
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.72/2014
cu privire la aprobarea studiul de fezabilitate şi a devizului general al investiţiei

„Construire refugiu montan-punct de alimentaţie publică”

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de
30 septembrie 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie ( 16 ),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentelor  de
specialitate  economic  şi  urbanism,  avizul  comisiilor  de  specialitate  buget  –  finanţe,
juridică,  de  învăţământ  şi  de  urbanism,   precum  şi  avizul  de  legalitate  al  secretarei
oraşului,

În temeiul:
-  HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico –

economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- art. 58 alin. (1) lit. „a” din Legea 273/2006-  legea finanţelor publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare

-  art.  V.  din  OG 26/2012 privind  unele  măsuri  de  reducere  a  cheltuielilor
publice  şi  întărirea  disciplinei  financiare  şi  de  modificare  şi  completare  a  unor  acte
normative.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit. „a” şi
„d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1, art. 45 alin. (2) lit. „a”, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art. 126 din
Legea  215/2001  –  legea  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a _16_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_
consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1. – Se aprobă  Studiul de fezabilitate şi devizul general   al investiţiei
„Construire  refugiu  montan-punct  de  alimentaţie  publică”  nr.  proiect  38/2014,
întocmit de către S.C. Birou de Proiectare Abstrukt S.R.L., 

              Art. 2.  -  Se aprobă  indicatorii tehnico – economici ai investiţiei, astfel:
 valoarea investiţiei fără TVA 544.656 Ron (121.035 Euro)
- valoarea investiţiei cu TVA 675.373 Ron (150.083 Euro)

Art. 3. – Investiţia se va realiza din fonduri alocate suplimentar pe 2014 şi din
bugetul anului 2015.



Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
          KADAR GYULA                                            SECRETAR,
                                                                                  VASILICA ENEA
                                                                      



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.73/2014
cu privire la aprobarea proiectului tehnic şi a modificării devizului general al

investiţiei
„Extinderea Clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor”

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de
30 septembrie 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie ( 16 ),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentelor  de
specialitate  economic  şi  urbanism,  avizul  comisiilor  de  specialitate  buget  –  finanţe,
juridică,  de  învăţământ  şi  de  urbanism,   precum  şi  avizul  de  legalitate  al  secretarei
oraşului,

În temeiul:
-  HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico –

economice  aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- art. 58 alin. (1) lit. „a” din Legea 273/2006-  legea finanţelor publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare

-  art.  V.  din  OG 26/2012 privind  unele  măsuri  de  reducere  a  cheltuielilor
publice  şi  întărirea  disciplinei  financiare  şi  de  modificare  şi  completare  a  unor  acte
normative.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit. „a” şi
„d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1, art. 45 alin. (2) lit. „a”, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art. 126 din
Legea  215/2001  –  legea  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

Cu  votul  ,,pentru”  a  _16_  consilieri,  ,,împotrivă”  -  consilieri  şi  ,,abţineri”  -
consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1. – Se aprobă  Proiectul tehnic şi   modificarea devizului general   al
investiţiei  „Extinderea   Clădirii  Liceului  Korosi  Csoma  Sandor”  nr.  proiect  25/2014,
întocmit de către S.C. Birou de Proiectare Abstrukt S.R.L., 
              Art. 2.  -  Se aprobă noii indicatorii tehnico – economici ai investiţiei, astfel:

 valoarea investiţiei  fără  TVA 1.068.012 RON din care  868.284 RON lucrări  de
construcţii montaj

 valoarea investiţiei  cu TVA 1.324.335 RON din care 1.076.672 RON lucrări de
construcţii montaj



Art. 3. – Investiţia se va realiza din fonduri alocate suplimentar pe 2014 şi din
bugetul anului 2015.

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
          KADAR GYULA                                           SECRETAR,
                                                                                  VASILICA ENEA
                                                                      



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.74/2014
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna  pe anul 2014

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 30 septembrie
2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16),

           Analizând expunerea de motive a primarului raportul compartimenului de specialitate avizul
comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului,

În temeiul prevederilor:
            -     art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
            -    H.C.L. 8/2014 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2014

Ținând cont de:
                - Decizia nr.6/2014 a șefului  AJFP Covasna privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul
comunelor, orașelor și municipiilor alcate pentru hotărâri judecătorești prin OG 9/2014, 
                - Decizia nr.7/2014 a șefului AJFP Covasna privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a nivelului maxim de cheltuieli de personal aferent bugetului general centralizat al unităților
administrativ teritoriale pe anul 2014.

