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

H O T Ă R Â R E A  Nr. 6/2017
Cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 

a Consiliului local al comunei Cozmeni

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate Nr.761/2017 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 21016,
Ţinând cont de prevederile art.33 alin(l) din Legea contabilităţii Nr.82/1991, republicat, 

Ordinul nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2016, art.57 alin (1) si alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale,

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l-Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2016, conform Anexei Nr.l, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

l.Bugetul local

a) venituri

- prevedri bugetare aprobate iniţial 
~ prevede! bugetare aprobate definitiv
- încasări realizate

b) cheltuieli

- credite bugetare aprobate iniţial 10.733.820 lei
- credite bugetare definitive 11.226.220 lei
- plat! efectuate 5.183.601 lei

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

Art.3- Se aprobă utilizarea excedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017, in suma de 168.180,81 
lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Cozmeni
pe anul 2017.

9.351.180 lei 
9.843.580 lei 
5.352.724 lei

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 prezenţeLse-înaedinţează primarul şi compartimentul financiar contabil de la
Primăria comunei Cozmeni. ^  R 0// —../Y \
Preşedinte de şedinţă.

VIRAG GYORGY tl\ 1/1 11 ■ ' y

HCL Nr. 2

Adoptată în şedinţa din datWdeJ/8  februarie 2017 

Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7 / 2017

privind aprobarea accesării Programului National de Dezvoltare Locala si întocmirea 
Studiului de fezabilitate pentru investiţia 

„ LUCRĂRI REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC 
in comuna Cozmeni, judeţul Harghita"

Consiliul Local al comunei Cozmeni, judeţul Harghita,
Vazand Nota de fundamentare întocmită de primarul comunei, înregistrata cu nr. 

559/20.02.2017, cu privire la necesitatea întocmirii Studiului de feazbilitate pentru lucrări 
reabilitare reţea de iluminat public în comuna Cozmeni, pentru accesarea PNDL;

Raportul compartimentului urbanism —cadastru nr. 560/20.02.2017,
Analizând prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificări completări aduse prin 
Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările ulterioare

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare ale conţinutului —cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de imvestitii finanţate din fonduri publice precum a structurii 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii lucrări de 
intervenţii,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.d si e , art.45 alin.l si art. 115 alin.l litb din 
legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările 
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :w

Art.l (I) Se aproba accesarea Programului National de Dezvoltare Locala pentru investiţia 
"LUCRĂRI DE REABILITARE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC in comuna Cozmeni, judeţul 
Harghita" si întocmirea studiului de fezabilitate .

(2) Cheltuielile necesare întocmirii documentaţiei in conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.907/2016 se vor suporta din excedentul bugetar din anii 
precedenţi, la data de 31 .12.2016 justificat prin prin extrasul de cont si situaţia fluxurilor 
de Trezorerie, anexe la prezenta hotarare.
Art.2 — Potrivit O.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 

Locala, cu modificări si completări aduse prin Ordinul nr. 1851/2013 .cheltuielile neeligibile 
impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.l, precum si cheltuielile de întreţinere 
exploatare pentru acesta se suporta din veniturile proprii ale bugetului local.



Art.3 — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Cozmeni.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului Judeţul Harghita
- Primarul comunei Cozmeni, judeţul Harghita

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Virag Gyorgy

Avizează pentru legalitate 
secretar 
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HCL Nr. 7
Adoptată în şedinţa din data de 28,02,2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie



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

HOTĂRÂREA NR. 8 /2017
Privind aprobarea volumului de masă lemnoasă stabilită a se recolta în anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Luând în considerare adresa Nr.559/2017 emisa de Ocolului Silvic de Regim Ciuc, 

Miercurea Ciuc, referitor la destinaţia volumului maxim de masă lemnoasă stabilit a se recolta în 
anul 2017 din pădurile proprietatea privata a Consiliului local al comunei Cozmeni, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort nr. 707/2016, şi avizul favorabil al comisiei de 
specialitate în acest domeniu,
Având în vedere prevederile art. 7 litera "b" , art.17 , art. 18 respectiv capitolele VII-IX din 
Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile Hotărârii Nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aprobă volumul maxim de masă lemnoasă în cantitate de 2511 mc, din care 
se scade 1295 mc, volumul de masă lemnoasă rămasă pe picior din anul 2016, deci 1216 
mc poate fi recoltată în anul 2017 din pădurea proprietate publică a Consiliului local al comunei 
Cozmeni şi destinaţia acestora astfel:

- Pentru Societăţi Comerciale prin licitaţie publica: 800 mc
- Pentru consum propriu (nevoi locale) 416 mc

TOTAL: 1216 mc
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- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul localităţii , dl 

Szânto Lâszlo.
Cozmeni la data de 28 februarie 2017

Preşedinte de şedinţă 
Virag Gyorgy
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Adoptată în şedinţa din cerca de 28,02,2017 
Cu un număr de 11 voturi „ pentru” din numărul total cTe f l  consilieri în funcţie



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

HOTĂRÂREA nr. 9/20j f p
privind aprobare exploatării pentru consum propriu a t O mc material lemnos si

stabilirea preţului

Consiliul local al comunei Cozmeni întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând referatul nr. 683 /2017 privind exploatarea a 10 mc masă lemnoasă din 
fondul forestier proprietate publică a comunei Cozmeni; APV nr. 9886/2017 Dr.Linistit 
In conformitate cu prevederile art. 6 alin.(l) ,alin (2); art. 1 litera (t); art. 4 alin (1) litera 
(b), alin. (2); art. 45 alin (5), (6); art.l litera (q) din Hotărârea de Guvern nr. 617 din 31 
august 2016, art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu 
modificările ulterioare; Văzând avizul comisiei de specialitate,
Ţinând cont de HCL nr. 8/2017 privind aprobarea volumului de masa stabilita a se 
recolta in anul 2017 si HCL nr. 60/2016 privind aprobarea preţului de referinţa a masei 
lemnoase pe anul de producţie 2017

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 exploatarea pentru consum propriu a 10 mc masa lemnoasa 
din fondul forestier proprietate publică a comunei Cozmeni.

Art. 2. Se stabileşte preţul la 172.00 lei /mc fără TVA, ca fiind preţul de referinţă 
a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior rezultat din actele de punere în valoare 
(APV) 9886/2017................... ... ................................. -..........-.-............... -...........1.......

Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul localităţii, 
D-ul Szanto Laszlo.

Cozmeni

Preşedinte de şedinţă 
ViragGyorgy {f\ ^
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Adoptată în şedinţa din data de 27 decembrie 2019 '
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

decembrie 2016
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