe 2020
II. Raportul secretarului general al comunei pe 2020.
12. Rapoartele anuale pe 2020 ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului.
13. DIVERSE

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 27.01.2021, ora 10,00

La DISPOZITIA PRIMARULUI nr. 8/21.01.2021ANEXA nr, I



Proces verbal sedinta extraordinara cu convocare de indata din 05.01.2021

Demnitari de nivellocal: ION TUCHILU$- primarul comunei
Secretarul general al comunei: Zaharia Cristina
Invitati: CRISTINA BRICEAG- consilier superior Biroul financiar contabil - prezent
Sedinta se desfasoara in sala mare din Caminul Cultural Cosrnesti, cu respectarea masurilor

specifice starii de alerta 'in care ne aflam.
Dupa efectuarea prezentei- 15 consilieri prezenti, doamna Zaharia constata ca este cvorum pentru

tinerea sedintei. ca sedinta este legal constituita si ca se poate desfasura conform legislatiei.
Secretarul general al comunei continua inform and pe domnii consilieri, ca prin Dispozitia nr.

1/2021, domnul primar a convocat in sedinta extraordinara cu convocare de indatii pentru luna
ianuarie 2021 Consiliul Local, deoarece era iminent sa se aprobe Acoperirea deficitului sectiunii de
dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei
Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98 lei, ca toate materialele necesare bunei desfasurari a
sedintei au fost aduse la cunostinta domnilor consilieri, ca proiectul depus a primit avizul comisiei de
specialitate nr. 1 a Consiliului local, ca are raport de specialitate depus in termenele legale, prin urmare
indeplineste conditiile legale de a fi discutat in sedinta. Acestea fiind spuse, da cuvantul presedintelui
de sedinta ales, d-rei Zamfirica Podaru, pentru a conduce lucrarile.

O-ra Podaru cere domnilor consilieri, sa se respecte cuvantul fiecaruia, sa se ceara relatii si sa se
astepte raspunsul cu respect pentru fiecare.

O-ra Podaru intreaba daca sedinta este deschisa sau inchisa, iar dorrinii consilieri stabilesc sedinta ca
fi ind deschisa.

O-ra presedinte da citire Ordinii de zi a sedintei de azi, propusa de primar prin Dispozitie.

1. BALHUI DUMITRU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
2. BiRLADENU EMIL-CONSTANTIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
3. PODARU ZAM FIRICA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
4. PADURE FLORIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
5. BERBECI MARIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
6. ClOT lOAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
7. COJOCARU COSTICA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
8. LlONTE RADU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P--
9. NUNU DORU PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
10. RADU GOGU PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
11. ROSCAMARICICA PARTIDUL NATIONAL LIBERAL A
12. ROSCADAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
13. CACU MARIAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
14. CHIRITA VASILE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
15. MICU CORNEL PARTIDUL MISCAREA POPULARA P

Lista de prezenta :
Consilieri locali prezenti:

PROCESUL- VERBAL
al sedintei extraordinare cu convocare DE iNDAT A a Consiliului Local al comunei Cosmesti,

judetul Galati din 05.01.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
-CONSILIUL LOCAL-



2 Proces verbal sedinta extraordinara cu convocare de lndata din 05.01.2021

Constata 0 eroare de redactare la materialele de sedinta, in sensul ca sedinta din 29 decembrie a fost
ordinara, nu extraordinara cum a fost redactat eronat. Intreaba daca sunt alte discutii si daca mai sunt
propuneri. Nefiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi. Voteaza toti cei 15 consilieri
<pentru> .

D-ra presedinte de sedinta anunta: avand in vedere majoritatea de voturi(15), ordinea de zi
va fi cum a fost propusa de domnul primar.
l. Se trece la ordinea de zi votata, Punctul 1 al ordinii de zi si anume insusirea procesului verbal

al sedintei ordinare din 29.12.2020 si intreaba daca sunt discutii pe marginea procesului verbal. Se
inscrie la cuvant domnul Radu care cere secretarului comunei sa consemneze ca la sedinta precedenta
el a avut doua intrebari: cu privire la coeficientul viceprimarului si de ce nu este trecut si salariul
primarul ui. Sa se consemneze opinia exacta, EI doreste sa stie si consilierii mai tineri, care este
salariul primarului. Sa raspunda primarul.
Nu se mai inscrie nimeni la cuvant, nefiind alte discutii, d-ra presedinte propune insusirea si aprobarea
PV de la sedinta precedenta.

Au votat <pentru > un numar de 14 consilieri. S-a abtinut domnul Radu.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 14

cunsilieri, procesul verbal al sedintei ordinare din 29.12.2020 a (ost aprobat si insusit.
II. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de

hotarare privind Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul
2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98
lei.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util si s-au studiat in
comisiile de specialitate. Comisia de specialitate nr. 1 a dat aviz favorabil acestui proiect, drept pentru
care intreaba daca sunt intrebari si daca sunt inscrieri la cuvant. Se da cuvantul d-rei Briceag care
explica si motiveaza necesitatea acestui proiect si importanta accelerarii aprobarii lui, conform
Raportului de specialitate. Este 0 operatiune contabila anuala, cu Norrne aprobate prin Ordin de
ministru, pentru a se efectua inchcicrca exercitiului bugetar al anului precedent, operatiune bazata pe
aprobarea de catre Consiliul Local a unei hotarari de acest tip. Domnul Radu vrea sa stie ce inseamna
sectiunea A. Raspunde d-ra Briceag, ca reprezinta tipul de buget din care face parte cornuna Cosmesti.
Nu sunt alte discutii.

D-ra presedinte, supune la vot proiectul cu privire la Acoperirea deficitului sectiunii de
dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei
Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98 lei.

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 15

consilieri, Proiectul de hotarare privind: Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a
Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul
Galati in suma de 460.905,98 lei, a fost adoptat. (n.r. HCL 1/2021)

III. O-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul 3 al ordinii de zi: Diverse.
Nu sunt inscrieri la cuvant. D-ra presedinte declara sedinta inchisa.

Secretara cere domnilor consilieri semneze in registrul de prezenta, Continutul procesului-verbal
se cornpleteaza cu proiectul de hotarare prezentat si adoptat, precurn si cu pontajul privind participarea
la sedinta a consilierilor locali. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, Seer
ZAMFIRICA PODARU ZAHA!



Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
g) art. 121, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
h) art. 6, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificata prin Legea nr. 19911997;
i) art.7, alin. (2) din Codul civil;
j) art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul mimm garantat, cu modificarile si

completarile ulterioare coroborat cu prevederile art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare;

k) art.2, art. 3 ~i art. 16 din Ordonanta nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al
sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul cornunitatii;

I) art. 129, alin. (2) lit. d , alin. (7) lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de:

a) Proiectul de hotarare inregistrat la nr. 10295/23 .12.2020 si referatul de aprobare al primarului
comunei Cosmesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 10353/28.12.2020.

b) raportuJ compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cosmesti, inregistrat sub nr. 230/1 ] .01.2021;

c) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti,
in temeiul art. 139 a1in.(1), coroborat eLI art. 196, alin.(l), lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019

privind Codul adrninistrativ, eLI cornpletarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI, intrunit in $edinlii ordinarii in data de

........................ , adoptii prezenta hotiirtire:
Art.l. Se aproba Planul de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2021, pentru efectuarea

orelor de munca prestate lunar de catre persoaneJe majore, apte de munca din familia beneficiara de
ajutor social conform Legii 416/200 1 si/sau persoanele care au de efectuat munca in folosul cornunitatii
conform OG 55/2002, conform anexei nr. lla prezenta.

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de viceprimarul comunei Cosmesti, judetul
Galati si Compartimentul de Asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului.

Art.3. Incepand cu data prezentei, orice dispozitii anterioare sau contrare isi inceteaza
aplicabilitatea.

