ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.101/2014
Cu privire la vânzarea, prin licitaţie publică a terenului de 66 mp
din strada Jutinian Teculescu
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22
DECEMBRIE 2014 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimenului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridică şi de administrare a domeniului public şi
privat, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului.
În temeiul:
HCL 91/2014 cu privire la aprobarea modalităţii de soluţionare a cererii
familiei Vierescu
În temeiul prevederilor art.1650 şi următoarele din Legea 287/2009 Codul Civil
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.“c”, alin.(5), lit.”b”, art.45 alin.(3),
art.115 alin.(1) lit.”b”, art.121 şi art.123 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.
HOTĂRĂ ŞTE
Art. 1 - Se aprobă, vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare a terenului în suprafaţa de
66 mp, aflat în proprietatea privată a oraşului, (poz.77 din inventar), teren înscris în CF 24277
(vechi 5712) Covasna, sub nr.top 1353/2/4, din str.Justinian Teculescu.
Art. 2 - Se aprobă documentaţia de licitaţie, anexă la prezenta.
Art.3 - Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie, astfel:
Csikos Tibor Zoltan – preşedinte
Nemeth Timea Katalin – membru
Antal Levente – membru
Rakosi Aron – membru
Jeszenovics Robert Karoly - membru
Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.
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HOTĂRÂREA NR.102/2014
Cu privire la aprobarea studiilor de fezabilitate, reactualizate, pentru alimentarea cu
apă a localităţii Chiuruş şi pentru canalizarea străzii Horia, Cloşca şi Crişan, în
oraşul Covasna
Consiliul Local la Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22
DECEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
Analizând expunerea de motive a Primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridică, de buget-finanţe şi urbanism, precum
şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile:
1.
adresa Operatorului Regional Gospodărie Comunală SA - Sfântu Gheorghe
nr.10164/5.08.2014,
2.
HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
3.
HG 363/2010 pentru aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice, modificată prin HG 717/2010,
4.
OUG 26/2012, art.V, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
5.
Normelor de proiectare NP 133/1 – 2014,
6.
Onorariile de Referinţă aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31
mai 2015;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin.(4) lit.”d”, alin (6) lit. „a”
pct.14, art. 45 alin. (2) lit.”d” şi „e” şi art.115 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. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate, reactualizat, al SF-ului 2382/2010,
întocmit de către acelaşi proiectant, SC Total Proiect SRL – Odorheiu Secuiesc, pentru

realizarea de către autoritatea contractantă „SC Gospodărie Comunală SA” Sfântu
Gheorghe a investiţiei „Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă în
oraşul Covasna, judeţul Covasna”, (în localitatea componentă Chiuruş), investiţie ce va fi
cuprinsă în proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare
municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”,
conform anexei 1 la prezenta.
(2) Valoarea totală a investiţiei pentru localitatea componentă Chiuruş, conform
devizului general, anexa 2 la prezenta, este de 2.406.097 lei (inclusiv TVA), din care C+M
în valoare de 1.790.789 lei (inclusiv TVA)
Art. 2. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate nr.14/2014, reactualizat al SF-ului
27/2011, întocmit de către SC Autocad SRL Sfântu Gheorghe, pentru realizarea de către
autoritatea contractantă SC Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe a investiţiei
„Canalizare menajeră în strada Horia, Cloşca şi Crişan”, investiţie ce va fi realizată din
economii POS Mediu, SF anexa 3 la prezenta.
(2) Valoarea totală a investiţiei, conform devizului general este de 675.913 lei
(inclusiv TVA), din care C+M, în valoare de 507.886 (inclusiv TVA) anexa 4 la prezenta.
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.
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HOTĂRÂREA NR.102/2014
Cu privire la aprobarea studiilor de fezabilitate, reactualizate, pentru alimentarea cu
apă a localităţii Chiuruş şi pentru canalizarea străzii Horia, Cloşca şi Crişan, în
oraşul Covasna
Consiliul Local la Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22
DECEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
Analizând expunerea de motive a Primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridică, de buget-finanţe şi urbanism, precum
şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile:
7.
adresa Operatorului Regional Gospodărie Comunală SA - Sfântu Gheorghe
nr.10164/5.08.2014,
8.
HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
9.
HG 363/2010 pentru aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice, modificată prin HG 717/2010,
10. OUG 26/2012, art.V, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,
11. Normelor de proiectare NP 133/1 – 2014,
12. Onorariile de Referinţă aprobate de Conferinţa Naţională a OAR din 30-31
mai 2015;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin.(4) lit.”d”, alin (6) lit. „a”
pct.14, art. 45 alin. (2) lit.”d” şi „e” şi art.115 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. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate, reactualizat, al SF-ului 2382/2010,
întocmit de către acelaşi proiectant, SC Total Proiect SRL – Odorheiu Secuiesc, pentru

realizarea de către autoritatea contractantă „SC Gospodărie Comunală SA” Sfântu
Gheorghe a investiţiei „Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă în
oraşul Covasna, judeţul Covasna”, (în localitatea componentă Chiuruş), investiţie ce va fi
cuprinsă în proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare
municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”,
conform anexei 1 la prezenta.
(2) Valoarea totală a investiţiei pentru localitatea componentă Chiuruş, conform
devizului general, anexa 2 la prezenta, este de 2.406.097 lei (inclusiv TVA), din care C+M
în valoare de 1.790.789 lei (inclusiv TVA)
Art. 2. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate nr.14/2014, reactualizat al SF-ului
27/2011, întocmit de către SC Autocad SRL Sfântu Gheorghe, pentru realizarea de către
autoritatea contractantă SC Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe a investiţiei
„Canalizare menajeră în strada Horia, Cloşca şi Crişan”, investiţie ce va fi realizată din
economii POS Mediu, SF anexa 3 la prezenta.
(2) Valoarea totală a investiţiei, conform devizului general este de 675.913 lei
(inclusiv TVA), din care C+M, în valoare de 507.886 (inclusiv TVA) anexa 4 la prezenta.
Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.
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HOTĂRÂREA NR.104/2014
cu privire la repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat
Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de 22 DECEMBRIE 2014 , 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. 43, art. 48, art. 49 din Legea nr. 114/1996, legea locuinţei, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 21 si art.30 din Normele Metodologice din 07.12.2000- pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin HG 1275/2000 şi HCL nr.63/2008 cu privire la stabilirea condiţiilor şi
criteriilor de acordare a locuinţelor din fondul de stat,

În baza art . 36 alin.(2) litera d), alin.(6) lit.a) pct.2 şi 17, 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
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se repartizează pentru închiriere apartamentul aparţinând fondului locativ de stat, situat în oraşul Covasna str. Ady
Endre nr.1 bl.1 ap.7, pentru familia reprezentată de Lepedat Benedek Viktor, domiciliat în oraşul Covasna str. Zrinyi Miklos
nr.2/C.
Art.2 - Se repartizează pentru închiriere apartamentul aparţinând fondului locativ de stat, situat în oraşul Covasna str.Ady
Endre nr.1 bl.1 ap.10, pentru familia reprezentată de Ruzsa Gyula, domiciliat în oraşul Covasna str.Mestecenilor nr.28
Art.3 - Titularii repartiţiilor menţionate la art.1 şi art.2 se vor prezenta la SC GOS TRANS COM SRL din localitatea Covasna,
în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, în vederea încheierii contractului de închiriere.
Art.4 -Recuperarea sumelor restante (la plata chiriei, serviciilor de alimentare cu apa si canalizare si serviciilor de salubrizare)
se va face de catre SC Gos Trans Com SRL, prin modalitatile prevazute de lege, de la fostii chirias, d-na Badi Magdolna, d.-l
Csoma Erno şi SC Gospodărie Comunală SA Sucursala Covasna.
