
ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.62/2017
privind aprobarea contractului de asistenţa juridică între Comuna Cozmeni 

şi Cabinet avocat NEAG NICOLAE pentru formulare acţiune de chemare in judecata a ADS, 
ANRP si Comisia judeţeană Harghita pentru anularea validărilor din 2002, stabilire 

despăgubiri in natura sau echivalent pentru foştii proprietari

Consiliul local al comunei Cozmeni,
Având în vedere expunerea de motive a primarului nr.4218/2017 -  prin care aduce la 

cunoştinţa necesitatea asigurării unor servicii juridică de consultanţa, asistenţa şi 
reprezentare, raportul de specialitate nr.4217/2017 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. 1, litera 
"b"din Legea nr.215/2001 -  privind administraţia publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Se aprobă contractul de asistenţa juridică încheiat între Comuna Cozmeni şi 
Cabinetul de avocat NEAG NICOLAE -  pentru formulare acţiune de chemare in judecata a 
ADS, ANRP si Comisia judeţeană Harghita pentru anularea validărilor din 2002, stabilire 
despăgubiri in natura sau echivalent pentru foştii proprietari.

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 PrirpariiitiCcpmunei, si la Instituţiei Prefectului judeţului 
Harghita şi o va afişa la sediul şi pe

Preşedinte de şecţinţă 
Boros György

Contrasem p i secretar, 
Szocs/Hajnc

HCL Nr.62

Adoptată în şedinţa din data de 3l\J.0.2017 

Cu un număr de 10 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie



ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.61/2017
privind aprobarea contractului de asistenţa juridică între Comuna Cozmeni 

şi Cabinet avocat NEAG NICOLAE pentru studiu documente si redactare acte juridice- 
Protocol de restituire la ADS , teren 135.75 ha si formulare adresa către ANRP Bucureşti

Consiliul local al comunei Cozmeni,
Având în vedere expunerea de motive a primarului nr.4218/2017 -  prin care aduce la 

cunoştinţa necesitatea asigurării unor servicii juridică de consultanţa, asistenţa şi 
reprezentare, raportul de specialitate nr.4217/2017 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. 1, litera 
"b"din Legea nr.215/2001 -  privind administraţia publică locală, republicată,

Art.I. Se aprobă contractul de asistenţa juridică încheiat între Comuna Cozmeni şi 
Cabinetul de avocat NEAG NICOLAE -  pentru studiu documente si redactare acte juridice- 
Protocol de restituire la ADS , teren 135.75 ha si formulare adresa către ANRP Bucureşti.

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.

H O T Ă R Ă Ş T E

Contrasemnează secretar, 
Szoc



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

HOTĂRÂREA NR. 60/2017
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr. 4173/2017 a compartimentului contabil , 
întocmit de contabila unităţii , expunerea de motive a primarului nr. 
4215/2017, 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.l- Se aproba execuţia bugetara pe trimestrul III 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.

Preşedinte de şedinţă 
Boros György

Cozmeni la 3 '̂íp^Oiy
N M

&HCL Nr.60
Adoptată în şedinţa diri data de 31.10.2017 
Cu un număr de 10 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

Contrasemnează îcretar, 
Szocs Haini



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

HOTĂRÂREA NR. 59/2017
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr.4212/2017 a compartimentului contabil , întocmit de contabila
unităţii privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
• Dispoziţiile nr.11/18.10.2017 si 12/26.10.2017 emis a de Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Harghita privind rectificarea bugetului
• Adresa Consiliului Judeţean HArghita nr. 25311/30.10.2017 privind sumele repartizate 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala
• Hotărârea Nr.15/2017, a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea bugetului local 

pe anul 2017
• 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.l- Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017 la suma totală 
de 9758.22 mii lei, la capitolul de venituri şi la suma de 10800.38 mii lei la 
capitolul de cheltuieli 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 Szántó László şi Consilierul Bálint 
Bálint Teréz din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al 
primarului Cozmeni.

Preşedinte de şedinţă 
Boros György

Cozmeni
Contrasemnează\secretar, 

Szocs HamaJ

HCL Nr.59
Adoptată în şedinţa din data de 31.10.2017 
Cu un număr de 10 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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