ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA nr.55/2015
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 10 SEPTEMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (15),
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 _15_ consilieri, __-__ “impotriva” si __-_
“abtineri”,

HOTĂRĂŞTE
Art. Unic: Alege ca preşedinte de şedinţă, pentru luna septembrie 2015
pe domnul consilier, Gyero Jozsef.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GYERO JOZSEF

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.56/2015
cu privire la alocarea sumei de 32.500 lei pentru comandarea şi întocmirea
documentaţiei tehnice pentru realizarea conductei de distribuţie apă pentru
strada Mihai Eminescu, partea stângă
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 10 SEPTEMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (17),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate urbanism şi economic, avizul comisiilor de specialitate buget-finanţe,
juridică, urbanism, turism şi socială, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului
Covasna,
Studiind adresele 12105/26.08.2015 şi 1999/12.02.2015 ale Operatorului
Regional Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, adresa OMS România SRL
înregistrată sub nr.4221/8.10.2014, răspunsurile Primăriei oraşului Covasna prin care se
interzice traversarea drumului cu săpătură deschisă înregistrate cu nr.4222/13.10.2014;
În conformitate cu prevederile:
- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
- art.V din OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
- art.41 din Legea 273/2006 - legea finanţelor publice locale;
- art.20 şi 25 alin.(2), art.27 alin.(1) lit.”b” din Legea 241/2006 – legea serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. d), alin.(6) lit.a) pct.14, art. 45
alin. (2) li.e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 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. - (1) Se autorizează Primarul oraşului să comande documentaţia tehnică
necesară pentru „Realizarea conductei de distribuţie apă potabilă pentru strada Mihai
Eminescu, partea stângă”.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 32.500 lei necesară întocmirii
documentaţiei tehnice pentru investiţia prevăzută la alin.(1).

Art.2. – Obiectivul de investiţie publică va fi inclus în programul de investiţii
publice în 2015 în cazul în care va fi nevoie de o redistribuire a fondurilor înscrise în lista
de investiţii sau în bugetul anului 2016.
Art.3. – Documentaţia tehnică va cuprinde numai acele lucrări necesare care nu
au fost prevăzute în documentaţia tehnică pentru strada Mihai Eminescu din cadrul
obiectivului 4 Reabilitare reţea alimentare cu apă în oraşul Covasna, din proiectul CVCV-&TS-TB-02- Reabilitare şi extindere reţele apă şi canal, staţii de pompare apă
potabilă, staţii de pompare ape uzate şi conducte de refulare aglomerările Covasna şi
Târgu Secuiesc proiect implementat de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală
SA – Sfântu Gheorghe.
Art.4. – După realizarea acestei investiţii şi predarea ei în gestiunea
Operatorului Regional se va solicita Asociaţiei ADI AQUACOV ca în numele şi pe
seama acţionarului oraş Covasna să recalculeze redevenţa datorată de către Operatorul
Regional bugetului local şi s-o includă într-un act adiţional la contractul de delegare
ne.23/4.11.2009.
În calculul noii redevenţe vor fi avute în vedere şi celelalte investiţii ale oraşului
Covasna predate Operatorului după încheierea contractului de delegare nr.23/4.11.2009.
Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul oraşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GYERO JOZSEF

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.57/2015
cu privire la rectificarea bugetului local
al orasului Covasna pe anul 2015
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 10.09.2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentului de specialitate,
- avizul comisiei de specialitate buget finanţe,
- avizul de legalitate dat de secretara oraşului la proiectul prezentei
hotărâri.
În baza:
- adresei primite de la Consiliul Judetean Covasna si Hotararea
Consiliului Judetean nr.110/03.09.2015;
Având în vedere prevederile:
- Legii 186/2014 – legea bugetului de stat pe anul 2015, secţiunea a 2 – a
„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (2), art.26 alin 2 1, art. 39, art. 41,art. 42,art. 45,
art. 46 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 3 şi art. 4 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din OUG
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 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 rectificarea bugetul local pe anul 2015 cu suma de
52,50 mii lei, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta.

Art.2. Se aprobă LISTELE OBIECTIVELOR DE INVESTITII A
BUGETULUI LOCAL ACTUALIZATA PE ANUL 2015, conform anexei (5) la
prezenta.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului si Direcţia Economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GYERO JOZSEF

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