Art.4. Prin intermediul secretarului general al comunei, se comunica in mod obligatoriu prezenta
hotarare, in termenul prevazut de lege primarului Comunei Cosmesti, viceprimarului, Compartimentului
de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului si Institutiei Prefectului Galati, urmand a se
aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si prin publicarea pe pagina de
internet la adresa www.primaria-cosmesti.ro.
Presedinte de sedinta,

Initiator: ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosmesti, judetul Galati;
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 10295/23.12.2020

PROIECT DE HOTA.RARE,
Privind: aprobarea Planului de actiuni # lucriiri de interes local pe anul 2021, pentru efectuarea

orelor de muncii prestate lunar de ciitre persoanele majore apte de muncii din familia beneficiarii.de
ajutor social, conform Legii 41612001 si/sau persoanele care au de efectuat muncii in folosul
comunitiitii, conform OG 5512002.

('I-': 3655943: Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud. Galati, CP: 807085:
e-mail: cosmesti({/lgl.e-adlll.ro: prilllaria.cosmesti((7'glllail.com: Web-site: www.primaria-cosmesti.ro: Tel. 0236336227· Fax 0236336218
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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare privind: aprobarea Planului de actiuni ?i lucrari de interes local

pe anu12021, pentru efectuarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte
de munca din familia beneficiara de ajutor social, conform Legii 41612001 silsau persoanele
care au de efectuat munca in folosul comunitatii, conform OG 5512002.

Benefieiarii legii 416/2001 au obligatia de a presta lunar, la propunerea primarului, actiuni sau
lucrari de interes local, rara a se putea depasi regimul normal de lueru, eu respeetarea normelor de
seeuritate si igiena a muneii. Potrivit prevederilor art.6, alin.(7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, eu modificarile si completarile ulterioare si eele ale art. 28 alin.( 1) si (3) din
H.G.nr.50/20 11 pentru aprobarea Normelor metodologiee de aplieare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, primarii, prin personalul Compartimentului de asistenta sociala au
obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
munca, sa tina evidenta efectuarii aeestor ore si sa asigure instruetajul privind normele de tehnica a
securitatii muneii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori Iucrari de interes local.
Deasemenea, conform Ordonantei nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sanctiunilor

prestarii unei activitati in folosul comunitatii, "activitatea In folosul comunitatii se presteaza in domeniul
serviciilor publice, pentru intretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor, pastrarea
curateniei si igienizarea localitatilor, desfasurarea de activitati in folosul caminelor pentru copii si
batrani, al orfelinatelor, creselor, gradinitelor, scolilor, spitalelor si al altor asezaminte social-culturale".

Acest plan este supus aprobarii astazi. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba
anual prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in
organizarea si evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi
reactuaJizat pe parcursul anului, urrnand a fi propus iar Consiliului Local pentru aprobare. Precizez ca
numarul total de ore vor fi stabilite lunar pe baza Anexei la Legea 416/2001 cu privire la persoanele apte
de munca din familia beneficiarilor de ajutor social, intocmita de persoana responsabila cu aplicarea
Legii 416/2001, precum si a dispozitiilor trimise de instante sau Parchete cu privire la persoanele care au
de efectuat munca in folosul comunitatii.

Date fiind cele mentionte mai sus, se impune aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local pe anul 2021, pentru efectuarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte
de l11UnCadin familia beneficiara de ajutor social, conform Legii 41612001 si/sau persoanele care au de
efectuat l11UnCain folosul comunitatii, conform OG 5512002, fapt pentru care propun spre analiza si
aprobare ConsiliuJui Local al comunei Cosmesti prezentul proiect de hotarare.

Solicit Compartimentului de asistenta sociala, in speta d-rei Stratulat Marinela efectuarea Raportului
de speeiaJitate si intocrnirea Planului, pana la 15.01.2021.

Este de cornpetenta Comisiei de specialitate nr. 2 pentru emiterea avizului legal, care va fi depus la
secretarul general al comunei cu 0 zi inaintea sedintei ordinare din ianuarie 2021, ora 16,00.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchilus

Nr.10353/28.12.2020

ROMANIA
JUDEIUL GALA II
COMUNA COSME~TI

PRIMAR-



Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art. 136~ alin.( 4) si
alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni ~i
lucriiri de interes local pe anul 2021, pentru efectuarea orelor de muncii prestate lunar de catre
persoanele majore apte de muncii din familia beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001
si/sau persoanele care au de efectuat muncii in folosul comunitiqii, conform OG 5512002,constat ca
d-l ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosmesti, initiatorul proiectului de hotarare a incadrat corect
juridic acest proiect, fiind respectate prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat si al
OUG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii,
precum si ale Codului administrativ aprobat prin OUG 57/2019, in ce priveste atributiile Consiliului
Local.

Proiectul de hotarare este necesar, legal si oportun.
Se asigura legalitatea conform art.6, alin.(7) si art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind

venitul minim garantat, cu modificarile si cornpletarile ulterioare si ale art. 18 si art.28 alin.(3) din
H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, precum ~i a prevederilor celorlalte acte normative invocate.

Prezentul Raport de specialitate este intocmit in acest an de catre secretarul comunei, coordonator al
activitatii asistentei sociale din aparatul de specialitate, neavand in compartiment decat un functionar
debutant. Am procedat la intocmirca Planului pentru anul 2021, urmand ca la initiativa domnilor
consilieri, a functionarului responsabil de aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat sau a
viceprimarului, sau altor solicitanti sa poata fi imbunatatit sau modificat cu acordul Consiliului Local.

Este de competenta Consiliului Local al comunei Cosmesti judetul Galati ca in sedinta, sa adopte
Hotararea privind aprobarea Planului de actiuni si lucriiri de interes local pe anul 2021, pentru
efectuarea orelor de munca prestate lunar de ciitre persoanele majore apte de muncii din familia
beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001si/sau persoanele care au de efectuat muncii in
folosul comunitiitii, conform OG 5512002.

Secretar gener al comunei,
Cristina Zahari

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: aprobarea Planului de actiuni si lucriiri de interes local pe anul
2021, pentru efectuarea orelor de muncii prestate lunar de ciitrepersoanele majore apte de muncii

din familia beneficiarii de ajutor social, conform Legii 41612001si/sau persoanele care au de efectuat
muncii in folosul comunitiitii, conform OG 5512002

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
SECRET AR GENERAL
COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA. SOCIALA.
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI intrunit In sedinta
ordinarii In , HOTARA$TE:

Art. 1. Stabileste perioada 01.02.2021-31.03.2021 pentru identificarea bunurilor care
apartin domeniului public si privat al comunei Cosmesti, jud. Galati, in vederea efectuarii
Inventarului domeniului public si privat al comunei Cosmesti, judetul Galati.

Art. 2. Comisia desemnata va prezenta Raportul final al inventarierii, Consiliului Local
Cosmesti, judetul Galati, in vederea insusirii si va publica pe site-ul comunei Cosmesti pana
pe data de 30.04.2021 rezultatul inventarierii.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al comunei,
in termenul prevazut de lege, primarului comunei Cosmesti, Comisiei desemnate prin
Dispozitia primarului nr. 3/2021 ~Institutiei Prefectului Galati si se face publica prin afisare si
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.
PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Avand in vedere:
- Prevederile art.106, alin. (1)~ art. 129, alin. (1) si alin.(2), lit. c),art. 289, art. 357~ alin.(l), din

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile art. 2~alin.(2) si art. 3 din Normele tehnice aprobate prin Hotararea Guvernului nr.

392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public si privat al cornunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor

- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare, ale primarului comunei Cosmesti in calitatea sa
de initiator, inregistrate sub nr. 147/07.0 1.2021 ~ respectiv 178/08.01.2021, insotite de Referatul
secretarului general nr. 130107.01.2021;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cosmesti, inrcgistrat sub nr. 362/15.01.2021;

- Dispozitia primarului nr. 3/11.01.2021 privind constituirea comisiei de inventariere a
patrimoniului public si privat al comunei Cosmesti, judetul Galati~ in vederea actualizarii inventarului;

- d) Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti, judetul
Galati.

