JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.78/2015
Cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.592.859 lei, în conformitate
cu prevederile OUG 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

w

w

w

.p

rim

ar

ia

co

va
sn

a.
ro

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
26 Noiembrie 2015 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(__),
Analizând expunerea de motive a primarului nr.5415/25.11.2015, raportul Direcţiei
economice nr.5417/25.11.2015, avizul comisiilor de specialitate juridică, buget-finanţe, pentru
turism şi cea de urbanism, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului.
În conformitate cu:
 Art.IV din OUG 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
 Art.4 alin (1) lit.”e” şi anexa 14 din HG 234/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate
unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale în condiţiile art.XII din OUG 2/2015,
precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice.
În temeiul prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap.IV din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele
ale OUG nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte
măsuri, precum şi cu cele ale HG nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
Ţinând de prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit.b, art. 45 alin. (2), art.63 alin.(1)
lit.c) şi alin.(4) lit.c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.(3), (5) şi (6) din Legea
215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
Cu votul “pentru” a __consilieri, “împotrivă” a __ consilieri şi “abţineri” a __
consilieri
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din
venituri din privatizare, în valoare de maximum 4.592.859 lei, cu o maturitate de maximum 15
ani.
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Art.2. – Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru asigurarea
prefinanţării lucrărilor rămase din contractul de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat cu Valdek
impex SRL, în cadrul investiţiei „Reabilitarea Infrastructurii în Staţiunea
Balneoclimaterică Covasna”, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea
contractării împrumutului.
Art.3. – Din bugetul local al oraşului Covasna se asigură integral plata serviciului anual
al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art.1.
Art.4. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Covasna
următoarele date:
a)
hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice
modificări şi/sau completări ale acesteia
b)
valoarea împrumutului contractat în valuta de contract
c)
gradul de îndatorare a oraşului Covasna
d)
durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a împrumutului
e)
dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări
rambursabile
f)
plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul oraşului
Covasna.
Art.6. – Prezente hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Covasna,
în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Covasna şi prefectului judeţului Covasna şi
se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei, precum şi pe pagina de internet
www.primariacovasna.ro.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA nr.79/2015
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2015
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Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de
26 NOIEMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (___),
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 :
- Deciziei nr.12/2015 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 si finantarea drepturilor asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap grav, prin OUG 47/2015, coroborat cu Decizia
nr.13/2015 a a sefului de administratie al AJFP Covasna;
Hotararii Consilului Judetean nr.171/2015
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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
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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
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Cu votul ,,pentru” a ____ consilieri, ,,împotrivă” ______ consilieri şi ,,abţineri”
_____ consilieri
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HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetul local cu suma totala de 620.000 lei defalcat
la partea de venituri si cheltuieli a bugetului local după cum urmează:
 sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal invatamant preuniversitar de
stat, respectiv cheltuieli materiale in suma de 42.000 lei , hotarari judecatoresti in
suma de 498.000 lei si plata diferente contributii sociale aferente hotararilor
judecatoresti in suma de 66.000 lei, distribuite pe centre financiare astfel:
 la centrul financiar I suma de 413.000 lei din care:
22.000 lei pentru cheltuieli materiale;
352.000 lei pentru hotarari judecatoresti;
39.000 lei pentru plata diferente contributii sociale aferente hotararilor
judecatoresti
 la centrul financiar II suma de 94.000 lei din care:

10.000 lei pentru cheltuieli materiale,
70.000 lei hotarari judecatoresti;
14.000 lei pentru plata diferente contributii sociale aferente hotararilor
judecatoresti

 la centrul financiar III suma de 99.000 lei din care:
10.000 lei pentru cheltuieli materiale,
76.000 lei hotarari judecatoresti;
13.000 lei pentru plata diferente contributii sociale aferente hotararilor
judecatoresti
 sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav in suma de 14.000 lei.
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Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetul local cu suma de 680.000 lei , defalcată
la urmatoarele capitole bugetare:

suma de 16.700 lei la capitolul autoritati executive

suma de 410 lei la capitolul servicii publice comunitare de evidenta a
persoanelor

suma de 9.900 lei la capitolul invatamant la Centrul financiar nr.1

suma de 5.000 lei la capitolul alte institutii si actiuni sanitare

suma de 20.000 lei la capitolul case de cultura

suma de 7.100 lei la capitolul intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement

suma de 43.690 lei la capitolul iluminat public si electrificari rurale

suma de 10.000 lei la capitolul alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale

suma de 2.200 lei la capitolul colectare tratare si distrugerea deseurilor

suma de 550.000 lei la capitolul strazi

suma de 15.000 lei la turism
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Art. 3 - Se aprobă virările de credite între capitolele si în cadrul capitolelor
bugetare ale bugetului local si bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii, detaliate în anexele prezentei hotărâri
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Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din
venituri proprii si subventii cu suma de 20.000 lei la capitolul case de cultura.
Art. 5 - Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2015,
conform anexei 9 la prezenta.
Art.6 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului,
Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
KADAR GYULA

