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

H O T Ă R Â R E A  Nr. 48/2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

Consiliul local al comunei Cozmeni, judeţul Harghita,
Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pe o perioadă de 3 luni, iniţiat de către primarul comunei Cozmeni,
Având în vedere raportul de specialitate nr.3590/2017 prezentat de către secretarul 
comunei, raportul de avizare al Comisiei de specialitate în domeniu din cadrul 
consiliului local,

Conform prevederilor art.9 din Ordonanţa Guvernului României nr.35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
localê , aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.673/2002;

In temeiul prevederilor art.35, art.41, art.45 şi art.115 a lin .(l) litera b din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală,republicat cu modificările şi 
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Artl. Domnul Boros Gyorgy , consilier local al Consiliului Local al comunei 
Cozmeni, se alege preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, pentru lunile 
septembrie-noiembrie 2017.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei domnului 
consilier, Instituţiei Prefectului Jud. Harghita şi d-lui primar al comunei Cozmeni.

Cozmeni la data de 28.09. 2017



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

HOTĂRÂREA NR.49/2017
pentru aprobarea angajamentului privind asigurarea accesul public fără taxe la Investiţia realizată prin 

proiectul "REABILITAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE AGRICOLA DIN COMUNA COZMENI, 
JUDEŢUL HARGHITA" (drum de exploatare Dekany, Csepany, Hidegkut), finanţata prin

FEADR

Consiliul Local al Comunei Cozmenl
Văzând Expunerea de motive nr.3588/2017 a primarului comunei Cozmeni, raportul de 

specialitate nr.3587/2017 întocmit de viceprimarul comunei
HOTĂRÂRE nr. 25/2011 privind instrumentarea proiectului "REABILITAREA DRUMURILOR DE 

EXPLOATARE AGRICOLA DIN COMUNA COZMENI, JUDEŢUL HARGHITA"
Contractul de finanţare semnat cu AFIR pentru proiectul „Reabilitarea drumurilor de exploatare 

agricolă din comuna Cozmeni, judeţul Harghita" nr. C125a011172100016/12.11.2015 Noul cod 
C043A000T211172100016/12.11.2015

Ghidul solicitantului Măsura 125 - "îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii , Submăsura 125 a "îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii (proiecte pentru "Irigaţii şi alte lucrări de 
îmbunătăţiri funciare" şi "Infrastructura agricolă de acces")

Având în vedere prevederile:
OG 43 din 1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările si completările ulterioare 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare 
In temeiul prevederilor art. 36 alin (2)lit. "b", art. 45 alin.(l), alin.(2) lit. a si ale art. 115 alin. (1) 

lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.i. Se aprobă angajamentuluf-privind asigurarea accesul public fără taxe, pentru o 
perioada de cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiei, la investiţia realizată prin 
proiectul "REABILITAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE AGRICOLA DIN COMUNA 
COZMENI, JUDEŢUL HARGHITA" (drum de exploatare Dekany, Csepany, Hidegkut), 
finanţata prin FEADR.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Cozmeni, dl. Szânto Lâszlo
Art3. Prezenta se înaintează Instituţiei..Prefectului Judeţului Harghita şi primarului
comunei Cozmeni.

Preşedinte de şedinţă, 
Boros Gyorgy

HCL Nr. 49

Adoptată în şedinţa din data de 28,09,2017

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

Contras imnează 
SZOCS HAJNAL 

secretar



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

H O T Ă R Â R E A  Nr. 50/2017

Privind modificarea si completarea inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cozmeni

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Ţinând cont de raportul comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al comunei Nr.2998/03.08.2017, prin care se propune 
modificarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cozmeni prin modificarea elementelor de identificare, anul dării în 
folosinţă, valorii de inventar, în lista bunurilor din anexa nr.12 din HG 
Nr.205/2007, modificat prin HG Nr.299/2010; HG Nr. 939/2011 respectiv avizul 
favorabil al comisiai de specialitate,

Având în vedere că prin Proiectul M125a "r e a b il it a r e a  d r u m u r il o r  d e
EXPLOATARE AGRICOLA DIN COMUNA COZMENI, JUDEŢUL HARGHITA" (drum de 
exploatare Dekany, Csepany, Hidegkut) contract de finanţare nr.
C125a011172100016/12.11.2015 , Noul cod C043A000T21U72100016/12.11.2015 
încheiat cu AFIR pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în condiţiile 
PNDR 2007-2013 s-a realizat o investiţie pe domeniul public aflat pe poziţiile 
nr,24, 26, 165, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Cozmeni,
Procesul verbal la terminarea lucrării nr.3740/2017

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Cozmeni nr. 
6/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunei Cozmeni, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost atestat 
prin Anexa nr. 60 al Hotărârii Guvernului nr.1351/2001 privind atestarea 
domeniului public al Judeţului Harghita precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
Hotărârea Guvernului nr.205/2007, cu modificările si completările ulterioare 

Luând în considerare faptul că Bunurile din domeniul public al comunei 
Cozmeni nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 
privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special 
privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al 
imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945- 22 
decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unui litigiu.

