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PROGRAM DE INVESTIŢII
ANUL 2011

Nr. 
crt.

Titlul proiectului de 
investiţie

Obiectivul investitiei Valoarea 
totala/lei

Observatii

1 PNDR MASURA 322
REABILITAREA RETELEI 
STRADALE A COMUNEI 
COZMENI DIN JUDETUL 
HARGHITA, 
MODERNIZARE CAMIN 
CULTURAL DIN SATUL 
LAZRESTI, COMUNA 
COZMENI , 
CONSTRUIRE CENTRU 
PENTRU INGRIJIREA 
COPIILOR TIP AFTER 
SCHOOL IN SATUL 
COZMENI, COMUNA 
COZMENI

Prezentul  proiect  vizează  o  parte  din 
reteaua  stradală  a  comunei,  străzile 
propuse  pentru  modernizare  fac 
legătura  cu  principalele  căi 
rutiere.Căminul  cultural   din  Lăzăreşti 
este  construită  la  inceputul  sec.XX, 
pentru  a  realiza  cerintele  temei  de 
proiectare,  sala  de  spectacole  va  fi 
extinsă  în  directia  scenei,  creând 
grupuri  sanitare  şi  vestiare  pentru 
actori.  Construirea  unui  centru  de 
ingrijire  se  consideră  oportună  pentru 
că un astfel de tip de centru prezintă un 
mare interes pentru părinţi  cu program 
încărcat si cu copii de vârstă primară.
Timpul  acordat  propriilor  copii  e  o 
problemă  tot  mai  importantă  pentru 
părinţii  activi.Casele  de copii  de acest 
tip  sunt  inexistente  în  această 
zonă,situaţie  care  se  răsfrânge  şi 
asupra  accesului  mamelor  pe  piaţa 
muncii.Prin realizarea proiectului     se 
va  atinge  obiectivul  general  al 
proiectului  si  anume  dezvoltarea 
serviciului  public  de  bază,  în  deplină 
concordanţă  cu  obiectivul  specific  al 
măsurii  din  cadrul  programului  PNDR 
respectiv  ÎMBUNĂTĂŢIREA 
ACCESULUI  LA  SERVICII  DE  BAZĂ 
PENTRU POPULATIA RURALĂ.

Modernizare 
camin cultural

1 117 481 

Reabilitare 
drum

7 819 510

Construire 
centru  de 
ingrijire

3 932 001

Total proiect 12 868 992

Proiect eligibil, 
contractul de 
finantare 
 Semnat

2 CANALIZARE Apele uzate menajere prin continutul lor 8.483.068 Proiect depus la 
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MENAJERA SI STATIE 
DE EPURARE COMUNA 
COZMENI

de substante organice 
putrescibile,substante toxice sau 
imflamabile si bogate in flora 
microbiana,pot deveni un pericol pentru 
sanatatea publica si pot dauna faunei si 
florei cu care vin in contact,daca sunt 
epurate inainte de a fi evacuate intr-un 
emisar,sau infiltrate in subteran

Ministerul 
Mediului in anul 
2010

3 PNDR Masura 313 
CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE SI 
PROMOVARE 
TURISTICĂ

Dezvoltarea marketingului turistic in 
comuna Cozmeni.Comuna dispune de 
mostenire culturală vie datorită 
arhitecturii specifice locale existente, şi 
nu în ultimul rând un turism montan cu 
traseuri turistice potrivite pentru 
practicarea drumetiei. Cele mai 
importante ob. turistice sunt LaculSf. 
Ana, Băile Soszek, Băile Budos, ,statuia 
Nyerges. 
Investiţia va contribui la dezvoltarea 
durabilă a regiunii.Prin această 
investitie va putea fi realizat un sistem 
electronic local de rezervare pentru 
structurile de primire turistice din spatiul 
rural, care va putea fi conectat la 
sistemele regionale şi nationale, 
sprijinind astfel turistiila rezervarea 
locurilor de cazare.Va putea fi 
promovata cultura locală traditională, 
patrimoniul cultural si local.

