ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL COZMENI

HOTARAREA nr.1/2018
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri şi
Cheltuieli pe anul 2017 din excedentul anilor precedenţi
Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Având în vedere: iniţiativa primarului comunei Cozmeni exprimată prin expunerea de motive
nr.30/2018, raportul de specialitate nr.26/2018, întocmit de contabila comunei Cozmeni, avizele comisiilor
de specialitate ale Consiliului local Cozmeni,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
Analizând execuţia bugetului local la data de 29,12,2017, emisă în 04 ianuarie 2018,
în baza Ordinului nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2017, Cap. V, pct. 5.13.3. litera (b)
b) In situaţia in care secţiunea de funcţionare si/sau secţiunea de dezvoltare
inregistreaza deficit, consiliile locale, judeţene si Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotarare a consiliului
acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
funcţionare si/sau dezvoltare, după caz, pana la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv,

în temeiul Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale actualizată,
în baza art.36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,
privind administraţia publică locală, art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/23.04.2001, privind
administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. -Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii de Funcţionare a Bugetului Local de
Venituri şi Cheltuieli al comunei Cozmeni, pe anul 2017, în valoare de 363.105, 30 lei din excedentul
anilor precedenţi.
Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează pe D-ul Szántó László, primarul
localităţii comunei Cozmeni şi contabila comunei Cozmeni, d-na Balint-Balint Terez
Art.4- Prezenta hotărâre se comunică pentru Primar, contabil, la Instituţia P refectului Judeţului
Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştiinţă publică prin
afişare din grija secretarului comunei Cozmeni.

Cozmeni la data de 08 ianuarie 2018
Preşedinte de ş

Contrasemnează secretar,
Szocs Hajnal

HCL Nr.l
Adoptată în şedinţa din data cfe 08 ianua
Cu un număr de //» voturi „ pentru"

de 11 consilieri îi

ie

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 2/2018
Privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018,
pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore,
apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate
cuprevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Analizând Raportul de specialitate Nr.289/2018 întocmit de către
compartimentul social din cadrul aparatului de specialitate al primarului,prin care
se propune consiliului local aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din
comuna Cozmeni pe anul 2018,
Având în vedere prevederile art.6 alin(7) şi alin(8) din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat şi completat prin OUG
124/2011 cu modificările si completările ulterioare, respectiv prevederile HG
nr.50/2011, HG nr. 57/2012, HG nr. 778/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările si completările ulterioare.
In temeiul art.36 alin(1) litera d) ,art.36 alin(6) litera a) pct.2 şi art.45
alin(1) şi art.115 alin(1) litera b) din Legea Nr.215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- Se aprobă Planului de acţiuni pentru lucrări de interes local în
vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din
comuna Cozmeni pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Planul de acţiuni va fi afişat la sediul Primăriei pentru consultare,împreună cu
lista persoanelor beneficiare de ajutor social şi lista persoanelor cei care sunt
obligaţi să efectueze lucrări de interes local.
Art.2- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul si
viceprimarul comunei Cozmeni.
Art.3- Prezenta hotărâre se comunică pentru compartimentul social,
primarului, Agenţiei de Prestări Sociale Harghita, Instituţia Prefectului şi se aduce
la cunoştiinţa publică prin afişare.

meni la data de 26 ianuarie 2018
Preşedinte de
Bodó Dávid

Contr;

HCL Nr. 2
Adoptată în şedinţa din data de 26 IANUARIE 2018
Cu un număr de 11 voturi „ pentru” din numărul total de 11 consilieri îrkfuncţie

ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 3/2018
valorificare lemn de foc ( vreascuri/uscături/resturi de exploatare) din fondul forestier
proprietate publică comunei Cozmeni si aprobarea procedurii de lucru
Consiliul local al comunei Cozmeni întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând referatul nr. 260 /2018 privind valorificarea lemn de foc (

vreascuri/uscături/resturi de
exploatare) din fondul forestier proprietate publică comunei Cozmeni si aprobarea
procedurii de lucru

Adresa primita de la Ocolul Silvic nr.202/2018, Adresa Gărzii Forestiere nr. 12614/2017, avizul comisiilor
de specialitate