Ţinând cont de:



- prevederile art.3 alin 4., art. 21 din Legea nr.213/1998, privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ş i 
completările ulterioare;

- Prevederile art. 858 si urm. din Codul Civil;
- Prevederile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

- art. 5 alin (1) si alin. (2), alin.(3) din Legea 18 din anul 1991, Legea 
fondului funciar cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii , cu modificările şi completările 
ulterioare

- pct.37 din Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii

- Ordinul nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi 
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului

- art. 8, a r t 22 din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare

- HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 
publice, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
Procesul verbal de afişare nr.3029/04.08.2017

In temeiul art.36 alin (2) litera c art.45 alin(3), art.115 a lin(l) litera b)
art. 119, şi art. 120 şi din Legea Nr.215/2001,privind administraţia publică 
locală,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t . l . -  Se aprobă modificarea şi completarea „Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public M  comunei Cozmeni" care a fost însuşit prin anexa nr. 1 al Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Cozmeni nr. 6/2006 privind aprobarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Cozmeni după cum urmează:

a) , la poziţia nr.24 coloana nr.2 va avea următorul cuprins " I.3.7.2.", coloana 
nr.3 va avea următorul cuprins " Drum de exploatare Dekâny", coloana nr.4 va avea 
următorul cuprins " Drum asfaltat cu o lungime de 1229 m începând de la strada 
Dekâny, identificat pe cadastrul comunei Cozmeni prin numerele DE 487, DE 527/1", 
coloana nr.5 va avea următorul cuprins "2017", coloana nr.6 va avea următorul cuprins 
"659.494,32"

b) . la poziţia nr.26 coloana nr.2 va avea următorul cuprins " I.3.7.2.", coloana 
nr.3 va avea următorul cuprins " Drum de exploatare Csepâny", coloana nr.4 va avea 
următorul cuprins " Drum asfaltat cu o lungime de 2353 m, începând de la intersecţia cu 
drumul european E578, identificat pe cadastrul comunei prin numărul DE 427 si DE 468, 
coloana nr.5 va avea următorul cuprins "2017", coloana nr.6 va avea următorul cuprins 
"1.245.375,19"



c). la poziţia nr. 165 coloana nr.2 va avea următorul cuprins " 1.3.7.2." coloana 
nr.3 va avea următorul cuprins " Drum de exploatare Hidegkut ", Drum asfaltat cu o  
lungime de 674 m, începând de la strada Temeto, identificat pe cadastrul comunei prin 
numărul DE 1043, coloana nr.5 va avea următorul cuprins "2017", coloana nr.6 va avea 
următorul cuprins "399.017,02 "

A rt.3 . -Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretara 
comunei şi compartimentul financiar contabil sub coordonarea primarului comunei 
Cozmeni.

A rt. 4.» Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Harghita în vederea 
înaintării acestuia spre atestare Guvernului României şi Instituţiei Prefectului Judeţul 
Harghita.

HCL Nr. 50
Adoptată în şedinţa din data de 28,09,2017

Preşedinte de şe< 
Boros Gyor

Adoptată in şedinţa din data de 28,09,2017
Cu un număr de voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie



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

H O T Ă R Â R E A  Nr.51/2017
privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe anul de producţie 2018

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Luând în considerare Raportul de specialitate Nr.3592/2017 si Expunerea de motive a primarului 

nr.3591/2017, respectiv raportul comisiei de specialitate in domeniu, Metodologia de calcul înaintată de 
Ocolul Silvic de Regim Ciuc nr.4056/2017
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. 617/31.08.2016 pentru aprobarea REGULAMENTULUI de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art.l, pct."q"
" q )  preţul de referinţa - preţul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care se recoltează 
din fond forestier proprietate publica, stabilit anual cel târziu pana la data de 31 septembrie a 
anului anterior anului de producţie. Acesta este un preţ, stabilit in condiţii de piaţa, in 
funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura de 
produs si se utilizează pentru calculul preţului APV. Preţul de referinţa se aproba, pentru 
flecare an de producţie, prin decizia conducătorului administratorului fondului forestier 
proprietate publica a statului, la nivel judeţean, regional sau naţional sau de proprietar pentru 
masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietatea publica a unităţilor administrativ- 
teritorlale, preţ ce poate fi revizuit o singura data in cursul unui an;„,

