ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 68/2014
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 18
septembrie 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul cadru de organizare si
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr. 35/2002,
În baza art. 36, art. 45 si 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001, legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, __-__ “impotriva” si __-_ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE
Art. Unic: Alege ca preşedinte de şedinţă, pentru luna septembrie 2014 pe domnul
consilier, Kadar Gyula.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA
Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

.V./O.M..

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.69/2014
cu privire la aprobarea DALI, proiect nr.296/2011 cu noile valori pentru
investiţia Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de
proprietari: Viitorul, Duo şi Patru Brazi
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18
septembrie 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentului de specialitate urbanism
- avizul comisiilor de specilaitate a consilierilor
- avizul de legalitate dat de către secretara oraşului,
Având în vedere prevederile:
- art. 44 şi 45 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice
H.C.L 56/2012-cu privire la aprobarea PT, DE şi caietelor de sarcini pentru
reabilitarea termică a blocurilor de locuit din cadrul Asociaţiilor de proprietari
Viitorul, Duo şi Patru Brazi
- art. 1, art. 4, art. 12 şi art. 13 din OUG 18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuit, cu modificările şi completările ulterioare,
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 18/2009 aprobate prin
Ordinul 540/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (2) 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 _15_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a __-_
consilier

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - (1) Se aprobă documentaţia tehnică faza D.A.L.I şi noii indicatori tehnico –
economici rezultaţi în baza proiectelor tehnice întocmite pentru obiectivele de

investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din cadrul asociaţiilor de
proprietari Viitorul, Duo şi Patru Brazi, în baza proiectului întocmit de către Institutul
de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii SA – Bucureşti (IPCT)” –
contract nr. 296/21.11.2011, astfel:
OBIECTIV Regim
De
inaltime
Str. Libertatii,
nr.20, bl.2
S+P+4E
sc. D,E,
Str. Libertatii,
nr.21, bl.3
S+P+4E
sc. A,B,
Str. Brazilor,
nr.4, bl.5,
S+P+4E
sc. A.B,C,D
TOTAL

Valoare totala investitie
(lei)
Nr.
Apart

Inclusiv
TVA

Exclusiv TVA

Valoare C+M (lei)
Inclusiv
TVA

Defalcare C+M (cu TVA)
pe surse de finantare (lei)

Exclusiv
TVA

40

794.579

642.765

669.213

539.688

Buget de stat Buget local Asociatii
50%
30%
proprietari
20%
334.604
200.765
133.843

40

869.774

703.594

732.947

591.086

366.474

219.884

146.590

78

1.827.167

1.478.072

1.542.647

1.244.070

771.323

462.794

308.529

158

3.491.520

2.824.431

2.944.807

2.374.844

1.472.404

883.442

588.962

(2) Se aprobă contribuţia din bugetul local pentru realizarea acestor obiective de
investiţii în sumă de 883.442 lei.
Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă art.1. alin (1) şi alin (2) şi
art.5 din H.C.L 56/2012
Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul oraşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 70/2014
cu privire la aprobarea participării oraşului Covasna la proiectul de infrastructură din
sectorul apă/apă uzată aferent perioadeide programare financiară 2014-2020, co-finanţat din
fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 18 septembrie 2014,
şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (15),
Analizând:
expunerea de motive a primarului;
raportul compartimenului de specialitate,
avizul comisiilor de specialitate urbanism, servicii publice şi juridică
avizul dat de secretara oraşului,
Având în vedere:
Nota de fundamentare nr.____/2014, întocmită de Gospodărie Comunală SA –
Sfântu Gheorghe;
Prevederile Ghidul solicitantului Axa 1A din cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu, Sector de apă-apă uzată,
În conformitate cu prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(9), art. 45 alin. (2) lit.”d” şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a _15_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _-_ consilieri,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă participarea oraşului Covasna la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă
uzată aferent perioadeide programare financiară 2014-2020, co-finanţat din fonduri europene, prin
Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu;
Art.2 – Se împuterniceşte Primarul oraşului Covasna să semneze Acordul de principiu pentru lista
de investiţii prioritare prevăzută în Anexa 1 la prezenta Hotărâre, din care face parte integrantă;
Art.3 – Cu executarea prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul oraşului Covasna;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.71/2014
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Covasna
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 18
septembrie 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate, precum şi avizul de legalitate dat de
secretara oraşului,
În conformitate cu prevederile Legii 1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare
Luând în considerare prevederile art. 11 alin.4 din O.G nr.75/2005 –privind asigurarea
calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a _15_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _-_
consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Se desemnează reprezentanţii Consiliului local al oraşului Covasna în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul
Covasna, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

