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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita, trimisă comisiei noastre cu adresa
nr.629 din 8 ianuarie 2001, în vederea dezbaterii şi avizării în fond.
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2000.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizul favorabil
al: Consiliului Legislativ cu nr. 1164/16.10.2001 precum şi punctul de vedere al
Guvernului exprimat prin adresa nr. 3200/FI din 19 octombrie 2001, prin care se
susţine proiectul de lege sus-menţionat.

La şedinţa de lucru a comisiei din 28 noiembrie  2001 a participat şi
reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice � domnul Secretar de Stat �
Ionel Fleşariu, care în cadrul dezbaterilor a susţinut proiectul de lege.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de act
normativ se  încadrează în categoria legilor organice.

 PRESEDINTE,
   SECRETAR,

IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege  privind  înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita.

În urma examinării proiectului de Lege privind înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita, în şedinţa din 28
noiembrie 2001, comisia  a hotărât ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea
dezbaterii şi adoptării cu următoarele amendamente :

Nr
crt

Textul iniţial Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3

1 Art.1 � (1) Se înfiinţează comuna
Cozmeni,  judeţul Harghita, având în
componenţă satele Cozmeni  şi Lăzăreşti.

(2) Reşedinţa comunei se stabileşte în
satul Cozmeni.

Art.1. � (1) Se înfiinţează comuna
Cozmeni, prin preluarea satelor Cozmeni  şi
Lăzăreşti  de la comuna Sânmartin, judeţul
Harghita.

(2) Reşedinţa comunei se stabileşte în
satul Cozmeni.

Pentru definirea cât mai clară
a satelor care vor compune
noua comună.

2 Art.2.- Comuna Sînmartin, judeţul
Harghita, are în componenţă satele Sînmartin,
Ciucani şi Valea Uzului, având reşedinţa în
satul Sînmartin.

 Art.2.- Comuna Sânmartin, are în
componenţă satele Sânmartin, Ciucani şi Valea
Uzului şi reşedinţa în satul Sânmartin.

Îmbunătăţire redacţională.

3 Art. 3. - (1) Consiliul judeţean
Harghita, împreună cu Direcţia generală a

Completare necesară pentru
stabilirea modului de



2

finanţelor publice şi controlului financiar de
stat a judeţului Harghita şi Consiliul local al
comunei Sânmartin vor repartiza  veniturile
şi cheltuielile actualului buget al comunei
Sânmartin  între comunele prevăzute la art.
1 şi 2.

(2) De la data intrării în vigoare a
prezentei legi, veniturile şi cheltuielile care
în condiţiile legii, revin de drept comunei
Cozmeni, vor fi administrate şi gestionate
prin autorităţile locale ale acestei noi
comune, iar echilibrarea bugetului local se
va realiza pe seama sumelor defalcate din
impozitul pe salarii, în limita prevederilor
aprobate, în anul 2002, pe ansamblul
judeţului Harghita.

(3) Bugetul comunei Cozmeni pe anul
2002 se va elabora de către delegatul
desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuţii de primar şi se va aproba de către
prefectul judeţului Harghita şi preşedintele
Consiliului judeţean Harghita, cu avizul
Direcţiei generale a finanţelor publice şi
controlului financiar de stat a judeţului
Harghita.

(4) Operaţiunile de predare-preluare
se vor face pe bază de protocoale încheiate
între actualul primar al comunei Sânmartin
şi delegatul desemnat prin ordin al
prefectului, cu atribuţii de primar al

constituire a bugetelor locale
ale celor două comune
rezultate în urma
reorganizării.

Evidenţierea surselor de
consolidare a bugetului local
al comunei nou înfiinţate.

Necesitatea stabilirii modului
de constituire al bugetelor
celor două comune.

Necesitatea stabilirii unei
conduceri pentru comuna
nou înfiinţată.



3

comunei Cozmeni şi vor fi confirmate de
Delegaţia permanentă a Consiliului
judeţean Harghita.

4 Art. 4. � (1)  Până la constituirea
potrivit legii, a autorităţilor administraţiei
publice locale în comuna Cozmeni, judeţul
Harghita, rezolvarea problemelor curente se
va asigura de doi delegaţi, numiţi prin ordin
al prefectului, cu atribuţii de primar şi
viceprimar, precum şi de un secretar numit
de prefect în condiţiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute
la alin.(1) se va face potrivit reglementărilor
legale în vigoare, din bugetul comunei
Cozmeni.

Necesitatea stabilirii modului
de soluţionare a problemelor
curente ale comunei nou
înfiinţate, până la alegerea
autorităţilor adminstraţiei
publice locale conform
prevederilor legii.

5 Art. 5. - Până la noile alegeri locale,
autorităţile administraţiei publice locale din
comuna Sânmartin, judeţul Harghita, vor
funcţiona în componenţa avută la intrarea
în vigoare a prezentei legi.

Necesitatea precizării
condiţiilor în care vor
funcţiona autorităţile
administraţiei publice locale
ale comunei Sânmartin din
care s-au desprins satele care
compun noua comună
Cozmeni.

6 Art. 3. � Anexa la Legea nr. 2/1968 Art. 6. � Anexa la Legea nr.2/1968 Reformulare corectă potrvit



4

privind organizarea administrativă a
teritoriului României, republicată în Buletinul
Oficial Partea I, nr. 54 -55 din 27 iulie 1981, se
modifică în mod corespunzător.

privind organizarea administrativă a
teritoriului României, republicată în Buletinul
Oficial Partea I, nr.54 -55 din 27 iulie 1981 ,
cu modificările ulterioare, se modifică în
mod corespunzător.

normelor de tehnică
legislativă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,
IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat � consilier:
Arh.Victor Cristea
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