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) ~i cele al art. 196, aline (1) lit. a) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ

Initiator: ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosrnesti, judetul Galati;
Nurnaru: de Inregistrare ~i data depunerii proiectului de hotarare: 147/07.01.2021

Privind: inventarierea anualii a domeniului public !if privat al comunei Cosmesti,
judo Galati

PROIECT DE HOTARARE

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
PRIMAR
Nr.147/07.01.2021
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PRIMAR,
Ing. Tuchilus Ion

Tinand cont de referatul secretarului general al comunei nr. 130/2021, prin care se atrage atentia
asupra situatiei de a avea In proprietatea comunei anumite suprafete de teren, neinregistrate In
domeniul public/privat al cornunei, pe care sunt aflate anumite constructii ale unor cetateni, carora nu
avem posibilitatea legala de a le concesiona, am initiat acest proiect de hotarare in vederea respectarii
legislatiei pentru efectuarea inventarului domeniului public/privat al comunei.

Temeiul legal al demersului meu, Il constituie prevederile art. 2, si art. 3, din Normele tehnice
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
intocrnirca inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor,
al municipiilor si al judetelor, :

, , ART 2. (1) Inventarierea reprezintd 0 operatiune de identificare a bunurilor care apartin domeniului
public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public si, respectiv, domeniul privat al comunelor, al
oraselor, al municipiilor si aljudetelor se realizeaza conform prevederilor art. 289 si 357 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul admin istrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5712019.

ART 3 Prin hotardrea autoritiitli deliberative privind inventarierea anuald se stabileste perioada in care se
efectueaza activitatea de inventariere, precum si data pdnd la care se face publicarea pe pagina de internet a
institutiei. "

Dar am tinut cont de prevederile Codului administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019, care la art. 106, alin. (1) precizeaza clar care sunt autoritatile administratiei
publice locale( deliberative si executive): " (1) Autoritatile administratiei pub/ice din comune, orase si
ntunicipii sunt consiliile locale, ca autoritati deliberative, ~'iprimarii, ca autoritati executive. " aducand in fata
dumneavoastra propunerea pentru a stabili ca si perioada de efectuare a identificarii si inventarierii
bunurilor publice sau private ale comunei conform Proiectului pe care 11sustin.

Prin proiectul de hotarare de mai sus, propun 2 luni pentru efectuarea inventarului, si inca 0 luna
pentru afisare, publicare pe site si prezentarea unor proiecte de hotarare Consiliului Local pentru
aprobarea domeniului privat si pentru domeniul public.

Competcnta aprobarii proiectului de hotarare, precum si a perioadei de efectuare a Inventarului
revine Consiliului Local al Comunei Cosmesti, In baza dispozitiilor expuse mai sus.

Fata de cele prezentate mai sus, propun acest proiect pentru avizare de catre Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local, care vor prezenta secretarului general rezultatele pana cu 0 zi
inaintea sedintei In care va fi propus Proiectul si intocrnirea Raportului de specialitate de catre Biroul
financial' contabil, In termen de 10 zile, pre cum si discutarea si/sau aprobarea lui in plenul sedintei
ordinare din luna ianuarie a anului 2021.

REFERA T DE APROBARE
La proiectul de hotiiriire privind inventarierea anualii a domeniului public si privat al comunei
Cosmesti, judo Galati

ROMANIA
JUDETUL GALATI
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Consilier superior,
Ec. val~iilin

Proiectul de hotarare este oportun, necesar si indeplineste conditiile de legalitate pentru
aprobarea In plenul Consiliului Local.

Este 0 procedura legala menita sa contribuie la buna desfasurare a activitatii administratiei
publice locale, dand posibilitatea ca 'in viitor bunurile comunei sa fie mai usor de identificat si
de administrat.

Prezentul raport de specialitate este intocmit 'in conformitate cu prevederile art. 136,
alin.( 4) si alin.(8)~i alin.( 10) din OUG 11f. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Reglementarea juridica a proiectului de hotarare 0 constituie dispozitiile art. 2, si art. 3,
din Normele tehnice aprobate prin Hotararea Guvernului 11f. 392/2020 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si
privat al cornunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, :

" ART 2. (1) Inventarierea reprezinta 0 operatiune de identificare a bunurilor care
apartin domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) lnventarul bunurilor care constituie domeniul public si, respectiv, domeniul privat
al comunelor. al oraselor, al municipiilor si al judetelor se realizeazd conform prevederilor art.
289 si 357 din Ordonanta de urgentii a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumitd in continuare Ordonanta de urgenta a
Guvernului nt. 5712019.

ART 3 Prin hotdrdrea autoritatii deliberative privind inventarierea anuala se stabileste
perioada in care se efectueaza activitatea de inventariere, precum si data pdna la care se face
publicarea pe pagina de internet a institutiei. ft.

Prin proiectul de hotarare initiat de d-l primar Tuchilus Ion, se propune Consiliului Local
al comunei stabilirea perioadei 01.02.2021-31.03.2021 pentru efectuarea Inventarului
domeniului public si al domeniului privat al comunei Cosmesti, judetul Galati, pentru 0

administrare mai eficienta a acestor bunuri.

La proiectul de hotarare privind inventarierea anualii a domeniului public si privat al comunei
Cosmesti, judo Galati

RAPORT DE SPECIALITATE

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
SECRETAR GENERAL
Nr.362/15.01.2021





Art.2. Perioada de inventariere 0 va stabili Consiliul Local prin Hotarare.
Art.3. Prezenta se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvemului nr. 81/2003 privind

reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate 'in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea
493/2001 cu modificarile si cornpletarile ulterioare si ale Hotararii Guvemului nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu
modificarile ulterioare.

Art.4. Prezenta dispozitie este norninala si poate fi contestata conform prevederilor Legii
544/2004 a contenciosului adrninistrativ, rnodificata si completata ulterior.

Art.S. Prezenta va fi comunicata persoanelor nominalizate si Institutiei Prefectului Galati, in
vederea efectuarii controlului de legalitate, prin grija secretarului general al comunei.

PRIMAR,
Ing. Ion Tuchilus Avizat pentru legalitate,

Secretar general, Cristina Zaharia

Nr. FUNCTIA MEMBRU SUPLEANT
crt.
1 Presedinte Ion Tuchilus Emil-Constantin

Birladeanu
2 Secretar general UAT Cristina Zaharia Cristina Briceag
") Sef Birou Financiar Contabil Eugen Floroiu Valentina Caliri.)

4 Responsabil urbanism lancu Tuchel Titi Nastase
5 Responsabil administrarea Eleonora- Valerica Maftei Ancuta Balanici

bunurilor
6 Responsabil Registrul Agricol Nicolae Moraru Simona Padure
7 Responsabil juridic Consilier juridic Consilier juridic

~-

Luand In considerare referatul intocmit de Cristina Zaharia, inregistrat sub nr. 130107.01.2021, privind
necesitatea actualizarii ~i intocmirii inventarului bunurilor din domeniul public si privat al cornunei;

Avand In vedere prevederile art.S, alin.( 1) si alin.(3) din Normele tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al cornunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 392/2020;

Avand in vedere prevederile Dispoziti ilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe aflate In patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea 493/2001 cu rnodificarile
si completari Ie ulterioare;

Avand In vedere prevederile art. 155, alin. (5), lit. d), art. 289, alin. (1), (2), (3) ~i (4) din Codul Administrativ
aprobat prin Ordonanta de U rgenta a Guvernului nr. 57/2019;

In temeiul art. 196, alin.( 1), lit.i.b", din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
adrninistrativ, emite prezenta:

DISPOZITIE:
Art.l. Se constituie comisia speciala de inventariere a domeniului public si privat Comunei

Cosmesti, judoGalati, 'in urmatoarea cornponenta:

lng. TUCHILUS ION, PRIMARUL COMUNEI COSMESTI, JUDETUL GALATI, valid at prin
Inchcierca .ludecatoriei Tecuci in dosarul423S/324/2020 din data de 14.10.2020,

DISPOZITIA nr. 3
din 11.01.2021

Privind: constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei
Cosmesti, judetul Galati, in vederea actualizarii inventarului.

CF: 3655943: Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud. Galati, CP: 807085:
e-mail: coslllestii(rgl.e-adm.ro: Web-site: www.primaria-cosmesti.ro· Tel. 0236336227: Fax 0236336218
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Art. 1. Alege dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti pe d-nul/d-na
.............................. , consilieri locali, pentru a face parte din Comisia pentru evaluarea
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ
teritoriale Cosmesti, judo Galati.

