
R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.18/2017
privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A

JUDEŢULUI HARGHITA

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Luând în considerare*.

• faptul că în perioada 16.01.2017 -  24.02.2017 a avut loc o acţiunea Curţii de Conturi a 
României de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale UATC 
Cozmeni, în urma căreia a fost întocmit raportul de audit financiar nr.360/24.02.2017 şi 
Decizia nr. 2/03.04.2017

• expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre, domnul Szănto Lâszlâ, 
primar al comunei Cozmeni, cu privire la adresele şi deciziile Camerei de Conturi Harghita

• referatul întocmit de secretarul u.a.t. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Cozmeni, înregistrat sub nr. 1770/24,04,2017;

• adresa de înaintare nr. 607/04,04,2017 a CAMEREI DE CONTURI a judeţului Harghita 
prin care comunica DECIZIA nr.2/2017 şi RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR nr.360/2017 
emise ca urmare a misiunii de audit financiar

în temeiul prevederilor pct.181 din Hotărârea nr. 155 din 29 mai 2014 - pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi 
valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi şi ale art.I alin.2 lit.b) din O.U.G. nr.26/2012 - privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative

In baza prevederile art. 36 ,alin.4, lit."a", art. 45, alin.2, lit."a" din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.I -  Se însuşeşte raportul de audit financiar nr. 360/24.02.2017 şi Decizia nr. 
2/03.04.2017 emise de Curtea de Conturi a României în urma acţiunii de audit financiar 
asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale UATC Cozmeni, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -  Se mandatează primarul comunei Cozmeni cu ducerea la îndeplinire 
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -  Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţia Prefectului Harghita 

Camera de conturi Harghita 
- primarului comunei Cozmeni

Consilierilor locali în format digital 
- Se afişează la sediul primăriei
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 19/2017
privind aprobarea contractului de furnizare de servicii social-medica le

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.1773/2017, 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 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare 
HOTARARE nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice,cu modificările si completările ulterioare, Anunţul pe SEAP, respectiv detaliul de cumpărare directa 
peSEAP
HOTARARE nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor- 
cadru de organizare si funcţionare a 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 alin(l) şi art.115 alin(l) 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 Szanto Laszlo şi Caritas îngrijire la Domiciliu 
Sucursala Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc Strada Szek hr,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.

Preşedinte 
Bali

dinţă
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.20/2017
Cu privire la aprobarea Convenţiei între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul local Cozmeni 

încheiat în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru un copil instituţionalizat sau
aflat la asistentul maternal profesionist

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere Hotărârea Nr.32 din anul 2017 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea costului 

mediu lunar/copll şl costul mediu lunar/ asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire, HCL 
nr,15/2017 privind bugetul comunei Cozmeni pe anul 2017
Văzând raportul de specialitate al compartimentului social Nr.1776/2017, precum şl avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Cozmeni,

In conformitate cu prevederile:
• Legii nr.272/2004, privind protecţia şl promovarea drepturilor copilului, republicat cu modificările şl 

completările ulterioare,
• Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şl completările ulterioare,
• Ordinului Nr.54/2000 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şl Adopţie,
• HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. 

(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului
• HG nr.978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale
• OUG NR. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru protecţia copilului sl adopţie cu completările sl 

modificările ulterioare,
In temeiul art.36 atin.(2) litera d,coroborat cu alin(6) litera a pct.2.şl art.115 atln(l) litera b din Legea 

Nr.215/2001,republicată,cu modificările şl completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt. l-  Se aprobă Convenţia Nr.6087/2017 între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul 
local Cozmeni, încheiat în vederea suportării unei cote părţi din costul anual pentru un copil 
instituţionalizat sau aflat la asistentul maternal profesionist din judeţ ,conform anexei nr.l.

Art.2- Cuantumul contribuţiei virate de către Comuna Cozmeni pe anul 2017 este de 144 
lei/copil/lună.

Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni 
D-ul Szânto Lâszlo şi compartimentul financiar-contabil.

