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

H O T Ă R Â R E A  Nr.1/2017
Cu privire la revocarea Hotărârii Nr.74/2016 

privind înfiinţarea serviciului social de tipul
CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Luând în considerare adresa Instituţiei PrefectuluiNr.l7750/S.L/2017 ,prln care se 

solicită revocarea hotărârii nr.74/2016 privind infiintarea serviciului social de tipul 
CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC DE SEPARARE DE 
PĂRINŢI
din motivul că nu afost aprobat un Regulament conf. HG nr.867/2015, nu este stabilit ce 

fel de structura este , cu sau personalitate juridica, nerespectandu-se astfel art. 41-43 din 
Legea asistentei sociale nr. 292/2011

In temeiul art.36 ,art.45 şi art. 115 a lin(l) litera b din legea nr.215/2O01,privind 
administraţia publică locală,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t l -  Se aproba revocarea Hotărârea nr.74/2016, privind infiintarea 
serviciului social de tipul CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢIE 
DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI

Art.2- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei 
Szanto Laszlo şi se comunică la cei interesaţi şi la Instituţia Prefectului judeţului 
Harghita.

Cozmeni la data de 26 ianuarie 2017

Preşedinte de şedinţă 

Virag Gyorgy

V %
V. ^

" ^ Q vsiuvj^
HCL Nr. 1

Adoptată în şedinţa din data de 26 ianuarie’

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



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.2/2017
privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului 

comunei Cozmenl la data de 31.12.2016

Consiliul Local al Comunei Cozmenl întrunit în şedinţa ordinară de lucru

Având în vedere:
• Expunerea de motive a Primarului comunei Cozmeni nr.249/2017;
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului 

nr.215/2017;
• Procesul Verbal nr. 4879/2016 al Comisiei centrale de inventariere privind rezultatele finale

ale inventarierii patrimoniului Comunei Cozmeni la data de 31.12.2016;
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate;
• Prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările şi 

completările ulterioare;
• Prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr, 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 45 alin. (3) şi a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 1 - Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului Comunei Cozmeni ia data de 
31.12.2016, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2- Primarul Comunei Cozmeni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRĂŞTE:

Contrasemnează secretar/ 
Szo

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



ROMÂNIA
3UDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA COZMENI

HOTĂRÂREA NR.3/2017
Privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

pentru anul şcolar 2017-2018 al Scolii Gimnaziale " Dr. Boga Al a jos"
Cozmeni

Consiliul Local al comunei Cozmeni, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 26,01,2017

Având în vedere:
• Adresa nr.19/27,12,2016 emisă de Şcoala Gimnaziala Dr. Boga 
Alajos Cozmeni, respectiv adresa nr. 6825/2016 a Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Harghita, prin care se solicită aprobarea reţelei şcolare pentru 
anul şcolar 2017-2018
• Raportul de specialitate nr.4943/2016 întocmit de către 
vlceprimarul comunei şi raportul comisiei de specialitate al Consiliului 
Local;
• Avizul conform nr. 210/2017 emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Luând în considerare prevederile art. 24 alin (1), art.25 art. 61 alin (2),

art.95 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările si completările 
ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 a lin(l) din Legea nr.215/2001 , privind 
administraţia publică locală ,republicată , cu modificările si completările

A rt.l. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2017-2018 al Scolii Gimnaziale " Dr. Boga Alajos" Cozmeni, 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.2 . Direcţiunea Scolii Gimnaziale Dr. Boga Alajos si Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Harghita , vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, 
care va fi comunicate acestora de către secretara comunei Cozmeni.

ulterioare.

