ROMÂNIA
Judeţul HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COZMENI

HOTĂRÂRE nr.69/2017
privind stabilirea im pozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia
României, republicată;
2) articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
4) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi
art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
8) Legii
nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare;
9) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
11) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
12) art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
13) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
14) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
15) art. 1 alin. (4) lit. I), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) şi art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
16) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;
17) art. 10 lit. g) si art. 34 alin. (2) si (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;
18) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
19) art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

20) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
21) art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 39/2002;
22) art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002;
23) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice si preşedintelui Institutul National de
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
24) Hotărârii Consiliului Local nr. 39/2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi
de radiere a vehiculelor la nivelul primarului Cozmeni;
25) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2003;
prelungit cu HCL nr. 10/2016
26) Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2015 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei
Cozmeni si a satului Lazaresti, respectiv pe fiecare dintre localităţile de
a) rangul IV : comuna Cozmeni;
b) rangul V : satul Lazaresti;
ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităţilor la nivelul comunei Cozmeni si a satului Lazaresti
este următoarea:
a) rangul IV : comuna Cozmeni;
b) rangul V : satul Lazaresti
luând act de:
a) expunerea de motive al primarului comunei Cozmeni, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr.3675 din 2017;
b) raportul compartimentului de resort*’ din cadrul aparatului de specialitate al
compartimentului impozite si taxe), înregistrat sub nr. 3676 din 26.09. 2016
c) raportul Comisiilor de specialitate" a Consiliului Local Cozmeni
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază
dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare
pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi,
Conform Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările si completările
ulterioare Bugetul general consolidat al comunei constă din bugetul local si activitati finanţate din
venitul proprii, la care este plătitor de TVA.
Bugetul activitati finanţate integral din venituri proprii are un compartiment cu doi angajaţi,
funcţionar si magazioner. Acestă parte a bugetul comunei Cozmeni constă din activităţi de
gospodărire păduri si păşuni comunale, anexe gospodăreşti- (piaţa agro-alimentare, atelier, hala
gater, pivniţe ). Comuna Cozmeni are în proprietate privată 820 ha teren forestier si 550 ha păşune
comunală.
realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea im pozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018, în
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 3681/27,09,2017 în Registrul special pentru
evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative şi la şedinţele publice
ale Consiliului Local, şi care a făcut obiectul
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.cozmeni.consloc.ro;
b) afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cozmeni adoptă prezenta

HOTARARE:
Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2018, se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale,
taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către
Consiliul Local al Cozmeni, sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - Se stabilesc taxe şi tarife la capitolul activitati finanţat integral din venitul proprii
conform anexei Nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă scutirea persoanelor fizice voluntari la Situaţii de urgenţă de la plata
taxei speciale PSI stabilite conform art.484 din Codul Fiscal şi Legii nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, tabel aprobat cu Hotărârea nr. 46/2016 privind modificarea componentei Serviciului
Voluntar pentru Situaţii Urgenţă
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Cozmeni, prin aparatul de specialitate al său.
Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Cozmeni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cozmeni şi prefectului judeţului
Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul accesibil publicului,
precum şi pe pagina de internet www.cozmeni.consloc.ro.
(2) Prezenta hotărâre se publică şi la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit
prevederilor alin. (2) şi (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
&
L.S.

Boros György

Contrasemnează:

SECRETARUL c o m u n e i

(prenu

HCL Nr. 69
Adoptată în şedinţa din data de 28,11, 2016
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr. 68/2017

Privind aprobarea ocupării temporare a unui teren de 4.5 m2 aflat în domeniul
public al comunei Cozmeni pentru realizarea Branşamentului de gaze naturale
individuale a imobilului Balla Csaba Jozsef, in localitate Cozmeni nr. 365

