ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.62/2015
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2015
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
16 OCTOMBRIE 2015, 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,
Ţinând cont de :
- Adresele nr. 14630 şi 14631 din 14/10.2015
- Adresa nr. 1230/12.10.2015 emisă de Grădiniţa nr. 1 cu program
prelungit
- Adresa Casei de Cultură a oraşului Covasna înreg. Cu nr.
181/12.10.2015
- Adresa Şcolii gimnaziale Avram Iancu înreg. cu nr. 1395/12.10.2015
- Adresele Liceului Kőrösi Csoma Sándor înreg. cu nr. 180 şi
181/octombrie 2015
În temeiul prevederilor:
- art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare
- H.C.L. 11/2015 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul
2015
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 de 396.250 lei, la
cote defalcate din impozitul pe venit, care va fi repartizată astfel:
suma de 156.870 lei la capitolul autorităţi executive
suma de 4100 lei la capitolul poliţie comunitară

suma de 2400 lei la capitolul protecţie civilă
suma de 75.000 lei la capitolul învăţământ, defalcată pe centre financiare
după cu urmează:
la centrul financiar nr. I – suma de 25.000 lei
la centrul financiar nr. II - suma de 10.000lei
la centrul financiar nr. III – suma de 40.000 lei
suma de 720 lei la capitolul biblioteci publice
suma de 55.000 lei la capitolul Case de cultură
suma de 9.760 lei la capitolul Case de cultură
suma de 80.000 lei la capitolul iluminat public
suma de 12.400 lei la capitolul colectare tratare şi distrugere deşeuri
Art. 2 - Se aprobă virările de credite între capitolele şi în cadrul
capitolelor bugetare, conform anexelor la prezenta hotărâre
Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din
venituri proprii şi subvenţii cu suma de 56.660 lei distribuită astfel:
suma de 55.000 lei la capitolul case de cultură
suma de 1660 lei la capitolul alte servicii în domeniul locuinţelor
serviciilor şi dezvoltării comunale
Art. 4 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate conform celor
prevăzute la art.1, art.2 şi art. 3 sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre
Art. 5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.
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HOTĂRÂREA NR.63/2015
Cu privire la aprobarea preluării din domeniul privat al Statului şi
administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat în domeniul public al Oraşului Covasna şi administrarea Consiliului local a
imobilului Minihotel
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16
OCTOMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Covasna, avizul de
legalitate al secretarei orasului,
Analizând şi acceptul Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat nr.9218/8.10.2015 cu privire la acest transfer al dreptului de proprietate.
În temeiul prevederilor:
- art. 4 alin. (1), alin. (4) şi punctul 52 din Anexa nr. 1 – Lista cuprinzând
bunurile transferate în domeniul public al statului şi în administarrea Regiei
Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole –
S.A, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 3 alin. (2), art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza 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 administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a _14_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_
consilieri,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă solicitarea preluării din patrimoniul public al statului şi din
administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în
domeniul public al oraşului Covasna şi în administrarea Consiliului local al oraşului Covasna
a imobilului „Minihotel” imobil situat în str. Gheorghe Doja nr. 2/A înscris în CF vechi
nr.7888 Covasna, cu nr.top 1808/2/B, 1808/1/2/B, CF nou 23986 –C 1-U2, cu părţile comune
înregistrate în CF 23986 (CF vechi 6455 Covasna, nr.top 1808/2 şi 1808/1/2).
Art. 2. – Cu data adoptării prezentei HCL 164/2009 se abrogă.