Contrasemnează
SECRETAR,
VASILICA ENEA

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.80/2015
privind execuţia bugetară pe anul 2015 trimestrul III
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Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 26 NOIEMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în funcţie (14),
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Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiei de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului
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În conformitate cu prevederile:
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 19 alin. (5) şi art. 27 alin (10) din Legea nr. 82/1991 legea
contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi
a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice .
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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

w

Cu votul ,,pentru” a _14_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
__-__ consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2015
trimestrul III, în următoarea structură:
a ) la venituri total:
- prevederi bugetare definitive – 46.315.680 lei;
- realizări efective 20.683.384 lei.
a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:

- prevederi bugetare definitive – 12.013.230 lei;
- realizări efective 12.223.259 lei.
a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
- prevederi bugetare definitive – 34.302.450 lei;
- realizări efective 8.460.125 lei.
b) la cheltuieli total:
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- prevederi bugetare definitive – 47.609.600 lei;
- plăți efectuate18.633.681 lei
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive – 12.013.230 lei;
- plăți efectuate 10.227.453 lei.
b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- prevederi bugetare definitive –
35.596.370 lei;
- plăţi efectuate 8.406.228 lei.

Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al creditelor interne şi externe:

co

a) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- prevederi bugetare definitive – 2.547.410 lei;
- plăţi efectuate 1.551.509 lei.

ia

Art. 3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice

ar

finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015, trimestrul III, în următoarea
structură:

b) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive – 875.470 lei;
- plăţi efectuate 565.917 lei.
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a) Veniturile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive – 629.210 lei
- încasări realizate 731.119 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

a.
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HOTĂRÂREA NR.81/2015
Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului în domeniul privat al
oraşului a unui microbuz şcolar în vederea casării şi valorificării lui
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Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26
Noiembrie 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 de administrare a domeniului public şi privat, juridică
şi pentru învăţământ, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile:
- OG 112/2000 cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor
administrativ-tritoriale, aprobată prin Legea 246/2001
- art.10 alin.(2) din Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publică;
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În temeiul art. 36. alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) 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 _14_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _-_
consilieri.
HOTĂRĂŞTE
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Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului, poz.216 din anexa 5 la
HG 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, în domeniul privat al oraşului Covasna a mijlocului fix,
microbuz IVECO, cu 19 locuri, cu certificat de înmatriculare nr.C00068753V.
Art. 2 - Se aprobă scoaterea din funcţiune a microbuzului IVECO, identificat la art.1
din prezenta, în vederea valorificării şi, după caz, casării lui.
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului
Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.82/2015

a.
ro

privind înființarea a patru grupe de educație timpurie antepreșcolară, începând cu
anul școlar 2016-2017
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Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 26 NOIEMBRIE 2015 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (14),
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Analizând:
- expunerea de motive a primarului
- raportul compartimentului de specialitate,
- avizul dat de de secretara oraşului,
- avizul comisiei juridice a consilierilor
Ținând cont de hotărârile Consiliilor de administrație ale Centrului financiar
nr. 2 și Centrul financiar nr. 3
În conformitate cu:
- prevederile art. 23 alin (1), art.27 alin (1)- (5) art.112 alin. (2) și (3) , art.
63 alin (1) lit.a din Legea nr.1/2011 a educației naționale;
- prevederile H.G. 1252/2012 privind metodologia de organizare și
funcționare a creșelor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
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În temeiul prevederilor 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 215/2001 - legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru”
,,abţineri” a _-_ consilieri

a _14_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă înființarea, în cadrul Gradiniței cu Program Prelungit nr. 2 din

strada Ștefan cel Mare nr. 102, a două grupe de educație timpurie antepreșcolară,
începând cu anul școlar 2016-2017
Art.2 Se aprobă înființarea, în cadrul Gradiniței cu Program Prelungit nr. 1 din
strada Gabor Aron nr. 1, a două grupe de educație timpurie antepreșcolară, începând cu
anul școlar 2016-2017
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Covasna şi unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Covasna nominalizate în prezenta
hotărâre.