Consiliul local al comunei Cozmeni, Judeţul Harghita,

Având în vedere:
- Adresa nr. 4604/2017 privind adoptarea unei Hotărâre de Consiliu Local privind ocuparea
temporară a 4.5 m2 aflat în domeniul public al comunei Cozmeni pentru realizarea
Branşamentului de gaze naturale individuale a imobilului Balla Csaba Jozsef, in localitate Cozmeni
nr. 365
raportul de specialitate nr.4639/2017, rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate
Proiectul tehnicnr. 3021.1/2017 pentru Branşamente gaze naturale, Certificatul de
Urbanism nr. 137/30.08.2017 pentru Racordare Gaze
- PUG Cozmeni, aprobat cu HCL nr.32/2003, prelungit cu HCL nr.7/2013;
în conformitate cu prevederile :
- Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările si completările
ulterioare, a Legii nr.50/1991, republicat şi cu modificările ulterioare, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acestuia, cu modificările ulterioare, Legea nr. 123/201? a energiei electrice si a gazelor
naturale cu modificările si completările ulterioare
- HG nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum si al
municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Harghita, anexa 12 cu modificările si completările
ulterioare, poziţia nr. 91
In temeiul art.36 alin.(2) litera c, art.45 alin.(3), art.123 şi art.115 alin(l) litera b din
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l- Se aprobă ocuparea temporară a unui teren de 4.5 m2 din
domeniul public al comunei Cozmeni pentru realizarea Branşamentului de gaze
naturale individuale a imobilului Balla Csaba Jozsef, in localitate Cozmeni nr. 365,
teren regăsit în inventarul domeniului public a comunei Cozmeni, apărut în
Monitorul Oficial nr.352 bis din anul 2007, anexa nr.12 poziţia nr.91 „drum"

Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
viceprimarul localităţii comunei Cozmeni.

Art.3- Prezenta hotărâre se comunică primarului localităţii şi la Instituţia
Prefectului.
Cozmeni la

mbrie 2017

Preşedinte de şedinţă
Boros György

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67 /2017
privind includerea in domeniul public al localităţii Cozmeni al terenului forestier
aparţinând Scolii Generale Lăzăresti
Consiliul Local al Comunei Cozmeni
Văzând Expunerea de motive nr.711/2017 a primarului comunei Cozmeni , respectiv raportul de specialitate
nr. 710/2017
Luând în considerare:
•
Nota de înregistrare OCPI nr.1999/02,02,2017 privind recepţia si înfiinţarea cărţii funciare a
terenului forestier conform titlului de proprietate nr. 97338/2007 emis pentru ŞCOALA G ENERALĂ
LĂZĂRESTI , arondată la Şcoala Gimnaziala Dr. Boga Alajos din comuna Cozmeni,
•
Referatul nr. 9/09,02,2017 privind Dosarul nr. 1999/02,02,2017
•
art. 136 alin. 3 din Constituţie " Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele
cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale
ale zonei econom ice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac
obiectul exclusiv al proprietăţii publice."
•
art. 112 alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu m odificările si com pletările
ulterioare "Terenurile si clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de invatam ant preşcolar, şcolilor
primare, gim naziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatam ant din cadrul acestora,
înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt adm inistrate de către consiliile locale.
Celelalte com ponente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt adm inistrate de
către consiliile de adm inistraţie, conform legislaţiei in vigoare."
•
art.554 respectiv art. 557 alin.2-4 si art.888 din Codul Civil cu m odificările si com pletările
ulterioare
•
art.24 alin. 3 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii im obiliare, republicat
•
art. 156 alin.4 din Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliara nr.700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie si înscriere in evidentele de cadastru
si carte funciara;
•
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:

HOTĂRĂŞTE
A rt.l.

