
   
ROMÂNIA

JUDEȚUL COVASNA
    PRIMARUL ORAȘULUI COVASNA

D I S P O Z I Ț I A  NR.    710  /2017
cu privire la convocarea Consiliului local al oraşului Covasna în ședinţa

ORDINARĂ din 28 decembrie 2017, orele 13ºº 

Primarul oraşului Covasna:
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1), (3), (5) şi (6), art. 68 şi 115 alin. (1)

lit.  a)  din  Legea  nr.  215/2001 -  legea  administraţiei publice  locale,  republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

 Art. Unic. - Convocarea  Consiliului  local al oraşului  Covasna  în  şedinţa
ORDINARĂ din 28 decembrie 2017, orele 13ºº cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale
pentru anul 2018. 

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
  Prezintă: Director economic, Bagoly Zsolt Lajos 
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  dispoziției  Primarului  nr.
709/2017  privind  majorarea  sumelor  alocate  din  TVA  pentru  finanțarea
cheltuielilor  de  personal  și  hotărâri  judecătorești  pentru  învățământul
preuniversitar de stat și virări de credite în cadrul capitolului 65.02 învățământ.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Director economic, Bagoly Zsolt Lajos
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
3.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30

noiembrie 2017.
Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Director economic, Bagoly Zsolt Lajos
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;
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 4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  numărului  burselor
școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar din orașul Covasna pentru anul școlar 2018-2019.

 Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
 Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,

sport și tineret;

6. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru fondul forestier, proprietate publică a orașului.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: D-l Viceprimar, Jeszenovics Robert Karoly
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de recoltare și a
prețului de referință pentru valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018.

 Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
 Prezintă: D-l Viceprimar, Jeszenovics Robert Karoly
Avizează:Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  nivelului  maxim  al  tarifelor
pentru  prestări  servicii  de  exploatare  precum și  prețurile  pe  sortimente  ale
lemnului fasonat.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
 Prezintă: D-l Viceprimar, Jeszenovics Robert Karoly
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Avizează:Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură

 9.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii organigrame și a
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia  juridică și  pentru administrație publică locală, apărarea

ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  și  libertăților  cetățenilor,  pentru  culte
religioase;

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;

10.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  statului  de funcții  pentru
Casa de Cultură a orașului Covasna.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,

sport și tineret;
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcționarii  publici  și  personalul contractual din cadrul familiei  ocupaționale
„Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice
din subordinea acestuia.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia  juridică și  pentru administrație publică locală, apărarea

ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  și  libertăților  cetățenilor,  pentru  culte
religioase;

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare, de care
beneficiază consilierii locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
  Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
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13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea demolării imobilului din
str. Libertății nr. 11.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
             Prezintă: D-l Viceprimar, Jeszenovics Robert Karoly Avizează: Comisia
pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,  administrarea
domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;

Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;

14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL 92/2017 cu
privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al
orașului.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
  Prezintă: Secretarul orașului, Vasilica Enea
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;

15. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din
imobilul 3561 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna.

Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
  Prezintă: Primarul orașului Gyerő József
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț;

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;

16. Diverse.

Covasna, la  21. 12 .2017.

                 PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF                  Contrasemnează

                                                                                                      SECRETAR, 
                VASILICA ENEA
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