ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.2/2016
Cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2015
a Consiliului local al comunei Cozmeni
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate Nr.357/2016
în conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2016,
Ţinând cont de prevederile art.33 alin (l) din Legea contabilităţii Nr.82/1991, re pu blicat, Ordinul nr. 4075/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015,
art.57 alin (1) si alin. (4) din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice lo ca le ,
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate în acest domeniu,
In temeiul art.36 alin.(4)litera a, alin.(6) litera c şi art.45 alin.2 litera a şi art.115 litera b,din Legea Nr.215/2001, privind administraţia
publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l-Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2015, conform Anexei Nr.l - Buget local-,
anexa Nr.2 - Venituri proprii- si anexa nr.3- Investiţii-, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
l.Bugetul local
a) venituri
- prevedri bugetare aprobate iniţial
- prevedei bugetare aprobate definitiv
- încasări realizate

16.439.310 lei
18.507.860 lei
11.169.339 lei

b) cheltuieli
- credite bugetare aprobate iniţial
- credite bugetare definitive
- plaţi efectuate

19.103.180 lei
21.171.730 lei
12.450.577 lei

2.Extrabuget:
a) venituri
- prevedri bugetare aprobate initial
- prevedei bugetare aprobate definitiv
- încasări realizate

118.020 lei
178.020 lei
348.299 lei

b) cheltuieli
- credite bugetare aprobate initial
- credite bugetare definitive
- plaţi efectuate

457.030 lei
517.030 lei
394.244 lei

Art.2- Se aprobă sumele înregistrate în evidenţă separată şi cu lista de rămăşiţă conform Anexei Nr.4 la

prezenta.
Art.3- Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2015 in anul 2016, in suma de 1.382.640
lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Cozmeni.
pe anul 2016.
Art.4- Prezenta hotărâre se comunică la Prefectul Judeţului Harghita,Primarului comunei şi la compartimentul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.5-Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi compartimentul financiar contabil de la
Primăria comunei Cozmeni.
Preşedinte de şedinţă
CSILLAG OTTO
HCL Nr. 2
Adoptată în şe&nţă din data de 29 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total

y

Contrasem
SZO

ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr.3/2016

privind aprobarea bugetului local al comunei Cozmeni pentru anul
2016 si bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, si estimările pe
anul 2017-2019

Consiliul local al comunei Cozmeni, judeţul Harghita
•

•
•
•
•

•
•

•

Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre prin care primarul
comunei prezintă fundamentarea veniturilor si cheltuielilor prevăzute în
bugetul local si bugetul instituţiilor publice si activitatilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii nr. 87/2016;
Având in vedere Anunţul nr. 89/2016 privind publicarea proiectului
bugetului pe anul 2016
Văzând raportul compartimentului de resort nr. 88/2016 al aparatului de
specialitate al primarului;
Având avizul favorabil dat la proiectul de hotarare de comisia de
specialitate a consiliului local;
Văzând Dispoziţia DGRFP Braşov nr.35/2015, 36/2015 si Adresa DGRFP
Braşov nr. 63/2016 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale sia
cotei de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2016
Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 420400/2015 cu privire la
definitivarea si aprobarea bugetelor locale pe anul 2016
Adresa Consiliului Judeţean Harghita nr. 1604/2016 privind sumele
repartizate in bugetul comunei Cozmeni pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură
In baza Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 si a
art. 2 alin.(2), (3), (4), (5), art.26 alin. (4); art. 39 alin.(3), (4), (5) si a
art.58 alin. (1) lit."a" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a", art.45 alin.(2) din Legea
nr.215/2001 privind administarţia publică locală, modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE :

Art.l- Se aprobă bugetul general al comunei Cozmeni pe anul 2016,1a
venituri în sumă de 9.351,18 mii lei şi la cheltuieli în suma de 10.733,82 mii
lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare, si estimările pe anul
2017-2019,conform anexa 1.
Art.2- Se aproba sinteza bugetului propriu secţiunea de funcţionare pe
anul 2016 si estimările pe anul 2017-2019, detailată la venituri pe capitole şi
subcapitole iar la cheltuieli pe acţiuni conform anexei 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba sinteza bugetului propriu secţiunea de dezvoltare pe
anul 2016 si estimările pe anul 2017-2019 detailată la venituri pe capitole şi
subcapitole iar la cheltuieli pe acţiuni conform anexei 3 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4 - Se aproba lista de investiţii aferenta bugetului local conform
anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 - Se aproba bugetul instituţiilor publice si activitatilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 si estimările pe anul 20172019, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.6 - Se aprobă numărul de personal si fondul salariilor de bază,
conform anexei 6.
Art.7 -Se aprobă programul anual de achiziţii pe anul 2016 conform
anexei nr.7
Art.8- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi
compartimentul financiar contabil şi se comunică persoanelor interesate şi la
DGFP Harghita şi Instituţia Prefectului Judeţului Harghita.

