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

HOTĂRÂREA NR. 32/2017
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, rectificare nr.l

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr.2249/2017 a compartimentului contabil, întocmit de contabila 
unităţii privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 ( rectificare nr.l)
• Adresa nr. 6535/2017 DGRFP Braşov privind rectificarea bugetului pe trim. II 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- 
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 conform anexei 
nr.l la prezenta hotărâre.

Trim.II Trim III. mii lei
pentru plata salariilor
unităţilor de invatamant 27 -27

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 primarului.

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

HOTĂRÂREA Nr. 33/2017
Cu privire la stabilirea salariului de baza a doamnei KENDIILDIKO 

ca administrator al Societăţii Comerciale de interes local 
înfiinţat de pe lângă Consiliul Local al comunei Cozmeni

Primarul comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local Nr. 12/2004, prin care s-a aprobat 
înfiinţarea Societăţii Comerciale cu răspundere limitată în care acţionar unic este Consiliul local, în 
baza prevederilor art.13, art.16 din Actul Constitutiv al Societăţii SYLCOTUR SRL si pe baza art.3 si 
art. 8 din Legea nr.51/2006 LEGE a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRÂREA NR. 30/2013 privind organizarea concursului in vederea ocupării postului de 
administrator al SC SYLCOTUR SRL, respectiv procesul -  verbal din data de 27 iunie 2013 încheiat cu 
ocazia concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator la SC SYLCOTUR SRL, 
Hotărârea nr. 34/2013 privind desemnarea numitei Pari Ildiko ca administrator al societăţii comerciale 
de interes local înfiinţat de Consiliul Local Cozmeni

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
art.194 alin, 1, lit.b; art. 196A 1 si art,197din Legea nr.31/1990 privind infiintarea societăţilor 

comerciale, cu modificările si completările ulterioare,
art. 27 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 
ORDONANŢA nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participatie majoritara*

Luând în considerare prevederile HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată
HCL nr. 17/2017 privind aprobarea bugetului societăţii Syicotur SRL , respectiv HCL 25/2017 privire
la aprobarea bilanţului contabil pe anul 2016 a s .c ."sylc o t u r "sr l  ,

In temeiul art.36 alin.2 litera a şi alin.3 litera b şi art.115 alin.l litera b din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - începând cu 01 iunie 2017, i se stabileşte doamnei PARI ILDIKO, 

administrator al Societăţii Comerciale de interes local înfiinţat pe lângă consiliul local 
al comunei Cozmeni un salar de baza lunar de 2600 lei.

Art.2 -Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul 
comunei Cozmeni şi se comunică la SC SYLCOTUR SRL şi la Instituţia Prefectului.