în temeiul art. 36, alin. 2 lit. (b) şi (d), alin. 4 lit. (d) si (e) şi alin. 5 lit.(c), art.45 alin.3 şi art. 115 
alin.l lit.(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 :

A itl.~  Se aprobă preţul de referinţă al masei lemnoase pe picior care va fi valorificat în anul de 
producţie 2018 ce reprezintă preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit în 
condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupă de specii, de gradul de accesibilitate, de 
sortiment şi se utilizează pentru calculul preţului APV, conform metodologiei de calcul trimisă de 
Ocolul Silvic de Regim Ciuc, după cum urmează:

NATURA PRODUSULUI PREŢ DE REFERINŢĂ
Produse accidentale 1 175.00
Produse accidentale II 155.00
Produse de igienă 60.00
Produse principale 280.00
Produse secundarei prima raritura) 55.00
Produse secundarei a doua raritura) 100.00

Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Cozmeni Szânto Lâszlo şi Gergely Csaba, tehnician silvic, din cadrul compartimentul 
de resort al aparatului de specialitate al primarului Cozmeni.

Cozmei

Preşedinte de şedinţă 
Boros Gyorgy

HCL Nr. 51
Adoptată în şedinţa din data de 28,09, 2017 
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul

septembrie 2017

Contrasemneakjisecretar, 
SzocşdHaj

în funcţie



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 52/2017
privind aprobarea Regulamentului consolidat şi armonizat al Serviciului de salubrizare 

la nivel judeţean pentru localităţile membre ale ADI "Sistemului integrat de 
management al deşeurilor" Harghita.

Consiliul Local al Cozmenl, intrunit in şedinţă ordinară, 28 septembrie 2017 
Având în vedere:
. adresa de solicitare nr. 260/11.05.2017, a ADI SIMD HARGHITA;
• expunerea de motive nr. 3593/2017, a primarului comunei Cozmenl
• Raportul de specialitate nr. 2978/2017, al vlceprimarului comunei Cozmenl;
• Raportul comisiei de specialitate constituită în cadrul Consiliului Local Cozmeni;
Ţinând cont de prevederile:
• Art. 8 alin 3 lit i, art. 22 alin 4 şi art. 30 alin 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Art. 6 alin 1 lit h din Legea 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;
. Art. 16 alin 3 lit c din Statutul ADI "SIMD" HARGHITA;
• Art. 36 alin 2 lit d şi alin 6 lit a pct 14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa declzională, Procesul verbal de afişare 

nr.3029/04.08.2017
în  temeiul art. 45 şi art. 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se avizează favorabil Regulamentul consolidat şi armonizat al 
Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor Harghita", 
anexat la prezenta şi care face parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea 
aprobării sale în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor ADI SIMD HARGHITA.

Art. 2 Se mandatează d-l Szânto Lăszlo reprezentant al Comunei Cozmeni să 
voteze, în Adunarea Generală a Asociaţiei "SIMD" Harghita, Regulamentul consolidat 
şi armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem integrat de management al 
deşeurilor Harghita", astfel cum au fost avizate conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 2, 
Instituţiei Prefectului Harghita şi Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "SIMD" 
Harghita.

Preşedinte de şedinţă 
Boros Gyoray

■ n *:
Contrasemnează secretar,

> n  * ■HCLNr. 52 V (J X
Adoptată în şedinţa din data de 28,09,2017 ̂ M^siuyv^ '
Cu un număr de /)'] voturi „ pentru" din numaîuTtotal de 11 consilieri în funcţie

2



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

HOTĂRÂREA NR. 53/2017
Cu privire la validarea Dispoziţiei nr.424/2017 privind modificarea bugetului pe

trim III. anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Analizând raportul de specialitate al compartimentului contabil Nr.3595/2017, din cadrul 
aparatul de specialitate al primarului,
Luând în considerare prevederile :
- Dispoziţia primarului Nr,424/2017 privind modificarea bugetului prin virări de credite pe anul 

2017
- Adresa ANAF nr. 11315/2017, respectiv Dispozlta ANAF nr. 10/2017
- 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 şl 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 validează Dispoziţia primarului Nr.424/2017 privind modificarea bugetului prin virări de 
credite pe anul 2017
Art.2- Se aprobă modificarea bugetului conform anexei Nr.l care face parte integrantă din 
prezenta, astfel:

Partea de venituri; mii lei
Buget iniţial Diminuat Majorat Buget rectificat
7686,12 O 66,700 7752,82

Partea de cheltuieli: mii lei
Buget iniţial Diminuat Majorat Buget rectificat
9350,03 5,320 72,020 9416,73