Art.4- Prezenta se comunică la Consiliul Judeţean Harghita,Primarul comunei şi 
compartimentul financiar-contabil,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.21/2017

Cu privire la aprobarea Contractului referitor la suportarea unei cote părţi din costul anual pentru
persoane vârstnice instituţionalizati

Având în vedere Hotărârea Nr.31 din anul 2017 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea 
costului mediu lunar/copll şl costul mediu lunar/ asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire, HCL, 
nr.15/2017 privind bugetul comunei Cozmenl pe anul 2017
Văzând raportul de specialitate al compartimentului social Nr.1776/2017, precum şl avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Cozmenl,

In conformitate cu prevederile:
• Legii nr.272/2004, privind protecţia şl promovarea drepturilor copilului, republicat cu modificările ş l 

completările ulterioare,
• Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
• Ordinului Nr.54/2000 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
• HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zllnlcede hrana pentru consumurile colective din 

instituţiile sl unităţile publice sl private de asistenta sociala destinata persoanelor adulte
• HG nr.978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale
• OUG NR.12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru protecţia copilului sl adopţie cu completările sl 

modificările ulterioare,
In temeiul art.36 alln.(2) litera d,coroborat cu alln(6) litera a pct.2,şl art.115 alln(l) litera b din Legea 

Nr.215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aprobă Contractul Nr.6146/2017 între Consiliul Judeţean Harghita şi Consiliul 
local Cozmeni, încheiat în vederea finanţării costului anual pentru o persoană cu handicap 
instituţionalizată .

Art.2- Cuantumul contribuţiei virate de către Comuna Cozmeni pe anul 2017 este de 200 
lei/persoană/lună.

Art,3- Cu aducere |a îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni 
D-ul Szânto Lâszlo şi compartimentul financiar-contăbil.

Art.4- Prezenta se comunică la Consiliul Judeţean Harghita,Primarul comunei şi 
compartimentul financiar-contabil,precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.



ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOT Ă R Â RE A  Nr.22/2017
privind aprobarea contractului de asistenta juridică între Comuna Cozmeni şi 

şi Cabinet avocat NEAG NICOLAE pentru anularea parţiala a Deciziei nr. 2/2017 emisa de 
Curtea de Conturi Harghita si reprezentare in fata Tribunalului Harghita

Consiliul local al comunei Cozmeni,
Având în vedere expunerea de motive a primarului nr. 1781/2017 -  prin care aduce la 

cunoştinţa necesitatea asigurării unor servicii juridică de consultanţa, asistenţa şi 
reprezentare, raportul de specialitate nr. 1780/2017 întocmit de compartimentul de resort

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate
- HCL nr.15/2017 privind bugetul comunei Cozmeni
- în baza art.I 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

HOTARARE nr,395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului deachizitie publica/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, anexa la Hotarare conform careia 
Categoriile de contracte pentru a căror atribuire nu poate fi utilizata licitaţia 
electronica de la cod CAEN 79100000-5 [Servicii juridice] la 79140000-7 [Servicii de 
consultanta si de informare juridica].

- 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 alin.(l), art.115 alin.l, litera 
"b"din Legea nr.215/2001 -  privind administraţia publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă contractul de asistenţa juridică încheiat între Comuna Cozmeni şi 
Cabinetul de avocat NEAG NICOLAE -  pentru formulare acţiune in contencios administrativ 
pentru anularea parţiala a Deciziei nr. 2/2017 emisa de Curtea de Conturi 
Harghita si reprezentare in fata Tribunalului Harghita.

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate din bugetul local de comunei Cozmeni.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Cozmeni.

