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

HOTĂRÂREA NR. 46/2017
privind aprobarea dezlipirii imobilului cuprins In CF nr. 50707, situat în Comuna

Cozmeni, sat Cozmeni

Consiliul Local al Comunei Cozmeni
Văzând Expunerea de motive nr.3164/2017 a primarului comunei Cozmeni privind dezmembrarea 

unui imobil-teren sub nr. cadastral nr. 50707, situate în Comuna Cozmeni, sat Cozmeni
Luând act că Imobilul (terenuri) ce va face obiectul operaţiunii de dezmembrare este situate în 

Cozmeni
Având în vedere prevederile:

• art.25 din Legea nr,7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicat
• art.132, art.133, art.134 şi art. 135 din Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şl Publicitate Imobiliara nr.700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;

• art.879 din Legea nr.71/2011 Codul Civil, cu modificările si completările ulterioare
• art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul art.36, alin.(2), litera "c" din Legea nr,215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului (teren) cuprins In CF nr. 50707 situat în comuna Cozmeni 
suprafaţa totala 17,386 mp, după cum urmează:

• Lot 1 cu suprafaţa de 1330 mp, proprietatea privată a comunei Cozmeni,
• Lot 2 cu suprafaţa de 3345 mp, proprietatea publică a comunei Cozmeni
• Lot 3 cu suprafaţa de 12.711 mp, proprietatea privată comunei Cozmeni

Art.2. împuterniceşte primarul comunei Cozmeni să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, 
şi orice alte documente privind operaţiunea de alipire a terenurilor menţionate la art. 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,

HOTĂRĂŞTE:

Adoptată în şedinţa din data de 23,08,2017 

Cu un număr de/j j__voturi „ pentru" din numărul

HCL Nr. 46

Preşedinte de şedinţă, 
BALINT BALINT LORANT



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

HOTĂRÂREA NR. 47/2017
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, rectificare nr.3

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr.3189/2017 a compartimentului contabil, întocmit de contabila 
unităţii privind rectificarea bugetului local pe anul 201#-( rectificare nr.l)
• Adresa nr. 10003/2017 DGRFP Braşov privind rectificarea bugetului pe trim. III pentru 

unităţile de invatamant cod.11.02.02
• 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- 
financfar, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, pentru 
activităţi de învăţământ, sănătate şl familie, social culturale, culte, muncă şl 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 :

A rt l-  Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017 conform anexei 
nr.l la prezenta hotărâre.

Trim.III Trim IV. mii lei
pentru plata salariilor
unităţilor de Invatamant 53 -53

Art.3- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului 
Administraţia Judeţeană a Finanetlor Publice Harghita, Primar şi la 
compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primafului.

Art.4 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei Cozmeni Szânto Lâszlo şi Consilierul Bâlint 
Bâlint Terez din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al 
primarului Cozmeni.

Cozmeni la 23.08.201Z ’ _
Preşedinte de şedinţă 

Bâlint Bâlint Lorant

HCL Nr.47„
Adoptată în şedinţa din data de 23.08.2017 
Cu un număr de voturi „ pentru" din numărl
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