ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 40 /2017
Privind rectificarea bugetului local prin virări de credite, rectificare nr.2
Consiliul local al comunei Cozmeni^udeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr.2905/2017 a compartimentului contabil, întocmit de contabila
unităţii privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 ( rectificare nr.2)
• 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 economicofinanciar, 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 şl 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l- Se aproba rectificarea bugetului local, prin virări de credite,
conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.
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
Bălint Terez din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al
primarului Cozmeni.
Preşedinte de şedinţă
Balint B Lorant

€o?1s,’a:co'Uyy/

Contrasemr sză secretar,
Szo s ig n a l

HCL Nr.40
Adoptată în şedinţa din data de 31.07.2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţii

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 41 /2017

cu privire la aprobarea grilei de salarizare si coeficienţii de aplicare începând cu 01.07.2017
conform a rt.ll din Lega cadru nr.153/2017

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Cozmeni nr. 2910./2017 şi
Raportul de specialitate nr.2909 /2017 , respectiv Procesul -verbal nr. 2908/2017 încheiat cu
salariaţii comunei Cozmeni cu privire la aprobarea grilei cu salariile de bază la gradaţia zero
corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale pentru funcţiile publice şi funcţiile de
natură contractuală al comunei Cozmeni
Hotarare anr. 15/2017 privind aprobare bugetului local al comunei Cozmeni.
în conformitate cu prevederile art. 11
Legii nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
art.ll, art.38 alin. (1) si alin. (2) lit.b), anexa nr.VIII cap.l lit. A pct.VI si cap.ll lit.A pct.IV
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
Ţinând cont de avizele date în acest sens de comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Cozmeni
în temeiul dispoziţiilor art.36-alin. (2), - alin. (6) pct.19 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, actualizată, coroborate cu prevederile art. 11 - alin.(l)
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
HOTĂRĂŞTE:

A r t.l- Se aprobă grila de salarizare si coeficienţii de aplicare
la gradaţia 0
corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale pentru funcţiile publice şi funcţiile de
natură contractuală, conform anexei nr.l
Art.2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei
Cozmeni respectiv biroul financiar contabil.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita

Cozmeni la data de 31 iulie 2017

Adoptată în şedinţa din data de 31.07.2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 42/2017
Pentru implementarea proiectului
"înfiinţarea şi dotarea compartimentului serviciului public de
deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi în comuna Cozmeni" si
aprobarea documentaţiei tehnico- economică aferentă proiectului
Consiliul Local Cozmeni,
întrunit în şedinţa ordinară la data 31.07. 2017, convocat prin Dispoziţia
nr. 294/2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive al primarului înregistrat sub nr. 2913/2017, prin care se
susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivităţii;
- prevederile programul FEADR, PNDR 2014- 2020, Asociaţia LEADER
Csik, Măsura M8 6B „Dezvoltarea armonioasă a spaţiului rural".
- Hotărârea Consiliului local COZMENI nr. 15/2017 pentru aprobarea bugetului
local al comunei pentru anul 2017;
- Hotărârii Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Harghita; cu modificările si completările ulterioare
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind
etapele de elaborare ale conţinutului —cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de imvestitii finanţate din fonduri
publice precum a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii lucrări de intervenţii,
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere raportul comisiei buget finanţe, activităţi comerciale şi urbanism,
amenajarea teritorială;

în baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit, b, art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. a, art. 115
alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . Se aprobă realizarea proiectului intitulată "înfiinţarea şi dotarea
compartimentului serviciului public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii
verzi în comuna Cozmeni" prin FEADR în cadrul PNDR 2014-2020, Măsura M8 6B
al GAL LEADER "Csik"- „Dezvoltarea armonioasă a spaţiului rural, având durata
de realizare 12 luni din data semnării contractului de finanţare.
Art.2. Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei:
Necesitatea şi oportunitatea şi potenţialul investiţiei constă în lipsa acestui
serviciu în cadrul comunei Cozmeni. Cauza fiind lipsa utilajelor necesare. Până în
momentul de faţă serviciul de deszăpezire este externalizat, iar întreţinerea
spaţiilor verzi şi a şanţurilor se efectuează de către localnici, care din păcate au
neglijat acest lucru, iar din această cauză şanţurile s-au umplut cu buruieni, apa
neputând să curgă prin ele.
Prin implementarea acestui proiect asupra drumurilor comunale aferente
comunei Cozmeni se vor putea efectua lucrările necesare procesului de
deszăpezire şi de întreţinere a acestora pe întreaga perioadă a iernii.
Comuna Cozmeni are în administrarea locală 58,12 km de drumuri
(comunale, străzi, uliţe, etc.), care datorită lipsei utilajelor adecvate, de cele mai
multe ori rămân blocate, îngreunând astfel accesul autovehiculelor de intervenţie
(salvare, pompieri), transportul angajaţilor din comuna Cozmeni către locurile de
muncă din afara localităţii între altele.
Prin achiziţionarea utilajelor de deszăpezire şi de întreţinere a drumurilor
se vor realiza următoarele obiective:
> Creşterea siguranţei circulaţiei participanţilor la trafic;
> Asigurarea accesului elevilor către unităţile de învăţământ;
> Asigurarea accesului maşinildr de salvare, pompieri, poliţie în cazuri
deosebite;
> Prevenirea înzăpezirii drumurilor.
> Prevenirea producerii de polei, pe suprafaţa drumurilor comunale
prin împrăştierea de materiale care împiedică producerea acestuia.
> Curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, îmbunătăţind astfel aspectul
comunei.
> întreţinerea şi exploatarea drumurilor comunale conform
reglementărilor în vigoare din România.
în acest fel comunitatea nu va mai cheltui sume prin externajizarea
serviciilor de deszăpezire şi întreţinere a drumurilor din comuna Cozmeni. în plus
în caz de necesitate se poate acţiona imediat cu utilaje proprii şi de calitate, fără
a mai aştepta sosirea utilajelor închiriate, care nu sunt întodeauna disponibile şi

nu ajung la timp , îngreunând astfel circulaţia în trafic. în acest fel se va evita
blocarea drumurilor şi circulaţia autovehiculelor nu va mai fi întreruptă, oferinduse astfel cale liberă şi autovehiculelor care sunt solicitate în caz de urgenţă
(salvare, pompieri).
Prin achiziţionarea unor utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi se vor
realiza următoarele obiective:
> întreţinerea gazonului aferent şcolilor, grădiniţei aflate în comună;
> întreţinerea gazonului terenurilor de fotbal aferent bazei sportive
din comuna;
> întreţinerea gazonului aferent cimitirului comunei şi a altor terenuri
aflate în proprietatea comunei Cozmeni;
în prezent întreţinerea gazonurilor din comuna se face manual sau cu
utilaje rudimentare. Gazonul de pe terenuri de fotbal este întreţinut de către
unele persoane angajate de către primărie. Acest mod de întreţinere în prezent
necesită alocarea unei sume de bani din bugetul local mult prea mare decât dacă
s-ar folosi utilaje specifice pentru spaţiilor verzi, iar rezultatul lucrărilor ar avea
un grad mult mai ridicat de calitate, realizat într-o perioadă de timp mult mai
scurt.
Achiziţionarea acestor echipamente va fi benefică comunei atât din punct
de vedere economic, cât şi social şi răspunde unei necesităţi pregnante. în primul
rând nu va fi nevoie de utilaje separate pentru deszăpezire, curăţare şanţ, ci
toate aceste sarcini vor putea fi efectuate de utilaje multifuncţionale. în al doilea
rând se va asigura siguranţa în circulaţie a locuitorilor, şi implicit creşterea
condiţiilor de viaţă a acestora. Astfel, se vor îmbunătăţi condiţiile de trai pentru
populaţia rurală şi va ajunge la stoparea fenomenului de depopulare din mediul
rural prin reducerea decalajelor rural-urban.
Inovaţia proiectului constă în utilizarea ierbii cosite drept îngrăşământ
pentru spaţiile verzi din comună, prin procesul de compostare. Pe lângă
inovativitate, achiziţionarea şi utilizarea acestor echipamente produce eficienţă
energetică. Se economiseşte timpul necesar, combustibil şi uzura de exploatare
rezultate din deplasarea utilajului de la un operator de servicii extern până la
punctele de lucru situate pe raza comunei Cozmeni. Un alt consum de
combustibil ar fi generat şi la întoarcerea utilajelor la sediul furnizorului extern de
servicii. în altă ordine de idei, nu se generează consum suplimentar de
combustibil şi uzura unor utilaje, dat fiind faptul că acestea se află deja în zona
de lucru. Timpul necesar al acestor deplasări poate fi folosit eficient pentru
executarea lucrărilor propriu-zise. Prin posibilitatea folosirii diferitelor agregate
specifice care sunt destinate montării pe tractor (ex.: lamă pentru zăpadă,
sărărită purtată cu autoîncărcare, tocător de crengi cu braţ articulat) se asigură
creşterea randamentului muncii şi implicit a eficienţei energetice nefiind nevoie
de comandarea si deplasarea din exterior a acestora. Cu un singur tractor dotat
cu echipamente corespunzătoare se pot efectua mai multe lucrări. Proiectul de
faţă este benefic pentru dezvoltarea comunităţii locale, dar şi pentru conservarea
şi dezvoltarea mediului natural al comunei.