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 Consilieml^^ljnt Balint Terez din cadrul compartimentul de 
resort al aparatului de specialitate al prim^I.iMozfner'

Contrasem
S:

Preşedinte de şedinţă 
Boros Gyorgy 

HCL Nr. 53
Adoptată în şedinţa din'data de 28 septei __
Cu un număr de 10 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în fun 3

secretar, 
n^l



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

HOTĂRÂREA Nr. 54/2017
cu privire la revocarea administratorului Societăţii Comerciale SC SYLCOTUR SRL de 
interes local înfiinţat de pe lângă Consiliul Local al comunei Cozmeni KENDIILDIKO

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, Raportul de specialitate nr. 3607/2017 respectiv Expunerea de 
motive nr. 3606/2017

art.13 pct. c., art.16 din Actul Constitutiv al Societăţii SYLCOTUR SRL 
Hotararea 34/2013 privind desemnarea administratorului, Contractul 

individual de munca 73/2013 a doamnei Pari Ildiko, (schimbat numele ulterior, prin 
divorţ la KENDI)
Luând în considerare demisia d-nei. Kendi Ildiko înregistrat cu nr. 3584/25.09.2017 

Ţinând cont de art.55 lit. "c" si art.81 alin. 1, alin. 4 , Legea nr.53/2003 - 
Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare,

Legea nr.31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale , cu modificările si 
completările ulterioare,

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

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aproba revocarea din calitatea de administrator al SC SYLCOTUR 

SRL doamna KENDI ILDIKO, incepand cu data de 24.10.2017
Art.2.- Descărcarea de gestiune a administratorului Kendi Ildiko se face la 

data de 23.10.2017.
Art.3.- Se desemnează pe Santa Tunde, administrator al societăţii cu 

caracter temporar, pana la organizarea concursului de ocupare a postului.
Art.4. -Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul 

comunei Cozmeni şi se comunică la SC SYLCOTUR SRL şi la Instituţia Prefectului.

Preşedinte de şedinţă 
Boros Gyorgy f)

HCL Nr:54 ( Q

Adoptată în şedinţa din data del28 septembrie 

Cu un număr de 11 voturi „  pentru” din numărul tok l^ ^ con s ilie r i în funcţie

Contrasemnează secretar, 
SzocsJIajnal



ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA COZMENI

HOTĂRÂREA NR. 55/2017
Privind modificarea locaţiilor în Reţeaua şcolară a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2017-2018 al Scolii 
Gimnaziale w Dr. Boga Alajos" Cozmeni

Consiliul Local al comunei Cozmeni, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 28,09,2017

Având în vedere:
• Adresa nr. 1529/2017 emisă de Şcoala Gimnaziala Dr. Boga Alajos 
Cozmeni,
• Raportul de specialitate nr.3644/2017 întocmit de către 
viceprimarul comunei şi raportul comisiei de specialitate al Consiliului 
Local;
• Avizul conform nr. 210/2017 emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean
• HOTĂRÂREA NR.3/2017 privind Reţeaua şcolară a unităţilor de

învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2017-2018 al Scolii 
Gimnaziale " Dr. Boga Alajos" Cozmeni

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 
u lterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r t . l .  Se aprobă modificarea locaţiilor in reţeaua şcolară a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 al Scolii G imnaziale" Dr. 
Boga Alajos" Cozmeni, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

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

Preşedinte de şedinţă 
Boros Gyorgy

HCL Nr. 55 \
Adoptată în şedinţa din data de 28

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

Contrasei
Szeîcs

tează secretar, 
inal



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

H O T Ă R Â R E A  Nr.56/2017
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Cozmeni în Consiliul de 
Administraţie a Scolii Gimnaziale „ Dr. Boga Alajos" pe anul şcolar 2017-2018

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Luând în considerare adresa nr. 1530/2017 al directorului Scolii Gimnaziale „ Dr. 
Boga Alajos" privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administraţie, 
Raportul de specialitate Nr.3641/2017 si Expunerea de motive a primarului 
nr.3642/2017, respectiv raportul comisiei de specialitate in domeniu,

în conformitate cu prevederile art.96 alin(2) lit. " a "din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 si Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si 
Sportului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările si 
completările ulterioare

in temeiul art.36 alin(l), art.45 a lin(l) 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 :

A r t l-  Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Cozmeni în 
Consiliul de Administraţie a a Scolii Gimnaziale „ Dr. Boga Alajos" pe dl. Potyo 
Lâszlo.

Art.2- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoana 
desemnată si secretara comunei se comunică pentru primar Szânto Lâszlo, 
directorului Scolii Gimnaziale „ Dr. Boga Alajos" şi la Instituţia Prefectului.

Cozmeni la data de 28 septembrie 2017

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


