JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 25/2017
Încheiat astăzi, 7 noiembrie 2017, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 11 consilieri,
Lipsesc: D-l Bocan Ioan Marcel, d-l Fülöp Csaba, d-l Imre Csaba Lóránd, d-l
Jeszenovics Robert Károly, d-l Manea Ovidiu Mihai și întârzie d-l Gazda István.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József, secretar oraș, Vasilica Enea și d-l
Bagoly Zsolt Lajos, director economic.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 630/2017 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.
Având în vedere că d-l Primar intră mai târziu în sala de ședințe, d-na Secretar
urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această şedinţă extraordinară a
consiliului local din luna noiembrie 2017, și propune alegerea unui președinte de
ședință.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna noiembrie d-l consilier
Tozlovanu Horia Mihai.
Se aprobă propunerea cu 11 voturi „pentru”, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 150
Privind alegerea președintelui de ședință
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință
Tozlovanu Horia Mihai supune la vot procesul-verbal nr. 24 al ședinței ordinare din 26
octombrie 2017.
Se aprobă procesul-verbal nr. 24/2017 cu 11 voturi ”pentru” – unanimitate.
D-l președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
Iniţiază: Primarul orașului, Gyerő József
Prezintă: Primarul orașului, Gyerő József.
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Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului,
servicii publice şi comerţ,
Se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local.
D-l director economic Bagoly Zsolt Lajos prezintă raportul de specialitate.
D-l Primar: „Ca și completare – a existat o cerere mai veche din partea
comunității din Voinești, pentru a amenaja la intrarea în cimitir o zonă unde se poate
parca cu mașina, fiindcă str. Cuza Vodă este foarte îngustă. Am găsit această soluție să
punem piatră cubică din proprietatea Primăriei, în zona respectivă inversăm bordurile,
nu afectăm, nu alterăm investiția pa 5.2, și rezolvăm astfel posibilitățile de parcare în
zona cimitirului din Voinești. Această sumă cu care propunem rectificarea bugetului
local reprezintă contravaloarea manoperei serviciului, așezarea pietrei. Dacă ne ajută
vremea dorim să rezolvăm problema chiar la sfârșitul acestui an.”
Intră în sală d-l consilier Gazda István.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ,
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 151/2017
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului
Covasna pe anul 2017
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,15.
Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliullocal/audio.html
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TOZLOVANU HORIA-MIHAI

SECRETAR,
ENEA VASILICA
2

