ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 3 /2016
Incheiat astazi 02. FEBRUARIE 2016 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
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Sunt prezenti 17 consilieri,
Nu lipsește nimeni
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Participă la şedinţă, domnul Primar , funcţionarii publici care au întocmit
rapoartele de specialitate ,
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Proiectele de hotărâre şi expunerile de motive sunt traduse în
limba maghiară, conform prevederilor legale ; de asemenea şi
dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
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Conform regulamentului este propus ca preşedinte de şedinţă dl consilier
Neagovici Vasile
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 17 voturi pentru - unanimitate

.p

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 12 /2016

w

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

w

w

Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 66/ 2016 care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin afisare
la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 66/ 2016 , după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat

al orașului Covasna pe 2016
2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-

lui Antal Levente, reprezentantul orașului în AGA S.C Gospodărie
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Comunală SA să aprobe Bugetul de venituri și scheltuieli al societății pe
2016

Domnul Primar propune includerea pe ordinea de zi :
3. Proiect de hotărâre cu privire la modalitatile de identificare a copiilor

proveniti din familii defavorizate ce po beneficia de stimulentul educational
acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita
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Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate 17 voturi pentru
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Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al orașului
Covasna pe 2016
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
– director economic
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Prezintă d-l Bagoly Zsolt
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Comisia de buget-finanțe
- Aviz favorabil
s-au propus modificări care între timp au fost incluse în proiectul de
hotărâre
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Comisia de învățământ
- Aviz favorabil
Comisia de urbanism
- Aviz favorabil
Comisia de agricultură
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
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w
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Domnul Kadar – spune că este un buget bine fundamentat , precizează
că , din suma de 440.000 lei de la Casa de Cultură se alocă 75.000 pentru
programele prioritare stabilite în HCL 101/2015 , anexa 1 .
Domnul Kopacz – ulterior s-a primit recomandarea d-lui director pentru
anul 2016 cu suma totală pentru programele prioritare pentru anul 2016. Având
în vedere că bugetul Casei Or. De Cultură a fost suplimentat și nu se finanțează
din bugetul propriu proiectele culturale ci din bugetul local propunem ca această
sumă să fie de 85.000 lei. Deci , în afară de Zilele Orașului pentru celelelte 15
proiecte prioritare să fie allocate 50. 000 lei din bugetul Casei de Cultură.
Domnul Enea – s-a vorbit cu dl. Director , ca să se dea doar suma totală
aferentă celor 16 proiecte prioritare și banii să nu împartă el , ci Consiliul Local.
Este de acord ca suma să fie de 85.000 lei
Domnul Kadar – arată că în fracțiunea UDMR s-a constatat că în partea de
dezvoltare a bugetului nu sunt cuprinse sume pentru întocmirea unor
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proiecte,pentru accesarea fondurilor europene pe POR 2015 - 2020 Având în
vedere că suntem la începutul unei perioade bugetare pentru finanțarea
europeană, ar fi oportun ca în perioada următoare , deci în sem I. 2016 să inițiem
întocmirea unor proiecte care să vizeze programe de finanțare din UE . Pentru
finanțare trebuie să avem niște proiecte , niște teme de proiecte foarte clare și la
obiect! Numai după aceea pot fi alocate sume pentru finanțarea proiectării. Deci ,
urmează ca în perioada următoare să propunem împreună niște teme , după care
să stabilim finanțările acestor lucrări , pentru a avea șansa de a demara cu succes
în perioada următoare bugetară . Asta pentru viitorul apropiat !!! }n altă ordine
de idei , fiind primul an de aplicare a finanțării proiectelor culturale prioritare
este bine să se știe că suma totală este de 440.000 lei din care pentru aceste
proiecte prioritare este de 85.000, la propunerea d-lui Bagoly să se facă un
articol separat cu această sumă

co

17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
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Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 -
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 7 ( șapte)
articole așa cum a fost inițiat :
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După care se adoptă :
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În ansamblu - 17 voturi – pentru – unanimitate

HOTĂRÂREA NR. 13 / 2016
al orasului Covasna pe anul 2016
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cu privire la aprobarea bugetului general consolidat
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Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Antal Levente,
reprezentantul orașului în AGA S.C Gospodărie Comunală SA să aprobe
Bugetul de venituri și scheltuieli al societății pe 2016
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Bagoly Zsolt – director economic
Comisia de buget-finanțe

- Aviz

favorabil
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Comisia juridică
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Cu completarea celor 5 anexe conform actualei reglementări
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic
așa cum a fost inițiat :
Art.unic 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 14 / 2016
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Cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în AGA pentru
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C Gospodărie
Comunală S.A
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Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre 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
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-na Secretar
Comisia socială
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două)
articole așa cum a fost inițiat :
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Art.1 - 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 17 voturi – pentru – unanimitate
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În ansamblu - 17 voturi – pentru – unanimitate

HOTĂRÂREA NR. 15 / 2016
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După care se adoptă :

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
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

NEAGOVICI VASILE

SECRETAR

ENEA VASILICA
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