Art. 2. Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului
general se constituie prin dispozitia primarului, pe baza propunerilor/nominalizarii consiliului
local.

Art. 3. Prezenta este nominata si poate fi contestata conform Legii 554/2004.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al comunei, in

termenul prevazut de lege, primarului comunei Cosrnesti, Institutiei Prefectului Galati,
consilierilor locali numiti si se face publica prin afisare si publicare pe pagina de internet la
adresa: www.primaria-cosmesti.ro. la rubrica dedicata.
PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI intrunit in sedintii
ordinarii in , HOTARASTE:

Avand in vedere:
Art. 485, alin. (5) si Anexa nr. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Adrninistrativ;
Referatul secretarului general al comunei nr. 10354/28.12.2020;
Proiectul de hotarare ~i referatul de aprobare, ale primarului comunei Cosmesti in calitatea sa

de initiator, inregistrate sub nr. 10417/31.12.2020, respectiv 114/06.01.2021;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Cosmesti, inregistrat sub nr. 180109.01.2021;
d) Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti,

j udetul Galati.
In temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) .si cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019

privind Codul administrativ

Initiator: ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosrnesti, judetul Galati;
Nurnarul de Inregistrare ~i data depunerii proiectului de hotarare: 10417/31.12.2020

Privind: desemnarea membrilor Consiliului Local pentru Comisia de evaluare a
performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cosmesti, judo
Galati

PROIECT DE HOTARARE

ROMANIA
JUDETUL GALATI, ,
COMUNA COSME~TI
PRIMAR
Nr. 10417/31.12.2020
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(6) Comisia prevdzutd la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispozitia primarului, respectiv a
presedintelui consiliului judetean, pe baza propunerilor/nominalizarii consiliului local, respectiv
consiliuluijudetean. "
" art. 12, 5) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al
unitatii administrativ - teritorialelsubdiviziunii administrativ - teritoriale nu se contrasemneaza. "

Evaluarea va avea loc conform prevederilor art. 14, alin.(l) a Anexei 11f. 6 din Codul Administrativ.,
Arl. 1-/. - (1) Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se
realizeazapentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa fntre 1 ianuarie - 31 martie din anul urmator
perioadei evaluate, pentru totifunctionarii publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6luni
in anu! calendaristic pentru care se realizeazd evaluarea,"
"Art. 22. - (1) Comisia de evaluare prevdzutd la art. II alin. (4) lit. e) din prezenta anexd se constituie,
in conditiile prevazute la art. II alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat de unfunctionar public
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al presedintelui consiliului judetean,
nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. JJ

Prin proiectul de hotarare de mai sus propun nominalizarea a doi membri din Consiliul Local al
comunei Cosmesti pentru a fi numiti In comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului
general al comunei.

Fata de cele prezentate mai sus, propun acest proiect pentru avizare de ditre Comisia de
specialitate nr. 3, care va inainta avizul catre secretarul general al comueni pana cu 0 zi inaintea
datei sedintei ordinare in care se va discuta proeictul, intocmirea Raportului de specialitate de catre
secretarul general al comunei, In term en de 10 zile si aprobarea lui In plenul sedintei ordinare din luna
ianuarie a anului 2021.

e) membrii comisiei pentru evaluarea secretari/or generali ai unitatii administrativ -
teritoriale/subdiviziunii administrativ - teritoriale;

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotiiriire privind desemnarea membrilor Consiliului Local pentru Comisia de
evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al al comunei Cosmesti,
judo Galati

Tinand cont de prevederile art. 485, alin.(5) din Ordonanta de urgent a a Guvernului 11f. 57/2019
privind Codul adrninistrativ, cu modificarile ulterioare, aduc In fata dumneavoastra un proiect de
hotarare prin care solicit numirea a doi membri din randul consilierilor locali, in vederea emiterii
dispozitiei de constituire a Comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al
comunei pentru anul 2020, conform prevederilor legale:
., (5) Eva!uarea performaruelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizeaza de catre 0 comisie de
evaluare formata din primar. si 2 consilieri locali, "J desemnati fn acest scop, cu majoritate
simplii, prin hotariire a consiliului local sau .... "

Evaluarea va avea loc conform prevederilor art. 11, alin.(4), lit.i.e" si alin.(6) si a art. 12, alin. din
Anexa nr. 6 a Ordonantei de urgenta a Guvernului 11f. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ulterioare si luand act de Raportul de activitate al secretarului general al comunei pentru
anu12020,
., (-/) in realizarea evaludrii prevazute la alin. (1), calitatea de evaluator este exercitata de catre:

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI

PRIMAR -
Nr. 114/06.01.2021
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SECRETAR GENERAL AL COMUNEI COSME~TI, JUD. GALATI,
CRIST A ZAHARIA

In referatul de aprobare al Proiectului, domnul primar a incadrat corect in baza
legala temeiul acestui proiect de hotarare, Fata de cele prezentate mai sus, consider
proiectul de hotarare ca fiind legal, necesar si oportun si propun aprobarea lui, dupa
desemnarea de catre domnii consilieri a reprezentantilor pentru comisie. Este 0

procedura legala menita sa contribuie la buna desfasurare a activitatii in
administratia publica locala,

Reglementarea juridica a proiectului de hotarare 0 constituie dispozitiile art.
485, aline (5) si Anexa nr. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.

Prin proiectul de hotarare initiat de d-l primar Tuchilus Ion, se propune
Consiliului Local al comunei, desemnarea a doi reprezentanti din randul
consilierilor locali, care sa fie numiti in comisia de evaluare a performantelor
individuale ale secretarului general al comunei, pentru anul 2020.

Proiectul de hotarare este oportun, necesar si indeplineste conditiile de
legalitate pentru aprobarea in plenul Consiliului Local, tinand cont ca perioada de
evaluare este stabilita prin art. 14, alin.( 1) din Anexa nr. 6 din Codul adminbistrativ,
intre 01.01.2021-31.03.2021.

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art.
136, alin.( 4) si alin.(8)~i alin.(10) din aUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.

La proiectul de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local pentru Comisia de
evaluare aperformantelor profesionale individuale ale secretarului general al al comunei Cosmesti,
jude Galati
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(8) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza in mod
obligatoriu la modificarea, suspendarea ~i incetarea raporturilor de serviciu ale
functionarilor publici.

(9) in cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale
,Je funetionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a
Jl.IYletionarilorpublici.

(JO) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
funetionarilor publici, precum ~i de evaluare a activitatii functionarilor publici
clebutanti se desfa~oara eu respectarea metodologiei de evaluare a performantelor
individuale ale functionarilor publici din anexa nr. 6 la prezentul cod.

(6) Evaluarea erformantelor profesionale individuale se realizeaza pentru toti.
t uuc t ionari I publici care au des a~u . 'Vl a e, ~-m-anul'
~alendarlstlc pentru care se reaIlzeazg evaluatea.

(7) Calificativele obtinute in procesul de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale functionarilor publici sunt avute in vedere la:

a) promovarea intr-o functie publica superioara;
b) acordarea de prime, in conditiile legii;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% p§na la urmatoarea evaluare anuala a

performantelor profesionale individuale, pentru functionarii publici care au obtinut
calificativul "satisfacator";

d) eliberarea din functia pUblica.

(4) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale
funetionarilor publici se stabilesc indicatori de performanta. Stabilirea
obiectivelor individuale ~i a indicatorilor de performanta trebuie sa aiba in vedere
corel area cu atributiile ~i obiectivele institutiei in care i~i desfa~oara
activitatea functionarul public.

(S) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general
01 unitatii administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se
lealizeaza de catre 0 comisie de evaluare formata din primar, respectiv pre~edintele
'onsiliului judetean ~i 2 consilieri locali, respectiv judeteni, desemnati in acest
~~op, cu majoritate simpla, prin hotar§re a consiliului local sau judetean, dupa
, 'd L: •

ART. 48S
Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor pUblici
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionari1or

0ub1ici se face anual.
(2) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

tunctionarilor pUblici de executie ~i a functionarilor publici de conducere
ieprezinta aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale
I .m..tior.ar.ilcr publici, prin compararea gradului si a modului de indeplinire a
')liectivelor individuale ~i a criteriilor de performanta stabilite cu rezultatele
-'lit inut e in mod efectiv de cat re f un ct i onaruI public.

