ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA nr.60/2015
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 07 OCTOMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (___),
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 ____ consilieri, ____ “impotriva” si ___ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE
Art. Unic: Alege ca preşedinte de şedinţă, pentru luna octombrie 2015
pe domnul consilier, Jeszenovics Albert.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
JESZENOVICS ALBERT

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.61/2015.
cu privire la rectificarea bugetului local
pe anul 2015
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 07.10.2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),
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.
Având în vedere prevederile:
- Legii 186/2014 – legea bugetului de stat pe anul 2015, secţiunea a 2 – a
„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art.19 alin. (2), art.49 alin (5) si (6), si art.50 alin (1) si (2) din Legea
nr. 273/2006 – legea finanţelor publice locale, 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 _14_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi
,,abţineri” a _-__ consilieri,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015 cu suma de
52.120 lei, în cadrul capitolului Învătământ, astfel:
- se retrage suma de 52.120 din trimestrul IV titlul cheltuieli de
personal de la centrul financiar nr.I
- se suplimentează cu suma de 52.120 lei trimestrul IV titlul cheltuieli
de personal la centrul financiar nr.III

Art. 2 Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate şi bugetul
rectificat conform celor prevăzute la art. 1 este prezentată în anexele 1-4 la prezenta
hotărâre.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică si Ordonatorii tertiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
________________________
Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