Cozmeni la data de 29 ianuarie 2016

Contrasemnează
Szocs Hajnal

HCL Nr. 3
Adoptată în şedinţa din data de 29 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturipentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI COZMENI

H O T Ă R Â R E A Nr. 4/2016
Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2016 a
S.C."SYLCOTUR S.R.L., societate de interes local

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere raportul administratorului
Societăţii Comerciale
SYLCOTUR SRL nr.273/2016 prin care solicită aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016;
Analizând Proiectul de hotărâre şi bugetul întocmit pe anul 2016 a SC"
SYLCOTUR" SRL, la care Comuna Cozmeni este acţionar unic.
Luând în considerare Expunerea de motive a primarului înregistrat la
Nr.371/2016 şi avizul comisiilor de specialitate
Având în vedere dispoziţiile Ordinului M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia;
Ţinând cont de prevederile
Legii Nr.31/1990, privind Societăţiile
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea Nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Actul constitutiv
al Societăţii Comerciale,
In temeiul art.36 a lin .(l) şi alin. (2) litera a şi art.115 litera b din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a S.C.
SYLCOTUR SRL în sumă 584 mii lei la venituri şi suma de 566 mii lei la
cheltuieli, conform anexei n r.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora ,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă Masuri de îmbunătăţire a rezultatului brut si reducere
a plaţilor restante , conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5.- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul
comunei Cozmeni domnul Bodo David şi administratorul S.C. SYLCOTUR S.R.L.,
doamna Pari Ildiko.
A rt.6 .- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare şi se
comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Harghita, S.C. SYLCOTUR S.R.L. şi
domnului primar Bodo David.

Cozmeni la data de 29 ianuarie 2016

Preşedin
C S IL L A

HCLNr. 4

' - $ î.j u l Vu

Adoptată în şedinţa din data de 29 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr.5/2016

privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi
pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale
al comunei COZMENI
C o n s iliu l Local C O Z M E N I în t r u n it în ş e d in ţa o rd in a ră d in data de 2 9 .0 1 .2 0 1 6 .
Luând a ct d e ra p o rtu l c o m p a rtim e n tu lu i d e re s o rt din ca d ru l a p a ra tu lu i d e s p e c ia lita te al p rim a ru lu i, în re g is tra t sub
n r.3 1 9 /2 0 1 5 , e x p u n e re a de m o tiv e a p rim a ru lu i, în c a lita te d e in iţia to r, în re g is tra tă cu nr. 3 2 0 /2 0 1 5 , de ra p o rtu l
co m is ie i de s p e c ia lita te a C o n s iliu lu i Local,
A v â n d în v e d e re p re v e d e rile Legii nr. 258 d in 3 n o ie m b rie 2015 p e n tru m o d ific a re a şi c o m p le ta re a O rd o n a n ţe i
G u v e rn u lu i n r.8 0 /2 0 0 1 p riv in d s ta b ilire a u n o r n o rm a tiv e d e c h e ltu ie li p e n tru a u t o rită ţile a d m in is tra ţie i p u b lic e şi
in s titu ţii p u b lice , ţin â n d c o n t d e a b ro g a re a Pct. II din a nexa nr.3 şi in tro d u c e re a u n u i nou a lin e a t p rin ca re se
sta b ile şte : U n ită ţile a d m in is tra tiv - te rito ria le s ta b ile s c n o rm a tiv e p ro p rii d e c h e ltu ie li, de n a tu ra c e lo r ca re fa c
o b ie c tu l p re z e n te i o rd o n a n ţe , p rin h o tă râ re a c o n s iliu lu i lo ca l, re s p e c tiv h o tă râ re a c o n s iliu lu i ju d e ţe a n ,
în te m e iu l p re v e d e rilo r a rt. 3 6 a lin . 2 lit. b , a le art. 45 a lin . (2) lit a), p re c u m şi a le art. 115 a lin . (1) lit. b) d in Legea
a d m in is tra ţie i p u b lic e lo c a le nr. 2 1 5 /2 0 0 1 , re p u b lic a tă , cu m o d ific ă rile şi c o m p le tă rile u lte rio a re ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă normativele proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele
aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ teritoriale al comunei Cozmeni, în limită maximă, după
cum urmează:
•

un autoturism , marca NUBIRA, 200 litri / lună / autoturism;