Art.4. Prezenta se comunica Primarului comunei, si la Instituţiei Prefectului judeţului 
Harghita şi o va afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Preşedinţi 
B

e şedinţă 
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HCL Nr.22

Adoptată în şedinţa din data de 28.04.2017 
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ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOT Ă R Â RE A  Nr.23/2017
privind aprobarea contractului de asistenţa juridică între Comuna Cozmeni şi 

şi Cabinet avocat NEAG NICOLAE pentru formulare procedura prealabila si acţiune in 
contencios administrativ 'împotriva OMS Romania SRL, ALpes Proiect SRL, administrare de 

probe si prezentare in fata Tribunalului Harghita

Consiliul local al comunei Cozmeni,
Având în vedere expunerea de motive a primarului nr. 1781/2017 -  prin care aduce la 

cunoştinţa necesitatea asigurării unor servicii juridică de consultanţa, asistenţa şî 
reprezentare, raportul de specialitate nr. 1780/2017 întocmit de compartimentul de resort

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate
- HCL nr. 15/2017 privind bugetul comunei Cozmeni
- în baza art.I 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

HOTARARE nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului deachizitie publica/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, anexa la Hotarare conform careia 
Categoriile de contracte pentru a căror atribuire nu poate fi utilizata licitaţia 
electronica de la cod CAEN 79100000-5 [Servicii juridice] la 79140000-7 [Servicii de 
consultanta si de informare juridica].

- 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 alin.(l), art.115 alin.l, litera 
"b"din Legea nr.215/2001 — privind administraţia publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă contractul de asistenţa juridică încheiat între Comuna Cozmeni şi 
Cabinetul de avocat NEAG NICOLAE -  pentru formulare procedura prealabila si acţiune in 
contencios administrativ împotriva OMS Romania SRL, ALpes Proiect SRL, administrare de 
probe si prezentare in fata Tribunalului Harghita.

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate din bugetul local de comunei Cozmeni.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Cozmeni.

Art.4. Prezenta se comunica Primarului comunei, si la Instituţiei Prefectului judeţului 
Harghita şi o va afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.24 /2016
Cu privire la modificarea Planului de achiziţii publice (PAAP) pe anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Analizând raportul de specialitate al compartimentului contabil Nr. 1784/2017, din cadrul 
aparatul de specialitate al primarului,
Luând în considerare prevederile :

Hotărârea Nr.15/2017, a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea bugetului local pe 
anul 2017

- Hotărârea Nr.77/2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice comunei 
Cozmeni si a planului de achiziţii pentru anul 2017

- In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, ale a rt.ll alin (2), (3) si 
(6 ),  art 12, si ale art. 13, din HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica/ acord-cadru 
din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016,cu 
modificările si completările ulterioare,

- Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale respectiv, cu modificările şi completările 
ulterioare şi raportul comisiilor de specialitate, pentru activităţi economico-financiar, 
agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, pentru activităţi de 
învăţământ, sănătate şi familie, social culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţia 
copiilor, protecţia mediului şi turism, tineret şi sport,

In temeiul dispoziţiunilor art.36 alin.(2) litera b ,art.45 alin.(2)litera a şi art.115 lit.b din Legea 
administraţiei publice locale IMr.215/2001, republicată,cu modificările şi compăletările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aproba modificarea planului de achiziţii pe anul 2017 conform 
anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art„2-Prezenta Hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului, se publica 
pe SEAP.

Art.3 -Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează responsabilul cu achiziţii, doamna Potyo Marta .



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.25/2017 
Cu privire la aprobarea bilanţului contabil pe anul 2016 a 

S.C.' SYLCOTUR 'SRL,societate de interes local

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere proiectul de hotărâre şi bilanţul întocmit pe anul 2016 a SC"SYLCOTUR"SRi 
Cozmeni, înfiinţată pe lângă Consiliul local al comunei Cozmeni şi aprobat cu Hotărârea 
Nr. 12/2004

Luând în considerare Raportul administratorului înregistrat la Nr.667/2017 şi raportul 
comisiei de specialitate în acest domeniu, expunerea de motive al primarului înregistrat la 
Nr.1787/2017, OMFP nr.1802/2014 cu modificările si completările ulterioare, Ordinul MFP nr. 
123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situaţiilor financiare 
anuale
Ţinând cont de prevederile Legii Nr.31/1990, privind Societăţiile comerciale,cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea Contabilităţii Nr. 82/1991, republicată , cu modificările si 
completările ulterioare, Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şl 
completările ulterioare, respectiv Cap.VII. art.24 din Actul constitutiv al Societăţii Comerciale,