{

(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor
uublici cuprinde urmatoarele elemente:

a) evaluarea gradului ~i a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de indeplinire a criteriilor de performanta.

20 ianuarie 2021Forma actualizata valabila la data de
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METODOLOGIE din 3 iulie 2019
pentru realizarea procesului de evaluare a performantelor profeslona~e
individuale ale functionarilor publici aplicabil~ pentru activitatea
desfa$urata incepand cu 1 ianuarie 2020, precum $i pentru realizarea
procesului de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti
numiti in functia publica ulterior datei de 1 ianuarie 2020
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr, 555 din 5 iulie 2019
Data intrarii in vigoare : 5 iulie 2019
ART. 1
( I) Evaluarea perforrnantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
(~) In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre

urrnatoarele cal ificat ive: .foarte bine", "bine", "satisTacator", .nesatisfacator".
(3) In cadrul procesului de evaluare a perforrnantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc

cerintele de formare profesionala a functionarilor publici.
ART. 8

(I) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urrneaza:
a) intre 1,00-2,50 - nesatisfacator;
b) intre 2,51-3,50 - satisfacator;
c) intre 3.51-4,50 - bine;
d) intre 4,51-5,00 - foarte bine
Evaluarea perforrnantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de executie si conducere
ART. I I (I) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de executie ~i

conducere reprezinta aprecierea obiectiva a perforrnantelor profesionale individuale ale functionarilor publici,
prin cornpararea gradului si modului de indeplinire a obiectivelor individuale si a criteriilor de perforrnanta
stabilite CLi rezultatele obtinute in mod efectiv de catre functionarul public pe parcursul unui an calendaristic, ~i
urrnareste:

a) corelarea obiectiva dintre activitatea si cunostintele functionarului public necesare Indeplinirii obiectivelor
individuale, stabilite In baza atributiilor din fisa postului si cerintele functiei publice, prin raportare la nivelul
functiei publice detinute;

b) asigurarea unui sistern motivational, astfel incat sa fie deterrninata cresterea perforrnantelor profesionale
individuale:

c) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici, pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii
desfasurate In scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se consernneaza In raportul de
evaluare intocmit ~i semnat de catre superiorul ierarhic nemijlocit al functionarului public. care se
"'contrasemneaza de catre ersoanele revazu la art. 12 alin. 2 i 3 din rezenta anexa ~i se aproba catre
persoane e revazute la art. 12 alin. (4 din rezenta anexa, In condi iile rezente' 0 oogtl.

(3) In realizarea activitatilor specifice, evaluatoru , contrasemnatarul si persoana care aproba raportul de
evaluate a performantelor profesionale individuale ale functionarului public au obligatia asigurarii respectarii
intocmai a normei generale de conduita profesionala privind obiectivitatea In evaluare, precum ~i a respectarii
regimului juridic al incornpatibilitatilor si al contlictului de interese.
~ in realizarea evaluarit prevazute la alin. (I), calitatea de evaluator este exercitata de catre:
IliI functionarul public de conducere pentru functionarul public de executie din subordine, respectiv
functionarul publ ic de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei
publ ice, pentru functionarul public de conducere;

b) inaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordinea directa sau pentru
functionarii publici de executie, atunci cand acestia i~i desfasoara activitatea In cadrul unor cornpartimente din
subordinea directa, care nu sunt coordonate de un functionar public de conducere;
@ persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara celei de conducator al autoritatii sau institutiei
publice, pentru functionarii publici aflati in coordonarea sau in subordinea directa;
<!9) conducatorul autoritatii sau institutiei publice pentru functionarii publici aflati In subordinea directa,
precurn ~i pentru functionarii publici care au calitatea de conducatori ai autoritatilor sau institutiilor publice
atlate In subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea acesteia si pentru adjunctii acestora;

e) membrii comrsrei pentru evaluarea secretarilor generali ai unitatii administrativ
terltoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

f) persoana care are cornpetenta de numire expres stabilita prin legea speciala, pentru functionarii publici care
au calitatea de conducatori sau fac p31ie din organele colective de conducere ale unor autoritati sau institutii
publ ice care nu se afla in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea altor autoritati sau institutii publice.

(5) In cazul functionarilor publici de conducere care conduc structuri a carer activitate este coordonata de
persoane diferite potrivit atributiilor stabilite prin acte administrative, evaluarea se face In conditiile prevazute la
alin. (4) lit. a), b) sau c), cu luarea In considerare a unui referat intocmit de persoana careia i-au fost delegate
partial atributiile de coordonare. Prin referat se evalueaza gradul si modul de atingere a obiectivelor individuale,



ART. 18 (I) In aplicarea art. 485 alin. (3) din prezentul cod, pentru fiecare dintre elernentele prevazute la
l..i.LJU ~i hl. evaluatorul acorda note de la I la 5. Nota I reprezinta nivelul minim de atingere a fiecaruia dintre

precum ~i gradul de indepl inire a criteriilor de performanta pentru ClllIVU\",,-, 1-'- _

coordonarea persoanelor prevazute la teza I.
(6) Comisia prevazuta la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispozitia primarului, respectiv a

presedintelui consiliului judetean, pe baza propunertlor/nominallzaril consiliului local, respectiv
consiliului judetean.

(7) Conducatorul autoritati i sau institutiei publ ice poate delega prin act adrninistrativ cornpetenta de realizare
a eval uari i prevazute la al in. (4) Iit. d) catre persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara ~i care
coordoneaza activitatea structurii functionale respective, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii,

ART. 12 (I) Raportul de evaluare semnat de evaluator se inainteaza contrasemnatarului.
(2) ln intelesul prezentului cod, are calitatea de contrasemnatar:
a) functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau

institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere aflati In subordine sau In coordonarea directa si
pentru functionarii publici de executie pentru care calitatea de evaluator apartine functionarului public de
conducere direct subordonat contrasemnatarului:

b) inaltul functional' public, In cazul In care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii ori institutiei
publico. nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului si activitatea compartimentului In care I~i
desfasoara activitatea functionarul public evaluat este coordonata de inaltul functionar public, cu exceptia
situatiei functionarilor publici prevazuti la lit. a);

c) persoana care ocupa functia de conducere irnediat inferioara celei de conducator al autoritatii sau institutiei
publice, pentru functionarii publici aflati In coordonarea sau In subordinea directa,

(3) ill situatia In care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, nu exista 0

persoana care sa aiba calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (2), raportul de evaluare nu se contrasernneaza.
(4) Raportul de evaluare sernnat de contrasemnatar se aproba astfel:
a) de catre superiorul ierarhic al contrasemnatarului pentru functiile publice de executie;
b) de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere pentru care

nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru functionarii publici de executie, In situatia In care nu exista un
superior ierarhic in conditii Ie Iit. a).

(5) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu se contrasemneaza.
ART. 14 (1) Evaluarea anuala a perforrnantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se

realizeaza pentru un an calendaristic, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie-31 martie din anul urmator
perioadei evaluate, pentru toti functionarii publici care au desfasurat efectiv activitate minimum 6 luni In anul
calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea.
ART. 17 (I) Evaluarea perforrnantelor profesionale individuale se realizeaza In urrnatoarele etape:

a) cornplctarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale de catre evaluator;
b) interviul:
c) contrasemnarea raportului de evaluare de catre persoana prevazuta la art. 12 alin. (2) din prezenta anexa;
d) aprobarea raportului de evaluare de catre persoana prevazuta la art. 12 alin. (4) din prezenta anexa.
(2) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale este un document distinct, denumit In

continuare raport de evaluare, in care evaluatorul:
a) acorda note pentru fiecare cornponenta a evaluarii obiectivelor individuale prevazuta la art. 485 alin. (3)

din prezentul cod;
b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta In

perioada evaluata si orice alte observatii pe care Ie considera relevante;
c) stabileste punctajul final si calificativul acordat;
d) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate;
e) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate.
(3) Interviul este 0 discutie intre evaluator si functionarul public evaluat In cadrul careia se aduce la

cunostinta functionarului public evaluat continutul raportului de evaluare, se discuta aspectele cuprinse In
acesta. avand ca finalitate semnarea si datarea raportului, de catre evaluator si de catre functionarul public
eva Iuat.