910.257,00 Proiect eligibil 
cu contract de 
finantare 
semnata la 30 
iunie 2010

4 CONSTRUIRE CAPELĂ 
MORTUARĂ

Clădirea capelei mortuare a fost 
concepută pentru a asigura spatiile 
necesare desfăsurării liturgiile religioase 
legate de înmormântare. Se propune 
realizarea de boxe în care vor fi ţinute 
sicriile cu trupuri neînsufleţite, depozit 
pentru unelte, cameră de preot, grup 
sanitar cu acces din exterior.
Casă mortuară e pentru derularea 
procesului funerar, pentru a se impune 
normelor EU.

433.717,00 In curs

5 AMENAJARE PARCARE Este una dintre cele mai importante In curs
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ZONA „ NYERGES” monumente, aparţinând comunei, 
ridicat în memoriul luptelor din 1848-
1849. Monumentul este foarte des 
vizitat, se află într-o curbă deosebit de 
periculoasă, nu are amenajat nici un loc 
de parcare.
Monumentul şi cimitirul eroilor este 
important din punct de vedere turistic, 
zilnic este vizitat de turişti, conationali. 
Contribuie la pastrarea identitatii 
secuimii.
 Este important din punct de vedere 
istoric, să îngrijim  locul cum i se cuvine 
eroilor şi să păstrăm pentru generatia 
viitoare. Totodată este un imporant 
punct turistic care ar putea duce la 
dezvoltarea turismului in comuna 
noastră.

427.840,00

6 PARC SI ALINIAMENTE 
PLANTATE

Realizarea acestui obiectiv in mediul 
rural ar duce la ridicarea gradului de 
educatie si civilizatie, la ajutarea 
comunitatii rurale de percepere diferita 
a naturii.
Ar putea deveni un exemplu pentru 
comunitatea de la tara, de a imita, la 
scara redusa, in interiorul propriilor 
gospodarii dar si in sat a modelului de a 
crea suplimentar si variat ansambluri 
florale.

427 840 Proiect depus la 
MINISTERUL 
MEDIULUI 
septembrie 
2009, 

Contract 
semnat in iunie 
2011

7 RENOVARE SI 
EXTINDERE BAIA 
NYIRFURDO COMUNA 
COZMENI, SAT 
LAZARESTI

Proiectul a fost finantat si realizat de 
Consiliul Judetean, sarcina consiliului 
local este de a conecta la retea 
electrica si amenajarea zonei.

111.000 In curs

8 RENOVARE SI 
EXTINDERE BAIA 
SOSZEK COMUNA 
COZMENI, SAT 
COZMENI

Proiectul a fost finantat si realizat de 
Consiliul Judetean, sarcina consiliului 
local este de a conecta la retea 
electrica si amenajarea zonei.

161.000 lei In curs

9 AMENAJAREA CURTII Investitia a fost terminată, sala de propunere
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LA  SALĂ DE SPORT 
SCOALA GENERALĂ Dr. 
BOGA ALAJOS

gimnastică este gata, ar fi necesar 
amenajare curtii, executare unor 
aliniamente plantate.
Amenajarea curtii, loc de joacă pentru 
copii şi executare unor aliniamente 
plantate. Dincolo de aspectul estetic, 
realizarea investitiei ar duce la 
apropierea normelor europene 
referitoare la mediu si evident la 
ridicarea nivelului de civilizatie.

30 000

10 CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA CONF.OG 
7/2006

Proiectul trateaza construirea unei baza 
sportive multifunctionale tip 1- se afla in 
faza de constructii

690.720,00 In curs

11 CONSTRUIRE CAPELĂ 
MORTUARĂ SATUL 
LAZARESTI – PENTRU 
REALIZAREA 
PROIECTULUI TEHNIC

Casă mortuară pentru derularea 
procesului funerar, pentru a se impune 
normelor EU.

12.000,00 propunere

12 AMENAJARE TEREN 
SPORTIVE SATUL 
LAZARESTI

Amenajarea , drenarea, nivelarea 
terenului astfel incat sa se poate 
desfasura jocuri de fotbal, imprejmuirea 
terenului 

25.000,00 In curs

13 PIETRUIRE DRUM SPRE 
LACUL SFANTA ANA

Lungimea drumului este de 13.8 km din 
care 8.6 km pietruit, iar 5.2 km are 
structura de pamant care necesita 
pietruire.

150.000 In curs

                                                                                    Întocmit:
Szocs Hajnal
Consilier 