In temeiul art.36 alin.(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,

H O T Ă R Ă Ş T E :
A rt . l-  Se aprobă bilanţul contabil pe anul 2016 a S.C."SYLCOTUR"SRL 

Cozmeni, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 -  Se aprobă ca profitului net, in suma de 72.174,53 lei să fie 

repartizat pentru următoarele destinaţii:
• rezerve legale: 4.329,00 lei
• acoperirea pierderii contabile 9.019,96 lei
• dividende: 29.413,00 lei
• alte rezerve: 29.412,57 lei.

Art„3-Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul 
comunei Cozmeni şi administratorul SC SYLCOTUR SRL Cozmeni, Kendi Ildiko.

Art.4- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare şi se 
comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Harghita, pentru SC SYLCOTUR SRL 
Cozmeni şi primarului Szanto Laszlo.

Preşedfnba de şedinţă, 
Balmt^abriel

HCL Nr. 25

Adoptată în şedinţa din data de 28 aprilie 2017
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Cu un număr de _ 1_voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

Contrasemnează



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 26/2017
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr. 1788/2017 a compartimentului contabil , 
întocmit de contabila unităţii , expunerea de motive a primarului nr. 
1787/2017, avizul comisiilor de specialitate
• Hotărârea Nr. 15/2017, a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea 

bugetului local pe anul 2017
• art. 49 alin 12 din Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale 

respectiv, cu modificările şi completările ulterioare şi raportul comisiilor de 
specialitate, pentru activităţi economico-financiar, agricultură, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, pentru activităţi de 
învăţământ, sănătate şi familie, social culturale, culte, muncă şi protecţie 
socială, protecţia copiilor, protecţia mediului şi turism, tineret şi sport,

In temeiul dispoziţiunilor art.36 alin.(2) litera b ,art.45 alin.(2)litera a şi art.115 
lit.b din Legea administraţiei publice locale Nr.215/2001, republicată,cu 
modificările şi compăletările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1- Se aproba execuţia bugetara pe trimestrul I anul 2017, conform 
anexei nr.l la prezenta hotărâre

Art.2- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului
Administraţia Judeţeană a Finanetlor Publice Harghita, Primar şi la 
compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei Cozmeni Szanto Laszlo şi Consilierul Balint Balint 
Terez din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al 
primarului Cozmeni.

Preşedin 
Balii

şedinţă
Cozn^pItA

Contrasemn
Szo6s

HCL Nr.26 ( \
Adoptată în şedinţa din data de 28.
Cu un număr de voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în fun' ţie

secretar, 
ajtial



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.27/2017
privind aprobarea procesului -verbal privind vanzarea a 952 mp teren din domeniul privat al 

Comunei Cozmeni situat în comuna Cozmeni înscris în Cf. nr. 50686 şi Cf. nr. 50688. 
mandatarea primarului comunei Cozmeni pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare în

formă autentică

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Luând în considerare:

• HOTĂRÂREA NR. 71/2016 privind însuşirea raportului de evaluare si aprobarea caietului 
de sarcini pentru vanzarea a 952 mp teren din domeniul privat al Comunei Cozmeni 
situat în comuna Cozmeni înscris în Cf. nr. 50686 şi Cf. nr. 50688.

