ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.13/2016.
cu privire la aprobarea bugetului general consolidat
al orasului Covasna pe anul 2016
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Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 02.02.2016, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
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Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentului de specialitate,
- avizul comisiei de specialitate buget finanţe,
- avizul comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism,
- avizul comisiei de specialitate juridică şi administraţie publică locală,
- avizul comisilor de specialitate învăţământ, cultură, sănătate, protecţie
socială şi sport, pentru agricultură și turism
- avizul de legalitate dat de secretara oraşului la proiectul prezentei
hotărâri.
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În baza:
- adreselor Administratiei Judetene a Finantelor Publice Covasna si
Hotararea Consiliului Judetean Covasna prin care se comunică sumele repartizate
oraşului Covasna;
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Având în vedere prevederile:
- Legii 339/2015 – legea bugetului de stat pe anul 2016, secţiunea a 2 – a
„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b”, art.26 alin 2 1, art. 39, art. 41,a
rt. 42,art. 45, art. 46 si art.58 din Legea nr. 273/2006 – legea finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 şi art. 4 din 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 bugetul local pe anul 2016 în sumă totală de
22.483,66 mii lei venituri si 22.833,66 mii lei cheltuieli, din care Secţiunea de
Funcţionare în sumă totală de 16.016,50 mii lei venituri si 16.016,50 mii lei
cheltuieli, şi Secţiunea de Dezvoltare în sumă totală de 6.467,16 mii lei venituri si
6.817,16 mii lei cheltuieli, conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta.
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Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 350,00 mii lei, din excedentul
bugetului local rezultat la incheierea anului precedent, ca sursa de finantare pentru
sectiunea de dezvoltare a bugetului local pentru programul de investitie "Reparatii
capitale la Drumului Comunal Covasna-Comandau, DC14", conform anexelor(1,2,3 şi
4) la prezenta.

w

w

.p

rim

ar

ia

co

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile
finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016 în sumă totală de 892,00
mii lei venituri şi 1.178,45 mii lei cheltuieli din care Secţiunea de Funcţionare în
sumă de 867,50 mii lei venituri şi 1.153,95 mii lei cheltuieli, şi Secţiunea de
Dezvoltare în sumă totală de 24,50 mii lei venituri si 24,50 mii lei cheltuieli astfel:
(1)
- piaţa(Sectiunea de Functionare)
- total venit
70,00 mii lei,
- total cheltuieli
152,80 mii lei
- păşune(Sectiunea de Functionare)
- total venit
19,00 mii lei,
- total cheltuieli
222,65 mii lei
- învăţământ(Sectiunea de Functionare)
- total venit
243,00 mii lei
- total cheltuieli
243,00 mii lei
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(2)Se aprobă bugetul pentru Casa de Cultură pe anul 2016,
instituţia publică din subordinea Consiliului Local în sumă totală de 560,00 mii lei
venituri şi 560,00 mii lei cheltuieli din care Secţiunea de Funcţionare în sumă de
535,50 mii lei venituri şi 535,50 mii lei cheltuieli, şi Secţiunea de Dezvoltare în
sumă totală de 24,50 mii lei venituri si 24,50 mii lei cheltuieli, astfel:
- casa de cultura(Sectiunea de Functionare)
- total venit
535,50 mii lei, din care
-venit propriu
120,00 mii lei
-subventii
415,50 mii lei – din care 85.000 lei pentru proiectele
prioritare , cf H.C.L 101/2015
- total cheltuieli
535,50 mii lei
- casa de cultura(Sectiunea de Dezvoltare)