•
•
•

un microbuz pentru transport elevi, 16+1 locuri, marca Opel, 250 litri / lună;
autoutilitară, marca Dacia, 100 litri / lună;
tractor U655 330 litri / lună
Art.2. Pentru deplasări în delegaţie, în ţară şi străinătate, se aprobă consumul de carburanţi
necesari în raport de Km. şi consumul normat de carburanţi /tipul de autovehicul înscris în norma de
consum /suta de Km. Justificarea se va face prin documentul de transport persoane /marfă şi F.A.Z. ( fişa
activităţii zilnice).
Art.3. Pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale şi a referendumurilor, consumul
de carburanţi se suplimentează cu 25 % pentru o perioadă de 2 luni de zile înaintea datei la care au loc
alegerile sau referendumul.
Art.4. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicule consumul
care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport de numărul total de
autovehicule.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Cozmeni
si compartimentul financiar contabil.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, primarului comunei Cozmeni şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita
Cozmeni la data de 29 ianuarie 2016
Preşedinte de şedinţă
Csillag Otto ^
A
H C L Nr.
Adoptată
Cu un nui

Contrasemnează
/|

din data de 29 ianuarie 2016
voturi „ pentru” din numărul total

aâ^Hajnal

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6/2016
privind aprobarea contractului de furnizare de servicii social-medicale
Consiliul local al comunei Cozmeni,judeţul Harghita,
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei , privind încheierea
contractului de furnizare de servicii social-medicale cu Caritas îngrijire la Domiciliu Sucursala
Harghita şi Raportul de specialitate al compartimentului social Nr. 109/2016, respectiv avizul
favorabil al comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare; de prevederile Ordinului nr. 71/2005 emis de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de
servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale ;
Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările si
completările ulterioare
în temeiul art. art. 36, alin. (2), litera d) coroborate cu prevederile alin. (6), litera a),
punctul 2 ,art.45 alinţi) şi art. 115 alinţi) litera b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă contractul de servicii social-medicale încheiat între Comuna Cozmeni
prin reprezentantul D-ul Primar Bodo David şi Caritas îngrijire la Domiciliu Sucursala
Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc Strada Szek nr,147 judeţul Harghita reprezentat prin Peter
Gyorgy în calitate de director şi Gered Eniko în calitate de asistent medical sef. conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Cozmeni şi consilierul Balint Balint Terez din compartimentul financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
Art.3. Prezenta se comunica Primarului comunei, compartimentului financiar contabil,
Caritas M-Ciuc ,Instituţiei Prefectului judeţului Harghita şi o va afişa la sediul şi pe site-ul
instituţiei.
Cozmeni la data de 29 ianuarie 2016

Preşedinte de şedinţă
Csillag Ottó

Contrasemnează secretar,
SzocsHâinal

HCL Nr.6

AF\

Adoptată în şedinţa tetri data de 29 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie

1

ROMÂNIA
JU D E Ţ U L H ARG H ITA
C O M U N A CO ZM EN I
CO N SILIUL LO C A L

HOTĂRÂREA

Nr.7/2016

Privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2016,
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. 199/2016 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 Cozm eni pe anul 2016,
Având în vedere prevederile art.6 alin(7) şi alin(8) din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat şi completat prin O U G
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- S e aprobă Planului de acţiuni pentru lucrări de interes local în
vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din
comuna Cozm eni pe anul 2016, 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 com unei Cozm eni.
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.
la data de 25
Preşedinte de şedinţă
C S IL L A G O TTO

Contrasem ne
SZOCt

HCL Nr. 7
Adoptată în şetîinţa din data de 29 IANUARIE 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie

ecretar,

Anexa
■j

|

.

PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL ANUAL
2016
întocmit in conformitate cu prevederile ar 1 :
î
:.28,
alin (1) Ş i (2)> lit. a) şi alin.
normele metodologice pentru aplicarea Lee ii 416/2001.
Nr.
crt.
1

2

3

4

Obiectiv

Acţiuhi şi măsur. j intreprinse

Lucrări de
curăţare manuală
a albiilor
pârâurilor de pe
raza c o m u n e i .

îndepărtarea veg< Ştatiei
specifice, eresei ite in albia
parauiilor, indej iartarea
gunoaielor depozj itate in
acesté zone, deccilmatare,
săpături inanuale j
îndepărtarea marăcinisurilor,
a resturilor vegătale,
intreiinerea
gardurilor,îndepărtarea
gunoaielor,
etc.
ZugraVeli interic jare si
exterioare, indep iartarea
res.tutilor vegeta le, a
maracinisurilor , intretinerea
gardurilor, plant are de
arbuşti si pomi f ructiferi,
flori;etc.

Lucrări de
intretinere zona
cimitirelor,corn
Cozmeni şi satul
Lăzăreşti.
întreţinere zona
centrala a
comunei Cozmeni
şi satul
Lăzărşti(cămin
cultural,
dispensar uman,
parc, şcoala)
Lucrări de
intretinere a
centrului civic
din Comuna
Cozmeni şi satul
Lăzăreşti.

îndepărtarea rest urilor
vegetăle, a marac inisurilor, a
gunoaielor, intre tinerea
acostamentelor, \ opsirea si
reparâtia garduri lor, etc.

Termene de
realizare
permanent

(3) din HG. 50/2011.,privind

Resurse
Beneficiarii
Legii
416/2001

Mod de
executare
Grupuri de
oameni
formate.

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formăte.

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György

Responsabil
Virág György

Lucrări de
intretinere a
zonei Scolii Dr.
Boga Alajos,
Aft e r School din
Corn. Cozmeni, şi
a Bisericii
Catolice din Corn.
Cozmeni şi satul
Lăzăreşti.
6

7

8

9

Lucrări de
restrângere a
deşeurilor
depozitate la
cele 5 rampe si a
depozitelor
neconforme de pe
raza comunei
Cozmeni.
Lucrări de
intretinere a
zonei centrale, a
oborului şi a
parcului de
agrement a
comunei Cozmeni.
Lucrări de
intretinere in
Incinta curţilor
instituţiilor
publice comuna
Cozmeni.
întreţinerea
băilor comunale
situate in Comuna
Cozmeni, baia
Soszek,Nyirfurdo
satul Lăzăreşti

ij___
Curatărea şanţurilor de
scurgdre a apei rezultata din
ploi si zăpezi, indepartarea
resturilor vegetale, a
maracinisurilor, ija gunoaielor,
intretinerea
acostamentelor, vopsirea si
reparaţia gardurilor, etc.
îndepărtarea resturilor
vegetale, a maraCinisurilor,
gunoaielor, sapajturi manuale
Colectarea selectiva a
deşeurilor din materiale
reciclabile, a deşeurilor
solidă rezultate,in urma
demolărilor, lucrări manuale
de restrângere ajjj
depozitelor
Pi
Curatarea şanţurilor de
scurgfere ia apei rezultata din
ploi Si zăpezi, Îndepărtarea
restuţilor vegetale, a
gunoaielor, intretinerea
acostamentelor, vopsirea si
reparaţia gardurilor, etc.
îndepărtarea resturilor
vegetale, a maracinisurilor, a
gunoaielor,tăiatjşi aranjat
lemn de foc ,intretinerea
acostamentelor, ‘y o p s i r e a si
reparktia gardurilor, etc.
îndepărtarea res burilor
vegetale, a mărăc inişurilor, a
gunoaielor, săpă :uri manuale,
plantări flori, In timp de
iarnă! îndepărtări ia zăpezii.

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
fo r m a t e .

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György
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Intretinearea in
sezonul rece a
drumurilor
comunale si
judeţene,
trotoarelor de pe
raza comunei
Cozmeni.
Lucrări de
intretinere în
pădurea şi păşuni
comunală,
Corn.Cozmeni şi
satul
Lăzăreşti.