Se aprobă includerea in domeniul public al localităţii Cozmeni a terenului

forestier 20,91 ha aparţinând Scolii Generale Lăzăresti, conform Titlului de proprietate
nr. 97338/2007

Art.2. Prezenta

hotărâre

se

comunică

Primarului

comunei

Prefectului Judeţului Harghita, ANCPI Harghita.
Cozmeni la c
Preşedinte de şedinţă^
BOROS GYÖRGY

HCL Nr. 67
Adoptată în şedinţa din data de 28,11,2017
Cu un număr de 9 voturi „ pentru" si 2 " abţineri" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

Cozmeni,

Instituţiei

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 66 /2 0 1 7
privind modificarea preambului Hotărârii 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 adresa Instituţiei Prefectului nr. 14206/2017 privind controlul legalităţii
actelor, in care se face observaţii asupra Hotărârii nr. 51/2017 privind aprobarea preţului de referinţă al
masei lemnoase pe anul de producţie 2018, La data adoptării Hotărârii 51/28,09,2017, HG nr. 617/2016
era in vigoare, insă la 05,10,2017 a fost abrogat de art. 2 al HG nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, motiv pentru
care se va înlocui cu noul HG in vigoare
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,

HOTĂRĂŞTE:
A rt I..- Se aprobă modificarea preambulului Hotărârii nr. 51/2017 privind aprobarea preţului de
referinţă al masei lemnoase pe anul de producţie 2018 în sensul că Prevederile Hotărârii nr.
617/31.08.2016 pentru aprobarea REGULAMENTULUI de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, art.l, pct."q" si se va înlocui cu p re ve d e rile a rt. 1 pct. " r Md in HG
nr. 7 1 5 /2 0 1 7 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică
r) preţ de referinţa - preţul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care se
recoltează din fondul forestier proprietate publica, stabilit anual cel târziu pana la
data de 30 octombrie 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 si de natura produsului si se utilizează pentru calculul
preţului actului de punere in valoare - "preţ de APV"; preţul de referinţa se aproba,
pentru fiecare an de producţie, prin decizie a conducătorului administratorului
fondului forestier proprietate publica a statului, la nivel judeţean, la nivel
naţional sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa
lemnoasa
provenita
din
fondul
forestier
proprietate
publica
a
unităţilor
administrativ-teritoriale; preţul de referinţa poate fi revizuit o singura data in
cursul unui an; decizia privind preţul de referinţa se publica pe site-ul
www.produselepadurii.ro, precum si pe site-ul administratorului fondului forestier
proprietate publica a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului
fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale;

Art.II. -Celelalte articole ale Hotărârii nr. 51/2017 rămân neschimbate.
A rt.III - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Cozmeni Szántó László şi Gergely Csaba, tehnician silvic, din cadrul compartimentul
de resort al aparatului de specialitate al primarului Cozmeni.
Cozmeni la data de 28 noiembrie 2017

Preşedinte de şedinţă
Boros György

HCL Nr. 66
Adoptată în şedinţa din data de 28,11, 2017
Cu un număr de 11 voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA COZMENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.65/2017
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr.4685/2017 a compartimentului contabil , întocmit de contabila
unităţii privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
• Dispoziţia nr.13 emisă de Administraţia Finanţelor Publice Harghita pentru plata
salariilor in unităţile de invatamant
• Adresa Consiliului Judeţean Harghita nr. 28051/2017 privind realocarea sumei de
199.000 lei
• 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 :
A rt.l- Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017 la suma totală
de 9357.45 mii lei, la capitolul de venituri şi la suma de 11021.36 mii lei la
capitolul de cheltuieli conform anexei n r.l la prezenta hotărâre.

Art.2Administraţia

Prezenta
Judeţeană

Hotărâre se comunică
a
Finanetlor
Publice

la Instituţia
Prefectului
Harghita,
Primar
şi
la

compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul comunei Cozmeni
Szántó László
şi Consilierul Bálint
Bálint Teréz din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al
primarului Cozmeni.

Cozmeni la 28TÎL2017
Preşedinte de şedinţă
Boros György
HCL Nr.65
Adoptată în şedinţa din data de 28
Cu un număr de 11 voturi „ pentru

# o ” ___ 4

Contrasem,
Szo

total de 11 consilieri în funcţi

ecretar,