Art.3. Lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală - PNDR, potrivit legii. Comuna Cozmeni se angajează să
asigure cofinanţarea proiectului, dacă este cazul, respectiv finanţarea
eventualelor cheltuieli neeligibile.
Art.4.
Se a aprobă
documentaţia
tehnicoeconomică
aferentă
proiectului "înfiinţarea şi dotarea compartimentului serviciului public de
deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi în comuna Cozmeni" cu
caracterisitici tehnice şi financiare:
Total general: 297.595 RON , reprezentând 65.162 EUR la cursul de
schimb valutar 4,5670 Ron/ Euro, al Băncii Centrale Europene din data de
19.07.2017 din care:
> Valoarea eligibilă 228.350 RON, respectiv 50.000 EUR
> Valoarea neeligibilă 69.245 RON, respectiv 15.162 EUR,
Capacităţi tehnice (în unităţi fizice):
1. Tractor (1 buc):
> Putere 85.5 - 100 CP
> Cilindri (nr)/Cilindree (cmc): 4 / 3387 Turbo
> Dotat cu ridicător faţă
2. Lamă pentru zăpadă (1 buc):
> Lăţime de lucru minim: 2600 mm
3. Sărărită purtată cuautoîncărcare (1 buc):
> Volum: 1000 litri
> Lăţime de împrăştiere minim: 1800 mm
4. Tocător de crengi cu braţ articulat (1 buc):
> Cu sistem hidraulic independent- debit 72 Uter/ min si
presiune de 220 bar
5. Motocositor (1 buc):
> Putere motor: 20-30 CP
> Lăţime cositoare: 90-130 cm
Art.5. Consiliul local al Comunei Cozmeni, se angajează să suporte cheltuielile de
mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data
efectuării ultimei plăţi de către finanţatorul proiectului.
Art.6. Realizarea proiectului va fi benefică tuturor cei 2.115 locuitori ai comunei
(pe baza recensământului din anul 2011).
Art.7. Se desemnează Szânto Lâszlo, în calitate de reprezentant legal al
Comunei Cozmeni pentru semnarea contractului de finanţare şi pentru relaţia cu
AFIR, GAL LEADER "Csik" în derularea proiectului.
Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul

Comunei Cozmeni şi de persoana nominalizată la art.7.
Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică de către secretarul
comunei şi se comunică:
•
•

Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita
Primarului Comunei CozmenJL.