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HOTĂRÂREA NR.64/2015
Cu privire la aderarea oraşului Covasna la Asociaţia „GAL PROGRESSIO”
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16
OCTOMBRIE 2015 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),
Analizând:
-

expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor, precum şi avizul de
legalitate al secretarei oraşului
Luând în considerare:

 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
 art. 62 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene;
 Văzând că sunt îndeplinite procedurile prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) , alin.(2) lit.“e“ şi alin. (7) lit. „a”, art. 45
alin. (1) şi alin. (2) lit. „f” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu votul “pentru” a _14_ consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă aderea oraşului Covasna la Asociaţia „GAL PROGRESSIO”
Art. 2. (1) Asociaţia arătată la art. 1. este persoană juridică, fără scop lucrativ,
non-profit, independentă, neguvernamentală, apolitică;
(2) Asociația are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor
prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi
implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării
nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de
dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului
economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale;
Art. 3. (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele
constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale;
(2) Autoritatea deliberativă şi executivă la nivelul unităţii administrativeteritoriale îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii;

Art. 4. (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului asociaţiei,
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alineatul (1) de mai
sus se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local;
(3) Statutul asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative
intervenite, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României
a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a asociaţiei;
Art. 5. (1) Se aprobă participarea oraşului Covasna la crearea patrimoniului iniţial
cu suma de 5.000 lei, care se suportă din bugetul local;
(2) Se aprobă cotizaţia anuală, în sumă de 5.000 lei;
Art. 6. Se desemnează dl Primar Thiesz Janos în Adunarea Generală a Asociaţiei
”GAL PROGRESSIO” ;
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana
menţionată în prezenta hotărâre.
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HOTĂRÂREA NR.65/2015
cu privire la revocarea HCL 51/2015 cu privire la aprobarea contractării unui
împrumut în valoarea de 4298191,63 lei, în conformitate cu prevederile OUG
2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte
măsuri
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de 16 OCTOMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (14),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate al secretarei
oraşului,
- Luând în considerare notei de neconformitate nr.18101/2015
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1), 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” _-_ consilieri şi
,,abţineri” _-_ consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. unic. – Se revocă Hotărârea Consiliului local al oraşului Covasna
nr. 51/2015 cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoarea de
4298191,63 lei, în conformitate cu prevederile OUG 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Contrasemnează,
SECRETAR,
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.65/2015
cu privire la revocarea HCL 51/2015 cu privire la aprobarea contractării unui
împrumut în valoarea de 4298191,63 lei, în conformitate cu prevederile OUG
2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte
măsuri
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de 16 OCTOMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (14),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate al secretarei
oraşului,
- Luând în considerare notei de neconformitate nr.18101/2015
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1), 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” _-_ consilieri şi
,,abţineri” _-_ consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. unic. – Se revocă Hotărârea Consiliului local al oraşului Covasna
nr. 51/2015 cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoarea de
4298191,63 lei, în conformitate cu prevederile OUG 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
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HOTĂRÂREA NR.66/2015
cu privire la desemnarea d-lui Antal Levente ca reprezentant al acţionarului oraş
Covasna în Adunarea Generală a acţionarilor la
S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 16
OCTOMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridică şi pentru servicii publice, precum şi
avizul de legalitate al secretarei oraşului,
- Luând în considerare notificarea d-lui Bagoly Zsolt nr. 4630/06.10.2015
În conformitate cu prevederile:
- Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legii 241/2006 privind serviciul de alimentre cu apă şi de canalizare
- art. 94 alin. (2¹) din Legea 161/2003
- art. 2009 şi următoarele cu privire la contractul de mandat, din Codul Civil.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 45 alin. (1), 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” - consilieri şi ,,abţineri” - consilieri
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – (1) D-l Antal Levente, director executiv adjunct în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, este desemnat ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna, în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. pe durata mandatului
actualului Consiliu Local.
Art.2 Se aprobă contractul de mandat care va fi încheiat cu reprezentantul
Oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ
S.A. Sfântu – Gheorghe.
Art. 3. - Primarul oraşului va urmări modul în care mandatarul Antal Levente
îşi exercită atribuţiile stabilite în art. 9 şi 10 din contractul de mandat încheiat.
Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor ocupa
primarul oraşului şi d-l Antal Levente.
