ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.72/2017
privind aprobarea asocierii comunei Cozmeni cu Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita
în vederea întreţinerii de iarnă a drumului judeţean Cozmeni ( DN 11B) - Lăzăreşti în perioada
08 decembrie 2017- 31 ianuarie 2018
Având în vedere Hotărârea nr. 306/2017 a Consiliului Judeţean Harghita privind
aprobarea asocierii Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu unele unităţi
administrativ teritoriale prin consilii locale în vederea întreţinerii de iarnă a drumurilor judeţene în
perioada 08 decembrie 2017- 31 ianuarie 2018; Expunerea de motive nr. 4873/2017 întocmit de
primarul comunei, Raportul de specialitate nr.4874/2017 a viceprimarului;
Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
local al comunei Cozmeni;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonaţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , republicată cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finaţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare,
In temeiul art.36 alin.(2) litera d,coroborat cu alin(6) litera a pct.2.şi art.115 alin(l) litera
b din Legea Nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă asocierea comunei Cozmeni cu Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean
Harghita în vederea întreţinerii de iarnă a drumului judeţean Cozmeni ( DN 11B) - Lăzăreşti în
perioada 08 decembrie 2017- 31 ianuarie 2018, conform anexei nr.l , care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, dar nu mai târziu de data încheierii contractelor de servicii de deszăpezire
rezultate în urma procedurii de achiziţie publică derulate de UAT Judeţul Harghita.
Art.2. Se aprobă modelul contractului de asociere, care va fi încheiat cu Consiliul
Judeţean Harghita şi caietul de sarcini aferent lucrărilor, care se vor realiza prin asociere, conform
anexei nr.2 şi 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Cozmeni, Szántó László, pentru încheierea
contractului de asociere, conform modelului aprobat la articolul precedent.
Art.4. Asocierea va începe să producă efectele juridice numai după semnarea de către
părţi a contractului de asociere.
Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei Cozmeni, Virág György.
Art.6. Prezenta se comunică la Consiliul Judeţean Harghita, Primarul comunei şi
compartimentul financiar-contabil, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL COZMENI
HOTĂRÂREA NR. 71/2017

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Cozmeni, în Adunarea Generală
al Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület
Consiliul Local al Comunei Cozmeni, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08,12,2017
• Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Cozmeni nr. 4878/2017, si raportul de
specialitate nr. 4877/2017 respectiv avizul comisiilor de specialitate;
• Hotărârea nr. 59/2010 al Consiliului Local Cozmeni, privind aprobarea participării comunei
Cozmeni, în calitatea de membru la cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITA VÍZ" Egyesület
• Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare
• Hotărârea Guvernului nr. 742 din 26 august 2014, privind modificarea anexelor
nr. 2 şi 4
la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice.
în conformitate cu prevederile Art. 21, alin.(l) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Hargita Víz Egyesület
în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.b, alin 4, lit.f, precum şi art. 45, alin. 2, lit.a din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă mandat special, domnului. Szántó László, în calitate de reprezentant al
Comunei Cozmeni, în Adunarea Generală al Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Hargita Víz Egyesület, având domiciliul: Comuna Cozmeni, act de identitate CI seria HR, nr.
449105, emis la data de 06,12,2013, CNP 1730512191339, să voteze în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în numele şi pe seama unităţii administrativ
teritoriale cu privire la:

a) Aderarea Municipiului Odorheiu Secuiesc, Comunei Mugeni şi a Comunei Praid ca
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület
b) Aprobarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület în
forma modificată şi completată conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Consiliului Judeţean Harghita;
c) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „HARGITA VÍZ";
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ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R EA

Nr. 70/2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

Consiliul local al comunei Cozmeni, judeţul Harghita,
Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pe o perioadă de 3 luni, iniţiat de către primarul comunei Cozmeni,
Având în vedere raportul de specialitate nr.4871/2017 prezentat de către secretarul
comunei, raportul de avizare al Comisiei de specialitate în domeniu din cadrul
consiliului local,
Conform prevederilor art.9 din Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.673/2002;
în temeiul prevederilor art.35, art.41 , art.45 şi art.115 alin.(l) litera b din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicat cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Domnul Bodo David , consilier local al Consiliului Local al comunei
Cozmeni, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, pentru lunile
decembrie 2017-februarie 2018.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei domnului
consilier, Instituţiei Prefectului Jud. Harghita şi d-lui primar al comunei Cozmeni.

Cozmeni la data de 08.12. 2017

Preşedinte de şedinţă
Boros György
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