(4) In cazul in care lntre functionarul public evaluat ~i evaluator exista diferente de opinie asupra continutului
raportului de evaluare se procedeaza astfel:

a) 111 situatia In care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;
b) 111 situatia 111 care IlU se ajunge la un punct de vedere comun, functionarul public consemneaza comentariile

sale in raportul de evaluare, in sectiunea dedicata.
(5) In situatia in care functionarul public evaluat refuza sa semneze raportul de evaluare, acest aspect se

consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre evaluator ~i semnat de catre acesta si un martor. Refuzul
functionarul ui publ ic evaluat de a sernna raportul de evaluare nu impiedica producerea efectelor juridice ale
acestuia.



a) prornovarea intr-o functie pub Iica superioara;
b) acordarea de prime, In conditiile legii;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% pana la urmatoarea evaluare anuala a performantelor profesionale

individuate, pentru functionarii publici care au obtinut calificativul "satisTacator"';
d) eliberarea din functia publica.
(2) Necesitatile de formare profesionala pentru anul urrnator perioadei evaluate, stabilite In cadrul evaluarii

performantclor profesionale individuale ale functionarilor publici, se au In vedere la elaborarea planului de
perfectionare profesionala a functionarilor publici prevazut la art. 459 din prezentul cod.

ART.22 (I) Comisia de evaluare prevazuta la art. 11 alin. (4) lit. e) din prezenta anexa se constituie, in
conditiile prevazute la art. 11 alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat de un functional' public din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al presedintelui consiliului judetean,
nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei.

(2) Evaluarea activitatii secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii
administrativ-teritoriale se realizeaza prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevazute la art. 485
alin. (3) lit. a) si Ql din prezentul cod, de catre fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzatoare
a prevedcrilor art. 17-19 din prezenta anexa.

(3) Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nemultumit de
rezultatele obtinute la evaluarea perforrnantelor profesionale individuale se poate adresa instantei de contencios
administrativ, In conditiile legii.

obiecrivele individuale rn raport cu indicatorii de perforrnanta ~I, [t;~!JC,"'1l" .... _

a fiecaruia dintre criteriile de performanta, iar nota 5 reprezinta nivelul maxim.
(2) Nota finala acordata pentru elementul prevazut la art. 485 alin. (3) lit. a) din prezentul cod reprezinta

media aritmerica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite,
daca s-a irnpus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.

(3) Nota finala acordata pentru elementul prevazut la art. 485 alin. (3) lit. b) din prezentul cod reprezinta
media aritrnetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta.

(4) Punctajul final al evaluarii perforrnantelor profesionale individuale este media aritmetica a notelor
obtinute pcntru obiectivele individuale ~i criteriile de performanta, potrivit alin. (2) si (3).

(5) In urrna evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre
urmaroarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator, nesatisfacator.

(6) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluarii perforrnantelor profesionale
individuale, dupa cum urrneaza:

a) pentru un punctaj intre 1,00-2,50 se acorda calificativul .mesatisfacator";
b) pentru un puncta] intre 2,51-3,50 se acorda calificativul .satisfacator":
c) pentru un punctaj intre 3,51-4,50 se acorda calificativul "bine";
d) pentru lin puncta] intre 4,51-5,00 se acorda calificativul .foarte bine".
ART. 19( I) Raportul de evaluare rezultat In urma interviului se inainteaza contrasemnatarului, care semneaza

raportul asa cum a fost completat de evaluator sau, dupa caz, II modi fica, cu obligatia de motivare si de
instiintare a functionarului public evaluat. In acest caz, functionarul public evaluat semneaza raportul de
evaluate modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consernnarii observatiilor sale, daca este cazul.

(2) Contrasemnatarul transmite raportul de evaluare, spre aprobare, persoanei desemnate In acest sens potrivit
prevederilor art. 12 alin. (4) din prezenta anexa.

(3) Persoana prevazuta la art. 12 alin. (4) din prezenta anexa aproba raportul, dupa caz, II modi fica, cu
obligatia de motivare si de instiintare a functionarului public. In acest caz, functionarul public semneaza raportul
de evaluare modificat, cu posibilitatea consernnarii observatiilor sale, daca este cazu!.

(4) La finalizarea evaluarii potrivit alin. (I), 0 copie a raportului de evaluare se comunica functionarului
public evaluat.

ART. 20 (I) Functionarii publici nemultumiti de evaluarea comunicata potrivit art. 19 alin. (4), 0 pot
contesta, in cadrul procedurii de evaluare, la conducatorul autoritatii sau institutiei publice, In term en de 5 zile
lucratoare de la luarea la cunostinta.

(2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza raportului de evaluare ~i a
referatelor intocmite de catre functionarul public evaluat, de catre evaluator si de catre contrasemnatar, In
term en de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

(3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), conducatorul autoritatii sau institutiei publice respinge
moti vat contestatia sau 0 admite, caz In care modi fica raportul de evaluare In mod corespunzator. Rezultatul
contestatiei se cornunica functionarului public In termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea acesteia.

(4) La expirarea termenului prevazut la al in. (I), In conditiile In care functionarul public nu a contestat
rezultatul evaluarii, respectiv la expirarea termenului prevazut la alin. (3), 0 copie a raportului de evaluare,
certi ficata pentru conformitate cu originalul de catre persoana cu atributii privind evidenta personalului din
cadrul cornpartirnentului de resurse umane, se cornunica functionarului public.

(5) Functionarul public nemultumit de rezultatul evaluarii perforrnantelor profesionale individuale se poate
adresa instantei de contencios administrativ. In conditiile legii.

ART. 21 ( I) Calificativele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale sunt avute In vedere
la:



HCLexcedent buget VP/2021

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Art. 1. Se aproba constituirea excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii al
comunei Cosmesti, judo Galati pe anul2021(contul82 E) in suma de 267.772,44 lei.

Art. 2. Se aproba utilizarea pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare sursa E, pentru anul 2021- in
suma de 267.772,44 lei.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei, prin
aparatul de specialitate cu cornpetente in domeniu.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu, de catre secretarul general al comunei in
termenul prevazut de lege primarului comunei Cosmesti, Biroului financiar contabil din aparatul de
specialitate al primarului si Institutiei Prefectului Galati si se aduce la cunostinta publica prin afisare si
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

Analizand prevederile:
- art. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin

Legea nr. 199/1997;
- art. 7, alin. (2) din Codul civil;
- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in adrninistratia publica, cu rnodificarile si cornpletarile

ulterioare:
- art. 58 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile si cornpletarile

ulterioare;
- ali. 129, alin.(2), alin. (4), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ Cll modificarile si

cornpletarile ulterioare;
Luand act de:

a. Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Cosrnesti nr. 115/06.01.2021, insotit de referatul de
motivare inregistrat sub acelasi numar.

b. Referatul de aprobare al primarului comunei Cosmesti, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub
11r.119/07.01.2021;

c. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cosmesti, inregistrat sub nr.2601 13.01.2021 ;

d. Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti,
j udetu I Galati,

in temeiul art. 139, alin. (3), lit.a) si eel al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI, intrunit in $edinJiiordinarii in

data de adopta prezenta HOTARARE:

Initiator: primar, ing. Ion Tuchllus,
Numarul de inregistrare ~i data depunerii proiectului: 115*/06.01.2021

Privind: aprobarea constituirii si utilizarii excedentului bugetului finantat integral din venituri
proprii al comunei Cosmesti, jude Galati pe anul 2021

PROIECT DE HOTARARE
Nr. 115*106.01.2021

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73:
Sat Cosrnesti; cod postal 807085;
tel 0236336227: fax 0236336218
e-mail: cosmesti(i/lgl.e-adm.ro
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR



HCLexcedent buget VP/2021

La proiectul de hotarare privind: Aprobarea constituirii si utilizarii excedentului
bugetului finantat integral din venituri proprii al comunei Cosmesti, jud, Galati
pe anul 2021.