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HOTĂRÂREA NR.67/2015
cu privire la incheierea unui acord de parteneriat cu Fundatia Crestina Diakonia, pentru
implementarea proiectului „ Centru Educational in orasul Covasna”
Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de 16 OCTOMBRIE
2015, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14)
Analizând:
- expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor
de specialitate ale consilierilor precum si avizul de legalitate dat de secretara orasului,
-cererea inregistrata sub nr. 4785/16.10.2015 din partea Fundatiei Crestine Diakonia prin care se
solicita sprijin pentru realizarea parteneriatului de tip public-privat in vederea finantarii si
implementarii in comun a Programului „Centru Educational in orasul Covasna”
În conformitate cu prevederile: art. 42 alin.4 din Legea nr.292/2011, a asistentei sociale, art.3 2
alin.2 lit.”h”, art.12 alin.1, art.12 alin.3 si art.50 alin.4 lit.g din Ordonanta Guvernului nr.68/2003
privind serviciile sociale, Ordonanta nr.86.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, Legea nr.488/2004 privind aprobarea
Ordonantei Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
nr.68/2003 privind serviciile sociale, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata,
În baza art. 36 alin.(2) litera d), alin.(6) lit.a) pct.2, art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Cu votul “pentru” a _14_ consilieri, “împotrivă” a _-_ consilieri şi “abţineri” a _-_
consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art.1– Se aproba incheierea unui parteneriat cu Fundatia Crestina Diakonia, Filiala Sfantu
Gheorghe, pentru o perioada de un an, incepand cu 1 noiembrie 2015, in vederea finantarii si
implementarii in comun a Programului „Centru Educational in orasul Covasna”, fundatia urmand sa
beneficieze de o finantare de 2520 lei lunar, timp de 9 luni, suma care va fi folosita pentru cheltuielile
necesare derularii proiectului, conform Anexelor nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare.
Art.2-Cu semnarea contractului de parteneriat se mandateaza Primarul orasului Covasna,
dl.Thiesz Janos.
Art.3-Cu executarea prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia de
Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Covasna.
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HOTĂRÂREA NR.68/2015
Cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în AGA SC Gospodărie
Comunală SA pentru respingerea aprobării rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe Semestrul I-2015 şi situaţiei financiare la nivelul lunii iunie 2015
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16
OCTOMBRIE 2015 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (13),
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.
Luând în considerare:
 solicitarea Operatorului Regional nr.13.079/14.09.2015 prin care s-a
anunţat convocarea AGA a SC Gospodărie Comunală S.A pentru 2 octombrie, şi
telefonic amânarea sa.
În conformitate cu:
 H.C.L 120/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare către SC Gospodărie Comunală SA - Sfântu Gheorghe, prin care s-a
aprobat contractul de delegare a gestiunii, cu o durată de 30 de ani.
 H.C.L 66/2015 prin care s-a desemnat reprezentantul acţionarului, oraş
Covasna, în Adunarea Generală a acţionarilor la SC Gospodărie Comunală SA şi prin
care s-au aprobat limitele mandatului general.
 Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,
republicată cu modificările şi completările ulterioare
 Legea 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu
modificările şi completările ulterioare
 art.2013-2019 din Codul Civil,
 Legea 31/1990 - legea societăţilor comerciale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
 OUG 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice
 art.94 alin (2) din Legea 161/2003.
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) punctul 14, art. 45
alin. (3) 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 _13_ consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a –
consilieri
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. UNIC. (1) Se acordă mandat special d-lui Antal Levente, reprezentantul
oraşului în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C Gospodărie Comunală S.A, pentru a
nu aproba:
- Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe Semestrul I – 2015, conform
anexei 1 la prezenta.
- Aprobarea Situaţiei financiare a Societăţii la nivelul lunii iunie 2015, conform
anexei 2 la prezenta.
(2) Votul „împotriva” va fi comunicat Operatorului Regional şi în
scris cu motivaţia corespunzătoare.
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