• Hotărârea nr.21/2016 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea de imobile 
terenuri şi construcţii, proprietate privată a Comunei Cozmeni

• Procesul-verbal nr. 1563/2017, prin care s-a negociat vanzarea a 952 mp teren din 
domeniul privat al Comunei Cozmeni situat în comuna Cozmeni înscris în Cf. nr. 50686 şi 
Cf. nr. 50688

• Raportul de specialitate nr. 1791/2017 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
• Expunerea de motive a primarului nr. 1792/2017 

Ţinând cont de:
Având în vedere prevederile art.1650 -1694 din Noul Cod Civil, cu modificările si 

completările ulterioare
• Prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, cu modificările ulterioare, pivind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acestuia,
Raportul de evaluare întocmit de către Ec. Molnar Anton, nr. legitimaţie 14333,

• HCL nr.77/2016 privind constituirea comisiei de evaluare oferte , respectiv Dispoziţia 
primarului nr.117/2017 privind desemnarea persoanelor in comisia de evaluare

In temeiul art.36 alin(2) literele b), c) si d), alin. 4 litera e), alin. (6) pct. 14 , art. 37, 
art.45 alin(3) art.123 alin(l) şi art.115 alin(l) litera b) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aprobă procesul verbal nr. 1563/2017 privind vanzarea a 952 mp teren 
din domeniul privat al Comunei Cozmeni situat în comuna Cozmeni înscris în Cf. nr. 
50686 şi Cf. nr. 50688.

Art.2- Se mandatează dl. Szanto Laszlo, primarul comunei, să reprezintă comuna 
si să semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică la notar public.

Art.3- Prezenta Hotărâre se comunică orimarului si la Instituţia Prefectului.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 28/2017
Cu privire la aprobarea contractului de servicii de proiectare faza DALI pentru investiţia 

" Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul Harghita"

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Cozmeni nr. 1793/2017 cu privire la aprobarea Contractului 
de servicii de proiectare de proiectare faza DALI pentru investiţia " Modernizare drumuri locale in 
comuna Cozmeni, judeţul Harghita"

Ţinând seama de:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând 
seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 1.164 şi următoarele referitoare la contracte sau convenţii,din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată şi actualizată;
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu comdificarile si completările ulterioare, detaliu 
cumpărare directă pe SEAP

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin,(4) lit.d) şi alin.6 lit.a), pct.l, 
art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aprobă contractul de prestări servicii de proiectare faza DALI pentru investiţia 
" Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul Harghîta"semnat cu SC INTERACTIVE ROAD 
SRL ,conform anexei nr.l.

Art.2- Valoarea totala contractului este de 130.000 lei fără TVA, plată se face după cum 
urmează:

• 30% in termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiilor către beneficiar
• 30% in termen de 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare dintre 

ĂFIR si Beneficiar
• 40% in termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii primei transe de plata către 

AFIR
Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni D-ul 

Szânto Lâszlo şi compartimentul financiar-contabil.
Art.4- Prezenta se comunică la Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.



R O M Â N I A  
JUDEJ'UL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 29/2017
Cu privire la aprobarea contractului de servicii de consultanta pentru proiectul 

" Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul Harghita"

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Cozmeni nr. 1793/2017 cu privire la aprobarea Contractului 
de servicii consultanta pentru proiectul " Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul 
Harghita"

Ţinând seama de:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând 
seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 1.164 şi următoarele referitoare la contracte sau convenţii,din Legea nr.287,/20Q9 
privind Codul civil, republicată şi actualizată;
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu comdificarile si completările ulterioare, detaliu 
cumpărare directă pe SEAP

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a), pct.l, 
art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aprobă contractul de prestări servicii de consultanta pentru proiectul 
" Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul Harghita",semnat cu SC OTP Consulting 
Romania SRL, conform anexei nr.l.

Art.2- Valoarea totala contractului este de 110.000 lei fără TVA, plata se face după cum 
urmează:

• 4.500 lei in termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiilor către 
beneficiar

• 30.000 lei in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare 
dintre AFIR si Beneficiar

• 75.500 in termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii primei transe de plata către 
AFIR

ArL3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni D-ul 
Szânto Lâszlo şi compartimentul financiar-contabil.