- total venit
-subventii
- total cheltuieli

24,50 mii lei, din care
24,50 mii lei
24,50 mii lei

conform anexelor (5 şi 6) la prezenta.
Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 280,85 mii lei, din excedentul
bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii rezultat la incheierea
anului precedent, ca sursa de finantare pentru sectiunea functionare a acestui buget
defalcat pe activitati, astfel:
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conform anexelor(5 şi 6) la prezenta.
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(1) La activitatea de piata agroalimentara - utilizarea sumei de
79,10 mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare
(2) La activitatea de pasuni comunale - utilizarea sumei de 201.75
mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare
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Art. 5. Se aprobă PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2016,
pentru aparatul propriu de specialitate(Primarie), Casa de Cultură si Gradinita cu
Program Prelungit nr.1, instituţii publice din subordinea Consiliului Local conform
anexelor (7, 8 şi 9) la prezenta.
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Art. 6. Suma de 1.178.203.89 fara TVA, inclusa in programul de
investitii, cap 84.02, titlul 56 “ lucrari in continuare- Reabilitarea infrastructurii in
statiunea balneoclimaterica Covasna”, suma care depaseste valoarea de 335.412, 21
lei, stabilita prin HCL 89/15 decembrie 2015 cu privre la aprobarea includerii in lista
de investi’ii pentru anul 2016 a proiectului “Reabilitarea infrastructurii in statiunea
balneoclimaterica Covasna” va putea fi cheltuita doar dupa aprobarea de catre
Consiliul local a necesitatii achizitionarii unor lucrari suplimentare, intervenite dupa
data adoptarii HCL 89/2015, stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de
achizitie lucrari si stabilirea comisiei de evaluare.
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Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEAGOVICI VASILE-CATALIN
Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.14/2016
Cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în AGA pentru aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C Gospodărie Comunală S.A
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Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 2 februarie 2016 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
Analizând:
expunerea de motive a primarului, raportul Directorului economic,
avizul comisiilor de specialitate buget-finanţe şi juridică, precum şi avizul de legalitate al
secretarei oraşului.
În conformitate cu:
- art.2 lit g din Actul Constitutiv al societății
- OG
26/2013
privind intarirea
disciplinei
financiare
la
nivelul
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unor operatori economici la carestatul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt
actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
și prin OG 11/27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea OG 26/2013
art. II din OG 11/2016
Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului în structurii begetului de venituri și
cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora
Art.54 din Legea 339/2015 privind legea bugetuli de stat pe anul 2016
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, cu
modificările și completările ulterioare
H.G nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în
plată
Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu
modificările și completările ulterioare
Art.2013 din Codul civil
H.C.L 120/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare catre SC GOSPODARIE COMUNALA SA
H.C.L 66/2015 privind 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
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În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) punctul 14, 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
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H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1. – Se acordă mandat special d-lui Antal Levente, reprezentantul oraşului
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C Gospodărie Comunală S.A, să voteze în
favoarea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului regional Gospodărie
comunală S.A, conform celor 5 anexe la prezenta, astfel
- anexa 1 - bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 (___) file
- anexa 2 – detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bcv și
repartizarea pe trimestre a acestora (___) file
- anexa 3 – gradul de realizare a veniturilor totale (___) file
- anexa 4 – programul de investiții, dotări și sursele de finanțare(___) file
- anexa 5 – măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante
(___) file
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEAGOVICI VASILE-CATALIN

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 15 /2016
cu privire la modalitatile de identificare a copiilor proveniti din familii defavorizate ce pot
beneficia de stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita
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Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa extraordinara din data de 2 FEBRUARIE 2016,
sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (17)
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,
În conformitate cu prevederile: art.4 alin.2 din Legea nr.248 /2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate, art. 35 din H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru
grădiniţă, art.9 alin.2 si alin.5 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art.105 alin.2 lit.”l” din Legea nr.1/2011
a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare si art.4 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificarile si completarile ulterioare,
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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 17 consilieri, “împotrivă” a ____ consilieri şi “abţineri” a _____ consilieri
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HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. Se stabilesc urmatoarele modalitati de identificare a copiilor eligibili cu varsta intre 3-6 ani din
orasul Covasna, care pot beneficia de stimulente educationale sub forma de tichete sociale:
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a)-popularizarea Legii nr.248/2015 prin afisaj in locurile publice, magazine, institutii de invatamant,
sediul si site-ul primariei, mass-media locala (un ziar de limba romana si un ziar de limba maghiara)
b)-colectarea listelor de copii de la cabinetele medicale familiale, Registrul actelor de nastere al
Serviciului de stare civila, comunicarile de nastere primite de SPCLEP Covasna, Registrul Agricol
c)-confruntarea listelor de copii din evidenta Directiei de Asistenta Sociala care provin din familii
beneficiare de ajutor social, alocatie de stat, alocatie pentru sustinerea familiei, ajutor pentru incalzirea
locuintei, cu listele copiilor aflati in evidenta gradinitelor, cu scopul intocmirii unei baze de date cu copiii
care frecventeaza regulat cursurile si consilierii familiilor despre importanta inscrierii si frecventarii
gradinitei.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Opra Debreczi Beata Ilona din
cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Directia Economica din cadrul Primariei orasului Covasna.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
NEAGOVICI VASILE-CATALIN

Contrasemnează,
SECRETAR ,
VASILICA ENEA