Contrase mnează
SZOPS HAJNAL

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.43/2017
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM-SA-IFN în vederea
garantării către AFIR a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului Reabilitarea drumurilor de
exploatare agricolă din comuna Cozmeni, judeţul Harghita ( drum de exploatare Dekany, Csepany,
Hidegkut)
Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita, intrunit in şedinţa extraordinară din data de
31.07.2017
Luând în considerare:
• HCL nr. 25/2011 pentru instrumentarea proiectului Reabilitarea drumurilor
de exploatare
agricolă din comuna Cozmeni, judeţul Harghita ( drum de exploatare Dekany, Csepany,
Hidegkut)
• Contractul de finanţare, semnat cu CRPDRP Alba Iulia, nr. F125a011172100016/12,ll,2015,
HCL nr.46/2015 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea FNGCIMM-SA-IFN
în vederea garantării către AFIR a avansului solicitat pentru finanţarea proiectului Reabilitarea
drumurilor de exploatare agricolă din comuna Cozmeni, judeţul Harghita ( drum de exploatare
Dekany, Csepany, Hidegkut)
• Notificarea de acceptare a modificărilor tehnice /financiare nr. 11450/2017 emisa de AFIR.
Alba-Iulia
• HCL nr.15/2017 privind aprobarea bugetului comunei Cozmeni pe anul 2017 cu rectificările
ulterioare
• Raportul de specialitate nr. 2915/2017 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
• Expunerea de motive a primarului nr. 2916/2015
Ţinând cont de:
• prevederile Ordonanţei de urgentă nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin. creşterea calitatii vieţii si diversificării economiei
in zonele rurale cu modificările si completările ulterioare
• Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru
renovarea şi...dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calitatii vieţii si diversificării economiei
in zonele rurale
• Ordonanţa de urgent nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile
Ordonanţa de urgent provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european
agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea
Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune in domeniul pescuitului si a
programului de control,, inspecţie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilorSAPARD,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de
garantare, cu modificările si completările ulterioare
• OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenta*, cu modificările si completările ulterioare
• Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare
• Ordinul nr. 1 din 11 ianuarie 2017 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru
aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017;

în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit b), alin. (4) lit b); art. 36 alin.(9) şl art.45, alin. 2 litera
b) art,115 alin(l) litera b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată

H O TĂ R Ă Ş TE :

Art.l- Se aprobă solicitarea prelungirii cu 1 luna, respectiv pana la 30,12.2017 , a Scrisorii
de garanţie nr. 547 din 17.12.2015 din partea FONDULUI NATIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR
PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA- IFN în vederea garantării către AFIR a avansului
solicitat pentru finanţarea proiectului Reabilitarea drumurilor de exploatare agricolă din comuna
Cozmeni, judeţul Harghita ( drum de exploatare Dekany, Csepany, Hidegkut))
Art. 2- Se aprobă plata din bugetul local a comisionului aferent prelungirii scrisorii de garanţie
acordată de FNGCIMM-SA-IFN In suma de 690,39 lei
Art.3- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl.SZânto Lâszlo primarul
Comunei Cozmeni, prin compartimentul financiar-contabil.
Art.4- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; Primarului
Comunei Cozmeni, Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii SA IFN, Compartimentului contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
Primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet a Comunei Cozmeni prin grija secretarului.
Cozmeni la data de 31 Iulie 2017
Preşedinte de şedinţă,
Balint B Lorant

HCL Nr. 43
Adoptată în şedinţa din data de 31,07,2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul tota'l de
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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 44 /2017
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii
locali, membrii Consiliului Local al Comunei Cozmeni

Consiliul Local al comunei Cozmeni, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2942/2017 al Primarului, Raportul de
specialitate nr. 2943/2017 Raportul de avizare alcomisiilor de specialitate
Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Consiliului Local al Comunei Cozmeni aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.
38/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al Comunei Cozmeni, prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Cozmeni nr. 33 din
23 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie
2016, , respectiv cele ale Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 23 iunie 2016 privind
constituirea Consiliului Local al comunei Cozmeni
în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,cu cele ale art.
40 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
care conţine o derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1), respectiv art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . - Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local al Comunei Cozmeni şi ale
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al al Comunei Cozmeni, consilierul local
primeşte o indemnizaţie de şedinţă lunară stabilită în condiţiile legii prin prezenta hotărâre.
Art. 2. - Viceprimarului Comunei Cozmeni nu I se acordă indemnizaţie lunară de
care beneficiază consilierii locali, membrii Consiliului Local al Comunei Cozmeni.
Art. 3. - (1) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Comunei
Cozmeni care participă la şedinţele ordinare ale Consiliului Local al Comunei Cozmeni şi ale
comisiilor de specialitate se stabileşte în cuantum de 5 % pe şedinţa din indemnizaţia
lunară a Primarului Comunei Cozmeni stabilită, conform prevederilor Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, exclusiv majorările
prevăzute la art. 16 alin. (2) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice.