Art.4- Prezenta se comunică la Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 30/2017
Cu privire la aprobarea contractului de servicii de servicii topografice pentru proiectul 

" Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul Harghita"

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Cozmeni nr. 1793/2017 cu privire la aprobarea Contractului 
de servicii consultanta pentru proiectul " Modernizare drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul 
Harghita"

Ţinând seama de:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând 
seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 1.164 şi următoarele referitoare la contracte sau convenţii,din Legea nr.287/2009 
privind Codul civil, republicată şi actualizată;
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru aprobate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare, detaliu cumpărare directă pe SEAP

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a), pct.l, 
art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aprobă contractul de prestări servicii topografice pentru proiectul " Modernizare 
drumuri locale in comuna Cozmeni, judeţul Harghita", semnat cu SC HARGOO CAD SRL , conform anexei 
nr.l.

Art.2- Valoarea totala contractului este de 10.980 lei, plata se face in termen de 10 zile 
lucrătoare de la facturare.

Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Cozmeni D-ul 
Szântd Lâszlo şi compartimentul financiar-contabil.

Art.4- Prezenta se comunică la Primarul comunei şi compartimentul financiar-contabil, precum şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.31/2017
Privind aprobarea înfiinţării serviciului de gospodărire comunală si modificarea organigramei si a statului 

de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmeni

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,întrunit în şedinţa ordinară,
Analizând Expunerea de motive nr.808/2017 a primarului comunei Cozmeni, prin care se propune înfiinţării serviciului de 

gospodărire comunală , modificarea organigramei şi a statului de funcţii, şl Raportul de specialitate Nr.784/2017 al secretarei 
comunei,

Având în vedere :
-art.3, alin.l lit.b-n din OG nr.71/2002 privind organizarea sl funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public sl 

privat de interes local cu modificările sl completările ulterioare
-HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 

organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si 
completările ulterioare

- OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările sl completările ulterioare
-Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică sl regimul juridic al acesteia, cu modificările sl completările ulterioare
-Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare
- prevederile Art.107 alin 1. şl art.112 alln(l) din Legea Nr. 188/1999,privind Statutul funcţlonarlllor publici,republicată în 

anul 2007,cu modificările şl completările ulterioare,
- prevederile Art.XVI alin.(2) din Legea nr.161/2003,privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea 

demnităţilor publice , a funcţiilor publice şl în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şl completările 
ulterioare,

- prevederile Art.III şi art.VI din OUG Nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii Nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,cu modificările sl completările ulterioare

- art. 5 din OUG nr.2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum sl modificarea sl completarea unor acte normative
- Avizul Nr.36163/2015 transmis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind avizarea funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmeni,
- Ordinul nr. 149/2017 al Prefectului Judeţului Harghita privind numărul maxim de posturi pentru comuna Cozmeni, adică 

20 post, potrivit pct. 1 din anexa la OUG nr.63/2010 + 5 post, potrivit pct. 4 din anexa la OUG nr.63/2010+ 1 şofer microbuze 
şcolare, potrivit OUG nr.58/2014 + 4 post potrivit OUG nr.41/2015 in total 30 posturi.

-HCL nr.15/2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 in care sunt cuprinse fondurile de salarii 
In temeiul art.36 alin.(2) litera a ,alin(3) litera b art.45 alin.(l) şl art.115 alin.(l) litera b din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală,republicată,cu modificările şl completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t . l -  Se aproba înfiinţarea serviciului de gospodărire comunală si Regulamentul de 
organizare si de funcţionare a serviciului, conform anexei nr.l

Art.2- Se aprobă, începând cu data de 1 iunie 2017, modificarea organigramei şi 
a statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cozmeni,conform 
anexei Nr.2 şi anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3 -Cu  aducere la îndeplinire a prezentei se îcredinţează primarul comunei Cozmeni.
Art.4- Prezenta se comunică la Primarul comunei Cozmeni şi la Instituţia Prefectului 

Jud.Harghita.

fe şedinţă 
briei

Preşedin 
Bali

HCL

Contrasemnez 
Szoi

Adoptată în şedinţa din data de
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secretar, 
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