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ANUNȚ TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ 
 

Comuna Cozma, județul Mureș, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţia publică, aducem la cunoştinţă 

publică următoarele  proiecte de hotărâre, ce urmează a fi supuse  aprobării  Consiliului Local 

al comunei Cozma,  în şedinţa ordinara,  din data de 23.04.2021 ora 10,00 în sala de la 

Caminul Cultural al  comunei Cozma: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se 

vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Cozma in anul 

scolar 2019-2020 si pe semestrul I al anului şcolar 2020-2021 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor           

pentru comuna Cozma, judeţul Mures 
 

      

4. Proiect de hotarare privind modificarea prin Act adiţional a contractului de concesiune , 

nr.3/2011, modificat prin HCL. 45/26.10.2018 şi stabilirea  nivelului redevenţei, pentru 

spaţiul în care funcţionează Cabinetul Medical Individual Kovacs Elena, în suprafaţă de 

44 mp, situat in Cozma nr. 46, judeţul Mureş 
 

5. Proiect de hotarare prvind implementarea proiectului ”Dotarea căminului cultural din 

localitatea Socolu de Câmpie, comuna Cozma, județul Mureș” 
 

6. Proiect de hoatare privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, ca ajutor de 

înmormântare, doamnei Sabau Georgiana 
 

7. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care 

contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii 
 

           Proiectele de hotărâre sunt publicate, din data de 22.03.2021, pe site-ul. comunei 

Cozma: www.primariacozma.ro şi afişat la sediul instituţiei din Cozma, nr.41, județul Mureș. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune la 

Registratura Primăriei comunei Cozma, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect 

de hotarare. 

   

Primar 

Ormenişan Petru 
Data afisarii 

22.03.2021      
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