Luând în considerare prevederile art 71 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul
silvie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.
3 alin. (2) lit .f) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă
lemn şi produse din lemn din 04.06.2014. aprobate prin H.G. nr. 470/2014 cu
modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor STAS-ului 2340-80
In temeiul art.36 alin.(2) litera c şi art.45 alin(3) art.115 alin(l) litera b din Legea
Nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă valorificarea lemnului de foc ( vreascuri/uscături/resturi de
exploatare) din fondul forestier proprietate publică comunei Cozmeni la preţul de 20,00
lei/mc.
Art. 2. Se aprobă procedura de lucru conform anexei nr.l, care face parte la
prezenta hotărâre.
Art.3- Prezenta se aduce la cunoştiinţa publicului prin afişare şi se comunică la
Instituţia Prefectului Judeţul Harghita, la Ocolul Silvic de Regim Ciuc, Primarului
comunei Cozmeni.
Art.4- Gu aducere la îndeplinire a prezeoteLşe încredinţează primarul localităţii,
D-ul Szanto Laszlo.
C o zm en i la da

n u arie 2Ó18
Contraseprm
'S Z O

H C L Nr.3
A d o p ta tă în ş e d in ţa d in d a ta d e 2 6 ia n u a rie 2 0 1 8
C u un n u m ă r d e 11 voturi „ p e n tru ” d in n u m ă ru l total d e 11 c o n s ilie r i

■ 'funcţie

ză S e cretar,
H A JN A L

PROCEDURA DE LUCRU

la HCL nr. 3/2018

Ca urmare a adresei Ministerului Apelor şi Pădurilor - Cabinet Secretar de Stat nr.
206698/IŞ/24.1 1.2017. înregistrată la Garda Forestieră Braşov cu nr. 12333/27.11.2017 (Anexa 1)
referitoare la asigurarea lemnului de foc pentru populaţie, provenit din vreascuri/uscături/resturi de
exploatare. în temeiul prevederilor art 71 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvie, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (2) lit .f) din Normele
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din
lemn din 04.06.2014. aprobate prin H.G. nr. 470/2014 cu modificările şi completările ulterioare şi a
prevederilor STAS-ului 2340-80 (Anexa 2). în scopul:
- diminuării crizei lemnului de foc şi asigurării acestei resurse din vreascuri/uscături/resturi de
exploatare din fondul forestier naţional. în special către populaţia defavorizată:
- reducerii presiunii asupra părurilor în zonele de risc, elaborăm procedură de lucru

I. In cazul fondului forestier proprietate publica sau privata a unităţilor administrativ - teritoriale
a)
categoria de populaţie care beneficiază de această resursă de lemn de foc sunt locuitorii
comunei Cozmeni, care se prezintă la sediul comunei Cozmeni cu buletinul de identitate pentru a lua in
evidenta, precizând ziua la care se va prezenta după lemne
b)
zilele în care această resursă se poate valorifica sunt marţi si vineri,
c)
valorificarea resursei de lemn de foc provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare
se face în baza cererilor depuse de populaţie la primăria comunei Cozmeni în care se va preciza în mod
expres această resursă;
d)
primăria comunei Cozmeni în baza cererilor depuse stabileşte ordinea priorităţilor şi
transmite ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice datele de identificare ale persoanelor
care au acces la resursa de lemn de foc. volumul aprobat şi ordinea priorităţilor
e)
ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, prin pădurarul - titular de
canton identifică pe teren, ua-urile din care se pot recolta vreascuri/uscături/resturi de exploatare şi
evaluează volumul de material lemnos care se poate valorifica. Pădurarul - titular de canton depune un
raport la ocolul silvic în acest sens;
f)
în baza raportului depus de titularul de canton, şeful ocolului silvic dispune verificarea
celor semnalate de către şeful de district sau de către o persoană împuternicită în acest sens;
g)
şeful de district/persoana împuternicită, în prezenţa titularului de canton, verifică pe teren
cele semnalate. După verificarea efectuată pe teren, şeful de district depune un raport şefului ocolului
silvic. In raport se precizează UP. u.a. şi volumul evaluat de vreascuri/uscaturi/resturi de exploatare care

pot fi valorificate fără a ti afectate regenerările naturale sau artificiale. Raportul va fi însuşit şi de
pădurarul - titular de canton. Şeful de ocol poate dispune verificarea celor prezentate în raport;
h)
materialul lemnos provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare evaluat conform
celor prezentate mai sus se predă în custodie titularului de canton de către şeful ocolului silvic şi de
către şeful de district;
i)
în zilele marţi si vineri, sub suprevegherea titularului de canton/şefului de district şi a
altor persoane împuternicite din cadrul ocolului silvic şi/sau în prezenţa reprezentanţilor politiei şi/sau a
jandarmeriei se recoltează materialul lemnos provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare din
u.a.-urile stabilite. Accesul în fondul forestier se face în mod obligatoriu fără fierăstrău mecanic şi/sau
topor;
j)
după colectarea vreascurilor/uscaturilor/resturilor de exploatare titularul dc canton
stabileşte volumul şi emite avize secundare de însoţire a materialului lemnos pe durata transportului

întocmit,
Viceprimar

