ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 13/2015
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 12
martie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17),
În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare si
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002,
În baza art. 36, art. 45 si 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001, legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a _17_ consilieri, _-_ “impotriva” si _-_ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE

Art. Unic: Alege ca preşedinte de şedinţă, pentru luna MARTIE 2015 pe
domnul consilier, BUTYKA GYULA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.14/2015
Cu privire la aprobarea Înţelegerii de cooperare şi înfrăţire între oraşul Covasna,
judeţul Covasna din România şi oraşul Călăraşi, Raionul Călăraşi din Republica
Moldova
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 12
MARTIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17),
Analizând:
- expunerea de motive a primarului oraşului Covasna;
- raportul compartimenului de specialitate;
- avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală
- avizul de legalitate dat de secretara oraşului;
Văzând: - avizul Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-1/137 din 15 ianuarie 2015
- avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr.2343/16.01.2015
În conformitate cu art. 16 din Legea 215/2001 - legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41 din Legea 590/2003
privind tratatele;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.”f” şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a _17_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a
__-__ consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă „Înţelegerea de cooperare şi înfrăţire între oraşul Covasna,
judeţul Covasna din România şi oraşul Călăraşi, Raionul Călăraşi din Republica
Moldova”, conform anexei la prezenta
Art. 2 - Primarul oraşului Covasna, d.-l Thiesz Janos, este mandatat să semneze
înţelegerea de cooperare şi înfrăţire.

Art. 3 – Câte o copie a Protocolului de Colaborare, semnat, va fi transmisă în termen
de 10 zile de la data semnării la:
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia
Generală Avizare, Contencios, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social,
Compartimentul Relaţii Internaţionale.
- Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 15/2015
Cu privire la aprobarea componenţei comisiei de selecţie a
proiectelor culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12 martie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17)
Analizând:
 expunerea de motive a primarului;
 raportul compartimentului de specialitate;
 avizul comisiilor de specialitate;
 avizul de legalitate dat de secretara oraşului;
Având în vedere prevederile:
- art. 12 şi art. 15 din O. G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- HCL nr. 25/2011 privind aprobarea Regulamentului privind depunerea şi
selecţia proiectelor şi acţiunilor culturale, stabilirea criteriilor de selecţie.
În baza prevederilor art. 36 alin. (6) pct. 4 art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.
(1), lit. b) din Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 17 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1- Se aprobă comisia de selecţie pentru proiectele culturale şi acţiunile culturale,
în următoarea componenţă:
Csikos Tibor Zoltan
Butyka Gyula
Gecse Imre
Enea Nicolae
Deaconu Ion
Membri supleanţi - Barti Edit
Şerban Dumitru

Art.2 Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele culturale
şi acţiunile culturale, în următoarea componenţă:
Kopacz Levente Benedek
Gyero Jozsef
Kadar Melinda
Neagovici Vasile Cătălin
Bocan Ioan Marcel
Membri supleanţi - Simon Istvan
Balea Maria
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară se abrogă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA

Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.16/2015
cu privire la aprobarea contractării de servicii de audit pentru certificarea
situaţiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L.
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 12 MARTIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (17),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate buget – finanţe şi juridică, precum şi
avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În temeiul:
- art.194 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale
- art.47 şi 49 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
- Statutul SC Gos-Trans-Com SRL aprobat prin HCL 15/1997 – cu
modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” şi al alin. (3) lit. „c”,
alin. (6) lit. „a”, pct. 14, art. 45 alin. (1) 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 __17__ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi
,,abţineri” __-__ consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. Unic – Se aprobă contractarea serviciilor de audit financiar pentru
certificarea situaţiilor financiare la SC Gos-Trans-Com SRL pe anii 2014 – 2016,
contractare ce se va face prin grija conducerii societăţii, respectând prevederile
legale în materie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BUTYKA GYULA

Contrasemnează,
SECRETAR,
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.17/2015
Cu privire la aprobarea angajarii de zilieri si in anul 2015
Consiliul local al oraşului Covasna judet Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 12 MARTIE 2015, şedinta legal constituită, fiind prezenta majoritatea consilieri in
functie (17)
Analizand expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
avizul comisiilor de specialitate pentru servicii publice si cea juridica, precum si avizul de
legalitate dat de secretara orasului,
In conformitate cu prevederile:
 Art. 3, art.4 alin (2), alin (4), art. 5 alin.(2) , art.7, art.9 alin (2), alin (3) si
art.11alin.1 lit k) şi alin.2 din Legea 52/2011 cu modificările şi
completările ulterioare
 Prevederile Normelor Metodologice din 29 aprilie 2011 de aplicare a Legii
52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional
desfasurate de zilieri
 Art.1 din HOTĂRÂREA nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată
In baza prevederilor art. 36 alin(2) lit.”c”, alin.(5) lit”a” si “b”, art. 45 alin.(3) si art. 115
alin(1) lit.”b” din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Cu votul “ pentru” a _17__ consilieri, impotriva a _-_ consilieri si abtineri a _-_
consilieri.
HOTĂRĂŞTE:
Art. unic (1) . Se aprobă angajarea, în condiţiile legii, pentru realizare de
activităţi desfăşurate în spaţii verzi şi parcuri a:
5 zilieri pentru perioada 01.04.2015-31.07.2015
5 zilieri pentru perioada 03.08.2015-30.11.2015
(2) Remuneratia brută/zilier este de 5,781 lei/ora, pentru perioada
01.04.2015-31.07.2015, şi 6,225 lei/oră pentru perioada 03.08.2015- 30.11.2015- norma de
lucru fiind de 8 ore pe zi, de luni până vineri inclusiv, cu program de la 70-150.
(3) Plata remuneraţiei se va realiza zilnic, la sfârşitul progamului de
lucru.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.18/2015
Cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al
statului în domeniul public al oraşului Covasna
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 12
MARTIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimenului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru silvicultură şi pentru administrarea
domeniului public şi privat, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile art.2 din Legea 192/2010 privind trecerea unor
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în
administrarea consiliilor locale ale acestora.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) şi
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 – legea privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a _____ consilieri, ,,împotrivă” ____ consilieri şi ,,abţineri”
______ consilieri,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se solicită preluarea drumurilor forestiere din domeniul public al
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al
oraşului Covasna şi în administrarea Consiliului local, conform anexei la prezenta.
Art.2. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL 26/2011 cu
privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului în
domeniul public al oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