Domnilor consilieri, pentru buna desfasurare a activitatii institutiei noastre si pentru
a avea posibilitatea efectuarii unor plat! in cadrul sectiunii de dezvoltare, va rugam sa
luati in discutie si sa analizati in vederea aprobarii, constituirea si utilizarea
excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii al comunei Cosmesti pe
anul 2021. Dupa cum se cunoaste, in conformitate cu prevederile legale, este de
competenta autoritatilor deliberative de a lua la cunostinta si aproba constituirea si
utilizarea excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii al comunei
Cosmesti, in fiecare an.

Mentionez ca in acest an, valoarea excedentului bugetului finantat integral din
venituri proprii al comunei Cosmesti pe anul 2021 este de 267.772,44 lei.

Autoritatile deliberative au dreptul de a decide, la propunerea executivului local,
modul de utilizare a acestor sume, pentru corecta aplicare a prevederilor art. 58 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prin urmare, analizand proiectele viitoare, propunem spre aprobare utilizarea pentru
finantarea Sectiunii de dezvoltare sursa E, pentru anul 2021 a unei sume din
excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii in valoare de 267.772,44 lei.

Solicit Raport de specialitate Biroului financiar contabil, pana cu 0 zi inaintea
trimiterii materialelor pentru bun a desfasurare a sedintei,

Propun pentru avizarea de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Local, a
acestui proiect si transmiterea avizelor pana cu 0 zi inaintea sedintei, cu amendamente
justificate si legale, catre secretarul general al comunei.

Astfel domnilor consilieri, propun spre discutie si aprobare proiectul de hotarare
privind "Aprobarea constituirii si utilizarii excedentului bugetului finantat integral
din venituri proprii al comunei Cosmesti, jud, Galati pe anul 2021".

PRIMAR,
In g. Ion t,):tI:JD:Jtu.

REFERAT DE APROBARE

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR

Nr.119/07.01.2021



HCLexcedent buget VP/2021

BIROU FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Cristina Briceag

proiectul de hotarare este temeinic, bine justificat in concordanta cu prevederile art.129

alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu

modificarile si completarile ulterioare;

proiectul este necesar si oportun, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor

specifice administratiei publice locale si corespunde cu documentele contabile ale

institutiei, din care au rezultat valorile pentru care se constituie excedentul din venituri

proprii, respectiv suma de 267.772,44 lei;

se asigura legalitatea conform art. 58 alin. (1), lit.a) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind

finantele pub lice locale;

Este de competenta Consiliului Local al cornunei, in conformitate cu prevederile art. 129,

alin. (4)~ lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de a aproba Hotararea

privind ~,Aprobarea constituirii si utilizarii excedentului bugetului finantat integral din

venituri proprii al comunei Cosmesti, jud. Galati pe anul 2021".

In temeiul art. 136, alin.( 4) si alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind Aprobarea

constituirii si utilizarea excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii al

comunei Cosmesti, judo Galati pe anul 2021, constat urmatoarele :

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: Aprobarea constituirii si utiliziirii excedentului bugetului

finantat integral din venituri proprii al comunei Cosmesti, judo Galati pe anul 2021.

Nr.260/13.01.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
- PRIMAR-
Biroul financiar contabil, taxe ~i impozite



Ec. Cristina Briceag

Cu stima,

Domnului primar al comunei,

Va informez ca se poate propune un proiect de hotarare catre Consiliullocal ca urmare

a stabilirii sumelor care se pot constitui excedent al bugetului finantat integral din venituri

prorii al comunei Cosmesti pe anul 2021:

valoarea excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii (contul 82

E) al comunei Cosmesti pe anul 2021 este de 267.772,44 lei.,

Pentru buna desfasurare a activitatii institutiei noastre si pentru a avea posibilitatea

efectuarii unor plati in cadrul sectiunii de dezvoltare, va rog sa luati in discutie si sa propuneti

aprobarea utilizarii excedentului bugetului finantat integral din venituri proprii al comunei

Cosmesti pe anul 2021, pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare sursa E pentru anul 2021,

din excedentul bugetului finantat integral din venituri proprii in valoare de 267.772,44 lei;

Baza legala se afla in prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si in prevederile Codului

adm inistrativ.

REFERAT

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR

Nr.115/06.01.2021



HCLexcedent BL2021

Analizand prevederile:
- art. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin

Legea nr. 199/1997~
- art. 7, alin. (2) din Codul civil;
- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala In adrninistratia publica, cu modificarile ~i completarile

ulterioare;
- art. 58 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub1ice locale, cu modificarile ~i completarile

ulterioare;
- ali. 129, alin.(2), alin. (4) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ~i

cornpletarile ulterioare;
Luand act de :

c) Proiectul de hotarare nr. 116/06.01.2021 initiat de primarul comunei;
d) Referatul de aprobare al primarului comunei Cosmesti, In calitatea sa de initiator, inregistrat sub

nr.149/07.0 1.2021;
c) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosrnesti,

inregistrat sub nr.294/ 13.01.2021 ;
d) raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti,judetul Galati,
In temeiul art. 139, alin. (3), lit.a) si eel al art. 196, alin. (l) lit. a) din OUG 57/2019 privind

Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI, intrunit in sedintii ordinarii in data

de adopts prezenta HOTARARE:
Art. 1. Se aproba constituirea excedentului bugetului local pe anul 2021 in suma de 3.309.630,19 si

utilizarea pentru Sectiunea de dezvoltare - suma de 2.500.000 lei.
Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei, prin aparatul de

specialitate cu competente in acest domeniu.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu in termenul prevazut de lege, de catre
secretarul general al comunei, primarului comunei Cosmesti, Institutiei Prefectului Galati, Biroului
financiar contabil si se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

PRESEDINTELE DE SEDINT A.,

Privind: aprobarea constituirii si utiliziirii excedentului bugetului local pe anul 2021:
Initiator: primar ing. Ion Tuchilus,
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului: 116/06.01.2021

-.; "-

PROIECT DE HOTARARE

Nr. 116/06.01.2021

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73;
Sat Cosmesti; cod postal 807085:
tel 0236336227; fax 0236336218
e-mail: cosmesti(i/lgl.e-adm.ro
Web-site: www.primaria-cosmesti.ro

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSME~TI
PRIMAR
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PRIMAR,
Ing. Ion Tu [lus

La proiectul de hotarare privind: Aprobarea constituirii si utilizarii excedentului
bugetului local pe anu12021.

Domnilor consilieri, pentru buna desfasurare a activitatii institutiei noastre si pentru a avea
posibilitatea efectuarii unor plati in cadrul sectiunii de dezvoltare, va rugam sa luati in discutie si
sa aprobati constituirea si utilizarea excedentului bugetului local al comunei Cosmesti pentru
anul 2021. Dupa cum se cunoaste, in conformitate cu prevederile legale, este de cornpetenta
autoritatilor deliberative de a lua la cunostinta si aproba constituirea si utilizarea excedentului
bugetului local, In fiecare an.

Mentionez ca in acest an, valoarea excedentului bugetului local al comunei Cosmesti
pentru anul 2021, este de 3.309.630,19 lei.

Tot In sarcina autoritatilor deliberative, este si optiunea de utilizare a acestor sume:
" a) ca sursd de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si
cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat
in urma aplicarii prevederilor lit. a),·

c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si
dezvoltare, dupa caz, la sfdrsitul exercitiului bugetar=i.s.a." , dar la propunerea autoritatilor
executive.

Prin urmare, propunem utilizarea partiala a sumelor din excedentul bugetului local, respectiv
2.500.000 lei pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2021.

Solicit Raport de specialitate Biroului Financiar contabil, pana In preziua cind vor fi aduse la
cunostinta materialele pentru sedinta ordinara.

