
 
ROMANIA          
JUDET PRAHOVA                                                                                
COMUNA COSMINELE 
PRIMAR 
NR. ______  / _____.02.2022 

              
                          

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instalarii a trei panouri indicatoare de limitare comuna 
 

 
 Având în vedere  
          Referatul de aprobare nr.______ / ______.02.2022 al d-lui Iulian NAE – 
Primarul Comunei Cosminele; 
 Ținând seama de: 
           -avizul Secretarului General al Comunei Cosminele, înregistrat sub nr. _____ 
/ _____.02.2022; 
          -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local al Comunei 
Cosminele;  
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.129, alin. (2), lit.”c” din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul  

- art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
            Consiliul  local  al  Comunei  Cosminele adoptă  prezenta  
 

HOTARARE 
 
 

Art.1. Se aprobă instalarea a trei panouri indicatoare de limitare comuna, in 
locurile mentionate in anexa prezentei. 
       Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul Comunei Cosminele.  
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Comunei Cosminele;  

 
 

Initiator, 
PRIMAR 

Iulian NAE 
 

  Contrasemnează, 
                          Secretar General, 
                                                                                               Marcian Bogdan POPA 
 

 
 



 
ROMANIA          
JUDET PRAHOVA                                                                                
COMUNA COSMINELE 
CONSILIUL LOCAL 

              
                          

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instalarii a trei panouri indicatoare de limitare comuna 
 

 
 Având în vedere  
          Referatul de aprobare nr.______ / ______.02.2022 al d-lui Iulian NAE – 
Primarul Comunei Cosminele; 
 Ținând seama de: 
           -avizul Secretarului General al Comunei Cosminele, înregistrat sub nr. _____ 
/ _____.02.2022; 
          -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local al Comunei 
Cosminele;  
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.129, alin. (2), lit.”c” din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul  

- art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul  
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
            Consiliul  local  al  Comunei  Cosminele adoptă  prezenta  
 

HOTARARE 
 
 

Art.1.  Se aprobă instalarea a trei panouri indicatoare de limitare comuna, in 
locurile mentionate in anexa prezentei. 
       Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul Comunei Cosminele.  
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Comunei Cosminele;  

 
 

Presedinte de sedinta, 
Georgian NEAGU  

 
  Contrasemnează, 

                          Secretar General, 
                                                                                               Marcian Bogdan POPA 
 

 
Comuna Cosminele, Judet Prahova 
Nr. ____/ _____02.2022 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R 
Nr.______ / ____02.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiect de hotarare 

privind aprobarea instalarii a trei panouri indicatoare de limitare comuna 
 
 
  

 Subsemnatul Nae Iulian – Primarul Comunei Cosminele, în conformitate cu 
prevederile art.136, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.6, alin. (3) și art.30, 
alin. (1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

supun analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotarare 
privind aprobarea instalarii a trei panouri indicatoare de limitare comuna. 

         Instalarea celor trei panouri indicatoare de limitare comuna, asa cum este 
prevazut in anexa, este necesara pentru inlocuirea celor vechi, acolo unde acestea 
existau. Un alt considerent pentru care initiez prezentul proiect de hotarare este 
schimbarea aspectului de la cele trei intrari/iesiri ale comunei precum si indicarea 
delimitarii hotarului dintre localitatea noastra si cele invecinate. 
 Față de cele sus-menționate, supun aprobării proiectul de hotărâre prezentat.  
  
 
 
 

PRIMAR, 
Iulian NAE 

       



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R  
Nr. ______ / _____.02.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea instalarii a trei panouri indicatoare 

de limitare comuna 
 

 

Secretarul General al Comunei Cosminele, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma 
actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază 
referatul de aprobare nr. ______ /____.02.2022, formulat de dl. Nae Iulian – 
Primarul Comunei Cosminele; 

   
          acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea instalarii a trei panouri indicatoare de limitare 
comuna, motivat de prevederile: 
 

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c”  din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
  
   
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Marcian Bogdan POPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
SECRETAR 
NR. ______/ 31.01.2022 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       

Incheiat astazi, 31.01.2021 
           Subsemnatul  Popa Marcian Bogdan, secretar general avand ca atributii in fisa 
postului si relatia cu societatea civila, va duc la cunostinta faptul ca la data de 
17.01.2022,  am afisat la sediul Primariei Cosminele, anuntul referitor la consultarea: 
 

     - Proiectul de hotarare privind aprobarea instalarii a trei panouri 
indicatoare de limitare comuna 
 
            La data de 31.01.2022 am ridicat anuntul privind  proiectul de act normativ 
mentionat mai sus. 
          Precizez ca nu au fost depuse in termenul stabilit conform art. 7 din legea nr. 
52/2003 privind transparenta in administratia publica, propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de hotarare de mai sus. 
          Proiectul a fost afisat la avizier si pe site-ul propriu in data de 17.01.2022. 
          Drept pentru care propun supunerea spre adoptarea a proiectelor de hotarare in 
forma prezentata, fiind indeplinite procedurile prevazute de legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica.          

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Popa Marcian Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
SECRETAR 
NR. ______/ 17.01.2022 

 
 
 

 
 

ANUNT 
cu privire la elaborarea unor proiecte de act normative 

 
 
            Consiliul Local al Comunei Cosminele aduce la cunostinta publicului ca in 
luna februarie 2022, in sedinta Consiliului Local, va fi supus spre analiza si 
adoptare: 
 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea instalarii a trei 
panouri indicatoare de limitare comuna 

 
             
           La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada 
de cel putin 10 zile calendaristice pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act normative supus dezbaterii publice. 
           Persoanele interesate pot depune in scris, la Primaria Comunei Cosminele, 
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare precizat mai sus, in 
perioada 17.01.2022 – 31.01.2022.  
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Popa Marcian Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
SECRETAR 
NR. ______/ 05.01.2022 

 
 
 

 
 

ANUNT 
cu privire la elaborarea unor proiecte de act normative 

 
 
            Consiliul Local al Comunei Cosminele aduce la cunostinta publicului ca, in 
luna ianuarie 2022, in sedinta Consiliului Local, va fi supus spre analiza si adoptare: 
 
 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
utilizare pentru parcul de masini apartinand UAT Cosminele 

             
           La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada 
de cel putin 10 zile calendaristice pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act normative supus dezbaterii publice. 
           Persoanele interesate pot depune in scris, la Primaria Comunei Cosminele, 
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare precizat mai sus, in 
perioada 05.01.2022 – 17.01.2022.  
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Popa Marcian Bogdan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
SECRETAR 
NR. ______ /  17.01.2022 

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
       

Incheiat astazi, 17.01.2022 
           Subsemnatul  Popa Marcian Bogdan  -  secretar general avand ca atributii in 
fisa postului si relatia cu societatea civila, va duc la cunostinta faptul ca la data de 
05.01.2022,  am afisat la sediul Primariei Cosminele, anuntul referitor la consultarea: 
 

- Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului de 
utilizare pentru parcul de masini apartinand UAT Cosminele 

 
            La data de 17.01.2022,  am ridicat  anuntul  privind  proiectul de act normativ 
mentionat mai sus. 
          Precizez ca nu au fost depuse in termenul stabilit conform art. 7 din legea nr. 
52/2003 privind transparenta in administratia publica, propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de hotarare de mai sus. 
         Proiectul a fost afisat la avizier si pe site-ul propriu in data de 05.01.2022. 
          Drept pentru care propun supunerea spre adoptarea a proiectelor de hotarare in 
forma prezentata, fiind indeplinite procedurile prevazute de legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica.          

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Popa Marcian Bogdan 
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