Data: 17.01.2016.

|;|
t{
Indepârtarea zăpezii cu
mijloace mecanici si
manuale, imprastierea
materialelor antiderapante,
etc.
|]

:

îndepărtarea maracinisurilor,
a resturilor vegetale,
intreţinerea drumurilor de
acces; săpat şanţ de curgere
apă,îndepărtarea gunoaielor,
etc.

decembrie,
ianuarie
după
fiecare
zăpadă
căzută

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oamefii
formate.

Virág György

permanent

Beneficiarii
Legii
416/2001

Grupuri de
oameni
formate.

Virág György

întocmit
Viceprimar
Virág György

ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
CO M U NA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.8/2016
privind aprobarea contractului de asistenţa juridică între Comuna Cozmeni şi
şi Cabinet avocat NEAG NICOLAE

Consiliul local al comunei Cozmeni,
Având în vedere expunerea de motive a primarului nr.357/2015 - prin care aduce la
cunoştinţa necesitatea asigurării unor servicii juridică de consultanţa, asistenţa şi
reprezentare, raportul de specialitate nr. 358/2015 întocmit de compartimentul de resort
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate
- în baza a rt.l alin(2) lit.b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a
unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare
- prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi
ale statutului de avocat,republicată cu modificările si completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările
ulterioare
Pe baza dispoziţiilor art.21 alin.(3),(4), art.36 alin.(l), art.45 a lin.(l), a rt.l 15 a lin .l, litera
"b"din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă contractul de asistenţa juridică încheiat între Comuna Cozmeni şi
Cabinetul de avocat NEAG NICOLAE - conform anexei n r.l
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Cozmeni.
Art.3. Prezenta se comunica Primarului comunei, si la Instituţiei Prefectului judeţului
Harghita şi o va afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Preşec

HCL Nr.8
Adoptată în şedinţa din data de 29 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ
Nr.4 din data de 13 ianuarie 2016
Încheiat între:
lCabinet avocat NEAG NICOLAIE pe de o parte, reprezentat de av. Neag Nicolaie şi
2.Comuna Cozmeni, jud. Harghita, reprezentată de primarul Bodo David, în calitate de
client pe de altă parte.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat şi ale statutului profesiei, părţile convin următoarele:
Art.l-Obicctul contractului
l.l.ObiectuI contractului îl reprezintă acordarea de consultaţii şi asistenţă juridică în perioada ianuarie decembrie 2016, privind aspecte de natură juridică referitoare la aplicarea Legii fondului funciar, a legislaţiei
în materia administraţiei publice locale şi de altă natură. Consultaţiile juridice vor fi acordate în principiu
prin comunicări telefonice ori verbale, iar în cazurile mai complexe răspunsul va fi redactat în scris şi
comunicat prin email ori prin poştă. în cazul în care va fi necesară consultarea unui număr mai mare de
documente ori analizarea unor fapte şi raporturi juridice împreună cu anumiţi angajaţi ai Primăriei Cozmeni,
pentru fiecare deplasare a avocatului la sediul autorităţii publice se va achita o sumă de 100 ron.
Consultaţiile juridice vor fi acordate în orice moment din perioada de referinţă şi numai la solicitarea expresă
a reprezentanţilor Comunei Cozmeni,

Activităţile ce formează obiectul contractului exclud formularea de acţiuni, memorii, contestaţii, etc şi reprezentarea
autorităţilor Comunei Cozmeni în fata instanţelor de judecată ori altor organe. Avocatul nu are obligaţia de a ţine
evidenţa consultaţiilor juridice acordate.

Art.2- Onorariul
2.1.0norariul se fixează în cuantum de 300 lei lunar, tarif global ce se achită indiferent de
numărul solicitărilor privind acordarea de consultaţii şi asistenţă juridică. Plata onorariului se va
efectua prin virament bancar în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii, care poate fi emisă
lunar ori cumulat pe mai multe luni.
Art.3-Cheltuicli
3.1 .Orice cheltuieli aferente activităţilor susmenţionate vor fi suportate de client.
Art.4-Clauze speciale
4.1. Părţile convin ca prezentului contract să i se aplice dispoziţiile Legii nr. 51/1995 şi ale
statutului profesiei de avocat.
4.2. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract.
4.3 .Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează avocatului şi îşi
exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie făcute conform informaţiilor pe care le-a
furnizat.
4.4.Părţile convin ca prezentul contract să reprezinte titlu executoriu pentru încasarea onorariilor
restante, urmând a se proceda la executarea silită fără somaţie şi fără acordarea vreunui termen de
garanţie.
4.5.1ndeplinirea obligaţiilor asumate de cabinetul avocaţial se realizează exclusiv de către
avocatul Neag Nicolaie, selectat special pentru experienţa în profesie şi deontologia manifestată
în relaţiile precedente cu această autoritate şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale
din judeţul Harghita.
4.6. Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum şi
neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art.. 3 din contract dau dreptul la rezilierea
de plin drept a prezentului contract.
4.7. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea şi interpretarea prezentului
contract sunt supuse regulilor prevăzute de lege şi statut.
Art5-Alte clauze
Prezentul contract cu o valabilitate de 12 luni intră în vigoare de la data semnării, cu
condiţia adoptării de către Consiliul local al comunei Cozmeni a hotărârii privind
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL COZMENI