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

a.
ro

HOTĂRÂREA NR.83/2015
Cu privire la aprobarea începerii demersurilor legale pentru înfiinţare SMURD şi a
unei subunităţi de pompieri militari în oraşul Covasna

ar

ia

co

va
sn

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26
NOIEMBRIE 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 ordine publică, pentru sănătate şi pentru
administrarea domeniului public şi privat, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile:
- OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
- HG 1088/2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor
- OG 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă
- Titlul IV din Legea 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată
- HCL 93/2005 privind înfiinţarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
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În temeiul art. 36. alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.8, 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 _13_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _1_
consilieri.
HOTĂRĂŞTE
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Art. 1. (1) Se aprobă începerea urgentă a demersurilor legale pentru înfiinţarea în
oraşul Covasna a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare şi a unei subunităţi de
pompieri militari.
(2) Astfel, se vor întreprinde până în luna martie 2016 următoarele măsuri:
- includerea în strategia de dezvoltare a oraşului pe perioada 2016-2020 a direcţiilor,
obiectivelor şi măsurilor pe domeniul situaţiilor de urgenţă, pompieri militari şi SMURD cu
întocmirea de proiecte şi cereri de finanţare pe POR 2015-2020
- solicitarea către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Prefectura
judeţului a organizării în oraşul Covasna, staţiune balneoclimaterică de interes naţional, a unei
subunităţi de pompieri militari, ca forţă specializată de intervenţie pentru apărarea împotriva
incendiilor şi a unui Serviciu Mobil de urgenţă, Reanimare şi Descarcerare.
- identificarea unor construcţii sau terenuri pentru a fi puse la dispoziţie în vederea

asigurării condiţiilor materiale începerii activităţii pompierilor militari şi SMURD.
- asigurarea în bugetul local al anului 2016 a resurselor financiare necesare pentru
acoperirea cheltuielilor necesare nevoilor de apărare împotriva incendiilor, amenajării unor
construcţii / construirii unei alte clădiri cu această destinaţie.
Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului
Covasna.

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR.84/2015
cu privire la modificarea art.2 din HCL nr.77/2015 cu privire la infiintarea Serviciului de
Informare si Consiliere in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

HOTĂRĂŞTE:
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Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa extraordinara din data de 26
Noiembrie 2015, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
( 14 ).
Analizând:
- expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate elaborat de catre Directia de
Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Covasna, avizul comisiilor de specialitate ale
consilierilor precum si avizul de legalitate dat de secretara orasului,
În conformitate cu prevederile:
- nr.crt.65 din Anexa nr.1 Nomenclatorul serviciilor sociale, Anexa nr.1 2 Regulamentul cadru
de organizare si functionare a serviciului social de zi , art.4 si art.5 din Hotararea nr. 867 din 14
octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, art.34 din Legea
nr.292/2011, a asistentei sociale,
În baza art.36 alin.(2) lit.a, art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Cu votul “pentru” a _14_ consilieri, “împotrivă” a _-_
consilieri şi
“abţineri” a _-_ consilieri

w

w

w

Art.1-alin.(1)-Se propune modificarea art.2 si a Anexei nr.1 la HCL nr.77/2015, astfel: ”Se
aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Informare si Consiliere din
cadrul Directiei de Asistenta Sociala-Primaria Orasului Covasna, avand la baza prevederile HG
nr. 867/2015, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare “.
-alin.(2) Orice prevedere contrara se abroga.
Art.2-Art.1 si art.3 din HCL nr.77/2015 raman neschimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.85/2015
cu privire la modificarea Anexei nr.2 din HCL nr.67/2015 cu privire la incheierea unui acord de
parteneriat cu Fundatia Crestina Diakonia, pentru implementarea proiectului
„ Centru Educational in orasul Covasna”
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Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa extraordinara din data de 26
Noiembrie 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,
-adresele inregistrate sub nr.5194/11.11.2015 din partea Institutiei Prefectului-judetul
Covasna si nr.5372/24.11.2015 din partea Fundatiei Crestine Diakonia,
În conformitate cu prevederile: art. 42 alin.4 din Legea nr.292/2011, a asistentei sociale,
art.32 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,
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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

Art.unic– Se modifica Anexa nr.2 din HCL nr.67/2015 cu privire la incheierea unui acord de
parteneriat cu Fundatia Crestina Diakonia, pentru implementarea proiectului „Centru
Educational in orasul Covasna”, conform noului model al Acordului de parteneriat prevazut in
Anexa prezentei hotarari.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