HOT Ă R Ă Ş T E

Adoptată în şedinţa din < 

Cu un număr de 11 votu

Preşedinte de şedin 
Virag Gyorgy

HCL Nr. 3



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

H O T Ă R Â R E A  Nr.4/2017
Privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, 

pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele majore, 
apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate 

cuprevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,
Analizând Raportul de specialitate Nr.251/2016 întocmit de către 

compartimentul social din cadrul aparatului de specialitate al primarului,prin care 
se propune consiliului local aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Cozmeni pe anul 2017,

Având în vedere prevederile art.6 alin(7) şi alin(8) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat şi completat prin O U G  
124/2011 cu modificările si completările ulterioare, respectiv prevederile H G  
nr.50/2011, HG nr. 57/2012, HG nr. 778/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul art.36 alin(1) litera d) ,art.36 alin(6) litera a) pct.2 şi art.45 
alin(1) şi art.115 alin(1) litera b) din Legea Nr.215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1- Se aprobă Planului de acţiuni pentru lucrări de interes local în 
vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Cozmeni pe anul 2017, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
Planul de acţiuni va fi afişat la sediul Primăriei pentru consultare,împreună cu 
lista persoanelor beneficiare de ajutor social şi lista persoanelor cei care sunt 
obligaţi să efectueze lucrări de interes local.

Art.2- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul si 
viceprimarul comunei Cozmeni.

Art.3- Prezenta hotărâre se comunică pentru compartimentul social, 
primarului, Agenţiei de Prestări Sociale Harghita, Instituţia Prefectului şi se aduce 
la cunoştiinţa publică prin afişare.

Cozmeni la data de 26 ianuarie 2017

Preşedinte de şedinţă 
Virag Gyorgy t A

HCL Nr. 4 

Adoptată în şedinţa din data :6 IANOfÂM e^20l7

Contrasemnează secretar, 
SZOQS H^lNAL

Cu un număr de 11 voturi,, pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI

HOTĂRÂREA nr.5/2017
privind retragerea reprezentantului Basa Jullanna, desemnarea si mandatarea noului reprezentant în 

Adunarea Generală a Acţionarilor al SC ECO CSIK SRL

Consiliul Local al Comunei Cozmenl, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017,
Având în vedere:

• Ţinând cont de rezultatul alegerilor locale din 05, Iunie. 2016, referitor la alegerea 
Primarului comunei Cozmenl;

• încheierea civilă nr. 1896/2016, privind validarea alegerii primarului Szănto Lăszl6 , din 
comuna Cozmenl, judeţul Harghita;

• Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Cozmenl nr. 254/2017, sl raportul 
de specialitate nr. 253/2017 respectiv avizul comisiilor de specialitate;

• Hotărârea nr. 23/2009 al Consiliului Local Cozmenl, privind înfiinatrea operatorului 
regional de salubrizare SC ECO CSIK SRL

• Hotărârea nr. 58/2016 privind desemnarea sl mandatarea reprezentant ECOCSIK, 
respectiv demisia doamnei Basa Jullanna

• în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şl 
fundaţii, cu modificările şl completările ulterioare, ale art. 11-13 şl art. 92 din legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şl completările 
ulterioare

• Ţinând cont de prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice şi de prevederile legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,

• art.3, art.59 , art.60, art.63 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
• art. 2 din Ordinul nr.170/2012 al preşedintelui ANRMAP

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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă retragerea reprezentantului Basa Julianna din Adunarea Generală a 
Acţionarilor al SC ECO CSIK SR L , desemnat cu Hotărârea nr. 58/2016

Art. 2. Se aprobă desemnarea si mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a 
Acţionarilor al SC ECO CSIK SRL , în persoana d-lui Kajcsa Mihaly, angajat al comunei Cozmenl, cu 
contract de muncă pe perioadă nedeterminată , cetăţean roman, născut la data de 07 martie 1988, CNP 
1880307190455.

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de reprezentare, care se va încheia între Comuna 
Cozmeni prin Consiliul Local al Comunei Cozmeni şi persoana desemnată în articolul precedent, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă al prezentei.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicat Primarului comunei Cozmeni, SC ECO CSIK SRL şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire^^revederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 
ii Cozmeni. \comunei

Preşedinte de şedinţă 
Virag Gyorgy

HCL Nr.5
Adoptată în şedinţa din d a k  
Cu un număr de 11 voturi ,y per
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1.01.2017
u" din numărul total de 11 consilieri în funcţie