De aceea domnilor consilieri, propun spre avizare comisiilor de specialitate din Consiliul
Local, care vor transmite secretarului general al comunei avizul, pana cu 0 zi inaintea sedintei
ordinare In care se va propune proiectul si spre aprobare Consiliului Local, proiectul de hotarare
privind "Constituirea si utilizarea excedentului bugetului local al comunei Cosmesti, judetul
Galati pe anul 2021".

REFERAT DE APROBARE

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI

PRIMAR-
Nr. 149/07.01.2021
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Ec. cris~ceag
BIROU FINANCIAR CONTABIL,

in temeiul art. 136~ alin.(4) ~l alin.(8) din aUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind Aprobarea constituirii ~i utilizarii

excedentului bugetului local pe anu12021, constat urmatoarele:

proiectul de hotarare este terneinic, bine justificat in concordanta cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.

b) ~i alin. (4) lit. a) din aUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare ~republicata;

proiectul este necesar si oportun pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice

adrninistratiei publice locale si corespunde cu documentele contabile ale institutiei, din care rezulta

valoarea excedentului bugetului local pentru anul 2021: 3.309.630,19 lei.

Se propune utilizarea pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare pentru anul 2021 0 suma din

excedentul bugetului local in valoare de 2.500.000 lei

se asigura legalitatea conform art. 58 alin. (1), lit.a) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele

publice locale;

Este de competenta Consiliului Local al cornunei, in conformitate cu prevederile art. 129~alin. (4)

lit. a) din aUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de a aproba Hotararea privind aprobarea

constituirii si utilizarii excedentului bugetului local al comunei Cosrnesti, judo Galati pentru anul 2021.

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: Aprobarea constituirii si utilizarii excedentului bugetului local pe

anul2021

Nr.294/13.01.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
- PRIMAR-
Biroul financiar contabil, taxe si impozite



Ec. cristiDJ;1

Va informez ca se poate propune Consiliului Local aprobarea constituirii si utilizarea
conform prevederilor legale a excedentului bugetului local al comunei Cosmesti pentru anul
2021.

Pentru buna desfasurare a activitatii institutiei noastre si pentru a avea posibilitatea
efectuari i unor plati in cadrul sectiunii de dezvoltare, va rog sa luati In considerare un proiect
de hotarare pentru constituirea si uti Iizarea excedentului bugetului local al comunei Cosmesti
pentru anul 2021.

Mentionez ca valoarea excedentului bugetului local al comunei Cosmest (contul 82 A)
pentru anul 2021 este in valoare de 3.309.630,19 lei.

-se poate utiliza pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare pentru anul 2021 0 suma din
excedentul bugetului local in valoare de 2.500.000 lei;

In temeiul art. 58~ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ~i a Codului administrativ, se poate propune spre
aprobare Consiliului local, a unui proiect de hotarare privind "Constituirea si utilizarea
excedentului bugetului local al comunei Cosmesti,judetul Galatipe anuI2021".

Domnului primar al comunei,

REFERAT,

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR

Nr.116/06.01.2021



HCL presedinte ~edinta/2020/ZC
2

Art. 1. Alege dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti pe d-nul consilier
local , presedinte de sedinta pentru perioada 01 februarie 2021 - 30
aprilie 2021.

Art. 2. Presedintele ales va conduce sedintele Consiliului Local, va semna hotararile
adoptate, procesul verbal al sedintei si procesul verbal de inchidere al dosarului special al
sedintei, cu respectarea prevederilor Codului Administrativ si ale Regulamentului de
organizare ~i functionare al Consiliului Local Cosmesti.

Art. 3. In cazul absentei presedintelui la orice sedinta organizata In aceasta perioada, se
va proceda la alegerea unui presedinte de sedinta numai pentru sedinta respectiva, fara a
intrerupe mandatul de trei luni.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarei comunei, in termenul
prevazut de lege, primarului comunei Cosmesti, Institutiei Prefectului Galati, consilierului
local ales si se face publica prin afisare si publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.primaria-cosmesti.ro.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI intrunit in ~edinlii
ordinarii in , HOTARA$TE:

Avand in vedere:
- Art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare, ale primarului comunei Cosmesti in calitatea sa

de initiator, inregistrate sub nr. 10415/31.12.2020, respectiv 10416/31.12.2020;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Cosmesti, inregi strat sub nr. 148/07.01.2021;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti,

judetul Galati.
in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) si cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019

privind Codul administrativ

Initiator: ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosmesti, judetul Galati;
Nurnarul de Inregistrare ~i data depunerii proiectului de hotarare: 10415/31.12.2020

Privind: alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti, jud,
Galati, a unui presedinte de sedinta pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021

PROIECT DE HOTARARE

ROMANIA
JUDETUL GALATI, ,
COMUNA COSME~TI
PRIMAR
Nr. 10415/31.12.2020
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Temeiul legal al demersului meu, 11constituie prevederile art. 123 al OUG 57/2019
privind Codul Administrativ:

, , Presedintele de sedinta
(I) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, In termenul stabilit prin

regulamentul de organizare ~i functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe 0 perioada de eel
mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si sernneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de
sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit. ee).

(2) Consilierul local ales In conditiile alin. (I) poate fi schimbat din functie, la initiativa a eel putin unei
treimi din numarul consilierilor locali In functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta.

(3) In cazul In care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora
este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce sedinta
respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de prezentul cod pentru presedintele de
sedinta.

(4) Presedintele de sedinta exercita urrnatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari ~i anunta rezultatul votarii, cu precizarea

voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor nurnarate si evidentiate de secretarul general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale In procesul-verbal al sedintei;

c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
d) asigura mentinerea ordinii, In conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra In cornpetenta de solutionare a consiliului

local;
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (I) sau propune consiliului aplicarea unor

asernenea sanctiuni, dupa caz;
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului

local sau alte insarcinari date de catre consiliul local.
Prin proiectul de hotarare de mai sus prop un alegerea dintre membrii Consiliului Local al

comunei Cosmesti a unui presedinte de sedinta pentru perioada determinata de trei luni.
Competenta aprobarii proiectului de hotarare, precum si nominalizarea viitorului presedinte de

sedinta revine Consiliului Local al Comunei Cosmesti, in baza dispozitiilor expuse mai sus.
Fata de cele prezentate mai sus, propun acest proiect pentru avizare de catre Comisia de

specialitate Dr. 3, intocmirea Raportului de specialitate de catre secretarul general al comunei si
aprobarea lui In plenul sedintei ordinare din luna ianuarie a anului 2021.

REFERA T DE APROBARE
La proiectul de hotiiriire privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti,
judo Galati a unui presedinte de sedintii pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI

PRIMAR -
Nr. 10416/31.12.2020
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SECRETAR GENERAL AL COMUNEI COSME~TI, JUD. GALATI,
CRIST A ZAHARIA

Reglementarea juridica a proiectului de hotarare 0 constituie dispozitiile art.123
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prin proiectul de hotarare initiat de d-l primar Tuchilus Ion, se propune alegerea
dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti a unui presedinte de sedinta
pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021.

Proiectul de hotarare este oportun, necesar si indeplineste conditiile de legalitate
pentru aprobarea In plenul Consiliului Local.

Domnul primar a apreciat corect estimarea mandatului urmatorului presedinte de
sedinta, In sensul ca poate fi de trei luni conform prevederilor Codului Admninistrativ.

Nominalizarea si aprobarea urmatorului presedinte de sedinta a Consiliului Local
este de cornpetenta plenului Consiliului Local.

Fata de cele prezentate mai sus, consider proiectul de hotarare ca fiind legal,
necesar si oportun si propun aprobarea lui, dupa nominalizarea de catre domnii
consi Iieri a unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. Este 0

procedura legala men ita sa contribuie la buna desfasurare a activitatii Consiliului
Local, dand posibilitatea ca In decursul mandatului fiecare consilier sa acceada la
ocuparea functiei de presedinte de sedinta.

La proiectul de hotarare privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti,
jud. Galati a unui presedinte de sedintii pentru perioada 01.02.2021-30.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
SECRETAR GENERAL
Nr.148/07.01.2021
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