(2) Pentru activitatea desfăşurată la lucrările comisiilor de specialitate, indemnizaţia
de şedinţă lunară se achită numai pentru participarea la şedinţa comisiei de specialitate
de bază.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 81 ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cozmeni, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Cozmeni nr. 38/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cozmeni numărul maxim de şedinţe pentru care
se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin, (2), este de o şedinţă ordinară de consiliu şi
o şedinţă extraordinara sau de comisie de specialitate pe lună.
(4) în perioada 1 iulie 2017 - 31 decembrie 2021 indemnizaţia de şedinţă
maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim
de şedinţe stabilită potrivit alin. (3) este de 10% din indemnizaţia lunară a Primarului
Comunei Cozmeni stabilită, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, exclusiv majorările prevăzute la art, 16
alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.

(5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (1) şi alin. (3) se
efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local al Comunei Cozmeni.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Local al comunei Cozmeni nr. 39/2016 privind stabilirea cuantumului
indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Comunei Cozmeni.
Art. 5. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Comunei Cozmeni.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică
Primarului Comunei Cozmeni şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele
prevăzute de lege.
____

Preşedinte de şedinţă

Balint B Lorant

Adoptată în şedinţa din data de 31.07.2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri îrt funcţie
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HOTĂRÂREA nr. 45/2017
privind valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a cantităţii de 169,00 mc masa
lemnoasă din fondul forestier proprietate publică comunei Cozmeni si aprobarea
caietului de sarcini pentru vanzare, respectiv aprobarea pentru nevoi locale a 566,00 mc
material lemnos
Consiliul local al comunei Cozmeni întrunit în şedinţă ordinară,
Analizând referatul nr. 2921 /2017 privind valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a
cantităţii de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Cozmeni;
In conformitate cu prevederile art. 6 aiin.(l) ,alin (2); art. 1 litera (t); art. 4 alin (1) litera
(b), alin. (2); art. 45 alin (5), (6); art.l litera (q) din Hotărârea de Guvern nr. 617 din 31
august 2016, art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată cu
modificările ulterioare; Văzând avizul comisiei de specialitate,
Ţinând cont de HCL nr. 8/2017 privind aprobarea volumului de masa stabilita a se
recolta in anul 2017 si HCL nr. 60/2016 privind aprobarea preţului de referinţa a masei
lemnoase pe anul de producţie 2017,
In temeiul art.36 alin.(2) litera c şi art.45 alin(3) art. 115 alin(l) litera b din Legea
Nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.!. Se aprobă valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a 169,00 mc masa
lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Cozmeni.
Art. 2. Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei publice cu strigare prevăzută la
art.l, ca fiind preţul de referinţă a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior rezultat
din actele de punere în valoare (APV):
Pentru vânzarea mat. lemnos pe picior prin licitaţie pt. agenţi economici:
-APV nr. 1168254 Elohegy cu uri volum brut 169,00 mc.
ua. 8C
-Preţul de referinţă :220,0 lei/mc.

Art. 3. Se aprobă modelul caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie
publică deschisă cu strigare , conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se aprobă pentru consum propriu a 566,00 mc masa lemnoase din fondul
forestier proprietate publică a comunei Cozmeni.

-APV nr. 1155337 Szekerut tăi. de igienă cu un volum brut 73,00 mc.
ua. 21a, 21b, 24b, 25b, 26.
-Preţul de referinţă:143,0 lei/mc.
-APV nr. 1159979 H osszuberc accid. I cu un volum brut de 273,00 mc.
ua. 22, 23a, 27a, 28b
-Preţul de referinţă: 172,0 lei/mc.
-APV nr. 1159980 Kukue. accid. II cu un volum brut de 20,00 mc.
ua. 21C, 28A
-Preţul de referinţă: 151,0 lei/mc.
-APV nr. 1168253 L u co s conserv, cu un volum brut

31,00 mc.

ua. 30b,
-Preţul de referinţă 172,0 lei/mc.
Total:

566,00 mc.

Art.4- Prezenta se aduce la cunoştiinţa publicului prin afişare şi se comunică la
Instituţia Prefectului Judeţul Harghita, la Ocolul Silvic de Regim Ciuc, Primarului
comunei Cozmeni.
Art.5- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul localităţii,
D-ul Szanto Laszlo.

Preşedinte de şedinţă
Balint B. Lorant
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HCL Nr.45
Adoptată tn şedinţa din data de 31 iulie 2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri tn funcţie
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