ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.99/2014
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2014
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 15 DECEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (15),
Analizând expunerea de motive a primarului raportul compartimenului de
specialitate avizul comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretara
oraşului,
În temeiul prevederilor:
- art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
art. 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.C.L. 8/2014 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2014
Decizia nr.15/2014 a sefului de administratie al AJFP Covasna privind
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si municipiilor
alcate pentru salarii invatamant preuniversitar de stat, hotarari judecatoresti
invatamant si finantarea drepturilor asistentilor personali sau indemnizatii lunare
prin OUG 74/2014
Decizia nr.16/2014 a a sefului de administratie al AJFP Covasna privind
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a nivelului maxim de cheltuieli de
personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale
pe anul 2014.
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit.
a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Cu votul ,,pentru” a _15_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
_-_ consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma totală de
707.000 lei, defalcată la partea de venituri şi cheltuieli a bugetului local în felul
următor:
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal învăţământ
preuniversitar de stat, cu suma totala de 675.000 lei, respectiv
salarii în sumă de 125.000 lei şi hotărâri judecătoreşti în sumă de
550.000 lei distribuit pe centre financiare, astfel:
1. centrul I suma de 378.800 lei din care pentru salarii 70.000
lei si pentru plata hotararilor judecatoresti suma de 308.800
lei.
2. centrul II suma de 160.900 lei din care pentru salarii 35.000
lei si pentru plata hotararilor judecatoresti suma de 125.900
lei.
3. centrul III suma de 135.300 lei din care pentru salarii 20.000
lei si pentru plata hotararilor judecatoresti suma de 115.300
lei.
- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind finantarea
drepturilor asistentilor personali sau indemnizatii lunare ale acestora cu suma de
32.000 lei distribuit la capitolul bugetar asistenta sociala in caz de invaliditate,
pentru salarii suma de 7.000 lei si pentru indemnizatii lunare suma de 25.000 lei.
Art. 2 – Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 104.000 lei,
reprezentand sume incasate in plus la contul 04.02.01 cote defalcate din impozitul
pe venit, suma se distribuie la partea de cheltuieli după cum urmează:
- la capitolul autoritati executive suma de 67.000 lei din care
la titlul 10 cheltuieli de personal 42.000 lei si la titlul 20
cheltuieli cu bunuri si servicii 25.000 lei
- la capitolul protectie civila suma de 8.000 lei la titlul 20
cheltuieli cu bunuri si servicii
- la capitolul intretinere gradini publice parcuri si zone verzi
suma de 7.000 lei la titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii
- la capitolul strazi suma de 22.000 lei la titlul 20 cheltuieli cu
bunuri si servicii
Art. 3 - Se aprobă virările de credite între capitolele şi în cadrul capitolelor
bugetare ale bugetului local, după cum urmează:
Retrageri:
-se retrage suma de 470 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal
capitolul protectia civila si protectia contra incendiilor

-se retrage suma de 33.000 lei de la capitolul asistenta sociala in caz de
invaliditate, respectiv 8.000 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal si 25.000
lei de la titlul 57 ajutoare sociale.
Suplimentari:
-se suplimenteaza cu suma de 32.110 lei titlul 10 cheltuieli de personal
capitolul autoritati executive
-se suplimenteaza cu suma de 1.360 lei titlul 10 cheltuieli de personal
capitolul politie locala
Art. 4 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate conform celor
prevăzute la art.1 - art. 3 sunt prezentate în anexele ___ care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre
Art. 5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŞERBAN DUMITRU

Contrasemnează
SECRETAR,
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.100/2014
Cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din oraşul Covasna, pentru anul şcolar 2015 - 2016

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară
din data de 15 DECEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă
majoritatea consilierilor în funcţie (15),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului
local şi anume, cel al comisiei de buget – finanţe, cel al comisiei de învăţământ şi
avizul comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna
nr. 5873/2014.
Conform notelor de fundamentare depuse de către cele trei unităţi de
învăţământ cu personalitate juridică din oraş şi anume Liceul Korosi Csoma
Sandor, Şcoala Gimnazială Avram Iancu şi Grădiniţa cu program prelungit din care
rezultă respectarea criteriilor: legislativ, economic, demografic, socio – economic,
şi cel al ofertei educaţionale,
În baza avizului conform nr. 6095/24.11.2014 emis de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Covasna,
În temeiul:
 art. 2 alin. (7), art. 3, art. 19 alin. (1) lit. „b”şi „c”, alin.(4), art. 20, art. 61,
art. 63 alin. (1) lit. „b”, „c” şi „d” din Legea 1/2011 – legea educaţiei
naţionale,
 H.G. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de
bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care se asigură din
bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preşcolar,
 O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
modificări prin Legea 87/2006, cu modificările ulterioare,
 Titlul IV - „persoana juridică” - din Legea 287/2009 privind Codul Civil,
cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”
pct. 1, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a _15_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi
,,abţineri” a _-_ consilieri,
HOTĂRĂŞTE
Art. unic - Pentru anul şcolar 2015 – 2016 reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Covasna se menţine conform
anilor precedenţi, ea fiind cea prevăzută în anexa la prezenta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ŞERBAN DUMITRU

Contrasemnează
SECRETAR
ENEA VASILICA