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HOTĂRÂREA NR.105/2014
cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakonia
pentru perioada 2015-2018

Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de 22
DECEMBRIE 2014, 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. 2 si art.12 din Legea nr.17/2000, privind
asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, art.7 din Ordonanta
nr.86.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.68/2003
privind serviciile sociale, art.96 din Legea nr.292/2011, a asistentei sociale,
Hotararea Consiliului Local nr.20/2006 privind aprobarea infiintarii serviciului de
asistenta sociala de ingrijire la domiciliu si aprobarea conventiei de parteneriat cu
Fundatia Crestina Diakonia din Sfantu Gheorghe,
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
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic – Se aprobă prelungirea parteneriatului încheiat cu Fundaţia Creştină Diakonia, Filiala
Sfântu Gheorghe, pentru perioada 2015-2018, aceasta urmând să beneficieze de o finanţare de
3.500 lei lunar, suma care va fi folosită pentru cheltuielile cu îngrijirea sociomedicală la
domiciliu.
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HOTĂRÂREA NR.106/2014
cu privire la modificarea Hotararii nr.38/2014, privind aprobarea burselor scolare
si cuantumul acestora pentru anul 2014
Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de 22 DECEMBRIE 2014, sedinţă legal
constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (17)
Analizând:
- expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate
invatamant, sociala, juridica precum si avizul de legalitate al secretarei orasului,
În temeiul:
-art.105 alin.(2) din Legea 1/2011 privind Educatia National,
-art.3 si art.4 din OMECT nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul
preuniversitar de stat,
În conformitate cu art . 36 alin.(2) litera d), alin.(6) lit.a) pct.1, 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
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se modifica art.1 si art.3 din Hotararea nr.38/2014, cu privire la aprobarea burselor scolare si cuantumul
acestora pentru anul 2014, astfel,
Articolul 1 din Hotararea nr.38/2014, va avea urmatorul continut:” Se aproba un numar de 141 burse, pentru elevii cuprinsi
in invatamantul preuniversitar de stat pe raza orasului Covasna pentru anul 2014
Burse de merit-18
Burse de ajutor social-123”
Articolul 3 din Hotararea nr.38/2014, va avea urmatorul continut:”Se aproba numarul si tipul de bursa pentru cele doua
centre financiare, astfel:
Nr.crt.
Unitatea de invatamant
Tip bursa
Total
Suma alocata
De merit De ajutor social
1. Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” 6
38
44
12.000
2. Liceul “Korosi Csoma Sandor”
12
85
97
30.000
Art.2 - Art.2 si art.4 din Hotararea nr.38/2014 raman neschimbate.
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HOTĂRÂREA NR.107/2014
Privind aprobarea modificării Programului de transport local de călători pe raza
oraşului Covasna
Consiliul Local la Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22
DECEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (17),
Analizând expunerea de motive a Primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiei de specialitate, precum şi avizul de legalitate al secretarei
oraşului,
Având în vedere solicitarea firmei concesionare SC „Linka Tranzit” SRL prin care
ne comunică modificările intervenite în graficul de sosire şi plecare a trenurilor din staţia
CFR Covasna .
În conformitate cu prevederile:
13. art. 1 alin. (4) lit. b), lit. d), lit. l), art. 3 alin. (3) lit. a), art. 4 lit. c), art. 16, art.
17 alin. (1) lit. b), art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local,
14. art. 2 lit. d), art. 4 lit. c) şi lit. e), art. 5, art. 9 lit. c) şi lit. d) din Normele de
aplicare a legii serviciilor de transport local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007
art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3 punctul 12 din regulamentul – cadru din 3
octombrie 2007 pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin Ordinul nr.
972/2007
Ţinând cont de:
15. Anexa 1 Caietul de sarcini art. 4 aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.
122/2012 cu privire la aprobarea caietului de sarcini comun pentru concesionarea
serviciului de transport public local de călători şi pentru concesionarea infrastructurii
aferente, precum şi a comisiei de evaluare a ofertelor, Anexa 2 la caietul de sarcini – cu
privire la Programul de circulaţie,
16. Contractul de concesionare a serviciului de transport local de călători pe raza
oraşului Covasna,
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin (6) lit. „a” punctul 14, art. 45 alin.
(1), art. 72 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,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.– Se modifică programul de transport călători pe raza oraşului Covasna în
vederea corelării lui cu programul de transport pe calea ferată, conform anexei la prezenta.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa SC Linka Tranzit SRL,
în calitate de concesionar al serviciului de transport public local de călători şi funcţionarii
cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului propriu al primarului.
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