
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
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                  Avizat, 

                      Secretar, 

                    Craciun Adrian 

 

PROIECT   DE HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotarârii nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea proiectului 

modelului de steag al UAT Cozma 

 

 
Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Avand în vedere: 

- Expunerea de motive nr.  1348/19.06.2018, a primarului Comunei Cozma 

- Raportul de specialitate nr. 1348/1/19.06.2018, prin care se propune spre  aprobare  

revocarea Hotarârii nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea proiectului 

modelului de steag al UAT Cozma 

- Adresa MDRAP, cu privire la analiza efectuata asupra documentatiei proiectului de 

steag al comunei Cozma, înregistrata la UAT Cozma cu nr. 1334/14.06.2018 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

  În conformitate cu: 

  - prevederile art. 3 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile 

administrativ-teritoriale a steagurilor proprii; 

  - prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

  În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.Se revocarea Hotarârea nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea proiectului 

modelului de steag al UAT Cozma 
  

Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul comunei Cozma dl. 

Ormenișan Petru,.  
 

   Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Mureş,  

- MDRAP 

- Primarului Comunei Cozma  

        -     Dosarul instituţiei 

           -    Se aduce la cunoştiinţa publică prin Afisare, site-ul Primariei,  

 

INITIATOR 

Primar 

Ormenisan Petru 
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Nr.1348/19.06.2018 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Având în vedere adresa  MDRAP, cu privire la analiza efectuata asupra documentatiei 

proiectului de steag al comunei Cozma, înregistrata la UAT Cozma cu nr. 1334/14.06.2018,  

Urmare a convorbirii telefonice avute până în data de 12.06.2018 cu domnul secretar Adrian 

Crăciun și a analizei efectuate  asupra documentației proiectului de steag al comunei Cozma, 

județul Mureș, ținând cont de prevederile Legii nr. 141/2015 privind aprobarea şi folosirea de către 

unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, suntem înştinţaţi că trebuie refăcute 

următoarele documente fără de care nu se poate promova proiectul de hotărâre a Guvernului şi : 

- abrogarea HCL-ului existent nr. 29/2015; 

 Având în vedere cele prezentate propunem Consiliului local al Comunei Cozma spre analiza 

şi adoptare, Proiectul de hotarare privind revocarea Hotarârii nr. 29 din 27 octombrie 2015 

privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Cozma 

 

  

  

 

      

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 
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R A P O R T 

 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2015 judetele, municipiile, orasele si comunele 

din Romania pot avea un steag propriu si unic, pe baza hotararii autoritatii deliberative, respectiv 

Consiliul Local Cozma. 

Prin  Hotarârea nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea proiectului modelului de 

steag al UAT Cozma, s-a început demersul şi s-au transmis documentele necesare catre MDRAP. 

Până în data de 12.06.2018 au fost purtate discuţii cu Compatrimentul de specialitate din 

cadrul MDRAP, cu privire la analiza efectuata asupra documentatiei proiectului de steag al comunei 

Cozma. 

În data de 14.06.2018 a fost  înregistrata la UAT Cozma corespondenţa primita pe adresa de 

email cu privire la aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Cozma, 

Urmare a convorbirii telefonice avute până în data de 12.06.2018 cu domnul secretar 

Adrian Crăciun și a analizei efectuate  asupra documentației proiectului de steag al comunei 

Cozma, județul Mureș, ținând cont de prevederile Legii nr. 141/2015 privind aprobarea şi 

folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, suntem înştinţaţi că 

trebuie refăcute următoarele documente fără de care nu se poate promova proiectul de hotărâre a 

Guvernului şi abrogarea : 

- Emiterea unei noi Hotărâri a Consiliului local al comunei Cozma, prin care s-a însuşit proiectul 

de steag împreună cu Anexele nr.  1 și 2 la HCL, având ca model o HCL mun.Fetești (HCL 

împreună cu Anexele nr. 1 și 2 trebuiesc semnate de Președintele de ședință și secretarul uat-ului);  

- abrogarea HCL-ului existent nr. 29/2015; 

- Adresa prefectului privind exercitarea controlului de legalitate asupra noii hotărâri a Consiliului 

local al comunei Cozma privind aprobarea modelului de steag al uat-ului, în conformitate cu 

prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004, republicată. 

- Un nou proces verbal de afișaj mediatizare / consultare a locuitorilor pentru noul HCL. 

Declarația pe propria răspundere a primarului că stema localității folosită pe steagul heraldic 

este cea aprobată prin HG și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I și stema color, 

în copie, aprobată prin HG (nr./data) și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I (nr. / 

data), conform prevederilor HG nr. 25/2003 nu se modifică. 

 Având în vedere cele prezentate propunem Consiliului local al Comunei Cozma spre analiza 

şi adoptare, Proiectul de hotarare privind revocarea Hotarârii nr. 29 din 27 octombrie 2015 privind 

aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Cozma 

   

 

SECRETAR UAT, 

CRĂCIUN ADRIAN 

 

  