HOTĂRÂRE NR. 9/ 2016
privind mandatarea primarului comunei Cozmeni să voteze în cadrul ADI Hargita Víz
Egyesület
Consiliul Local al Cozmeni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2016;
Analizând materialele şedinţelor extraordinare şi ordinare a Adunării Generale al
Asociaţilor al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület, programate
pe data de 9 februarie 2016, cu privire la modificările Statutului, al Actului Constitutiv,
aprobarea bugetului, precum şi aprobarea modificării tarifelor serviciilor de apă şi
canalizare pe anul 2016;
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.28 /2008 al Consiliului Local Cozmeni,
privind asocierea/ aderarea Comunei Cozmeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Hargita Víz Egyesület, cu modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile Art. 21, alin.(l) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Hargita Víz Egyesület
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a servicilor comunitarede utilitati publice,
cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, modificata si completata; OG nr.26/2000 cu privire
la asodatii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare ;
în temeiul Art. 36, alin.(2), lit. (b); alin.(4), lit.(a); Art. 45, alin.(2), lit. (a), precum
şi Art. (115), alin.(l), lit.(b) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se acordă mandat primarului comunei Cozmeni, d-lui. Bodo David, având
domiciliul comuna Cozmeni, sat Cozmeni nr. 59, act de identitate CI seria HR, nr. 080443,
emis la data de 17,10,2002, CNP: 1470916191343, să voteze în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület în numele şi pe seama unităţii
administrativ teritoriale.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Consiliului Judeţean Harghita;
c) Asociaţiei de Dezy9lţa|^Ihtercomunitare „HARGITA VÎZ";
Preşedinte de şedinţă
CSILLAG OTTO
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Adoptată în 'ş eîin ţa din data de 29 ianuarie 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.10/2016
Privind aprobarea prelungirii valabilitatii
Planului Urbanistic General al Comunei Cozmeni, judeţul Harghita aprobat cu HCL nr.
32/21,07,2003
Consiliul Locala al comunei Cozmeni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie
2016,
Luând în dezbatere :
Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Cozmeni, prin care propune
aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Cozmeni
aprobat cu HCL nr. 32/21,07,2003, prelungit cu HCL nr. 7/2013
Ţinând cont de avizul prealabil al arhitectului sef al judeţului Harghita nr.2/21.01.2016,
privind aprobarea prelungirii valabilitatii P.U.G. Cozmeni
Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cozmeni
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c) din Legea nr. 215/2001
Legea Administraţiei Publice Locale, republicata, cu modificările si completările
ulterioare, coroborata cu prevederile art. 46 a lin .(lA 3) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.303/2015
pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului
nr. 85/2012 pentru
modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul
In temeiul art.45 alin .(l), art.115 alin .(l) lit.b), din Legea nr.215/2001, Legea privind
Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l- Se aprobă prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei
Cozmeni, jud. Harghita, până la 30 decembrie 2018 , conform avizului prealabil al
arhitectului-sef al judeţului Harghita.
Art.2- Primarul localităţii va lua masurile ce se impun pentru finalizarea noului
Planului Urbanistic General al Comunei Cozmeni, pana la termenul prevăzut mai sus.
Art.3- Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului
comunei Cozmeni şi va fi comunicată: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita ; D-lui
Primar alComunei C o zm e n i; Arhitectului-sef al Judeţului Harghita
Preşedinte de şedinţă
CSILLAG OTTO
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Contrasemnează secretar,
Szocs Hajnal
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