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a),  art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

Cu votul ,,pentru” a _16_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

      Art. 1 – Se aprobă rectificarea  bugetului local cu suma  de 90.000 lei defalcat la partea de venituri
și cheltuieli a bugetului local distribuită pe centre financiare, astfel: 

 centrul I suma de  53.000 lei;
 centrul II suma de 17.000 lei;
 centrul III suma de 20.000 lei

     Art.2 – Se aprobă majorarea  capitalului social al Societății Comerciale Gos-Trans Com SRL, cu
suma de 20.000 lei la capitolul colectare tratare distrugere deseuri titlul 72 participare la capitalul social
al societatilor comerciale

     Art. 3 – Se aprobă suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal la centrele financiare nr.II și
III prin retragerea sumei necesare de la centrul financiar nr.I după cum urmează:

 Se retrage suma de 155.000 lei din trimestrul IV titlul cheltuieli de personal de la centrul financiar
nr.I.

 Se suplimentează  cu  suma  de  94.000 lei trimestrul  IV titlul  cheltuieli  de  personal  la  centrul
financiar nr.II.



 Se suplimentează  cu  suma  de  61.000 lei trimestrul  IV titlul  cheltuieli  de  personal  la  centrul
financiar nr.III

 
    Art. 4 – Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții,
astfel:

 Se alocă suma de 128.000 lei la capitolul bugetar aferent codului de venit respectiv alte cheltuieli
in domeniul agriculturii  detaliat la titlul 20 bunuri si servicii;

 Se alocă suma de 74.100 lei la capitolul bugetar aferent codului de venit, respectiv case de cultura,
detaliat la titlul 20 bunuri si servicii

   Art. 5 – Se aprobă virările de credite între capitolele bugetare și în cadrul capitolelor bugetului local,
după cum urmează:

Retrageri:
-se retrage suma de  40.000 lei de la titlul  20 comisioane la capitolul  dobanzi aferente

datoriei publice interne;
-se retrage suma de 250.000 lei de la titlul 30 dobanzi la capitolul dobanzi aferente datoriei

publice interne;
-se retrage suma de 45.000 lei de la titlul 81 rambusari de credite la capitolul strazi;

        
              Suplimentări:

-se suplimentează   cu suma de  15.000 lei  titlul 20 cheltuieli  cu bunuri si servicii   la
capitolul autoritati executive;

-se suplimentează cu suma de 7.500 lei  titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii  la capitolul
protectie civila;

-se suplimentează   suma de 15.000 lei  titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii  la capitolul
intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

-se suplimentează  cu suma de  64.500 lei  titlul 51 transferuri catre institutii publice  la
capitolul case de cultura;

-se suplimentează cu suma de  1.500 lei  titlul 57 asistenta sociala la capitolul asistenta
sociala in caz de invaliditate;

-se  suplimentează  cu suma de  28.000 lei  titlul  20 cheltuieli  cu bunuri  si  servicii   la
capitolul iluminat public si electrificari rurale;

-se  suplimentează  cu  suma  de  36.800  lei  titlul  70  cheltuieli  de  capital   la  capitolul
alimentare cu apa;  

-se  suplimenteaza  cu  suma  de  8.200  lei  titlul  70  cheltuieli  de  capital   la  capitolul
canalizarea si tratarea apelor reziduale

-se suplimentează  cu suma de  70.000 lei  titlul  20 cheltuieli  cu bunuri  si  servicii   la
capitolul strazi;

-se  suplimentează  cu suma de  88.500 lei  titlul  20 cheltuieli  cu bunuri  si  servicii   la
capitolul turism;

       Art. 6 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate şi bugetul general consolidat conform celor
prevăzute la art.1  sunt prezentate în anexele 1-3 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre

      Art. 7 -   Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  vor  ocupa Primarul  oraşului  și  Direcția
Economică

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează,
            KADAR GYULA                                                        SECRETAR,

             VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.75/2014

Cu privire la modificarea H.C.L 111/2013 privind  desemnarea reprezentanţilor
Consiliului local în consiliul de administraţie al Centrului financiar 1 –Liceul
“Korosi Csoma Sandor” şi al Centrului financiar nr.2-Şcoala „Avram Iancu”

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30
septembrie 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16),

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  art.  96  alin  (2)  lit  „a”  din  Legea  1/2011-Legea
educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare.

Luând  în  considerare  prevederile  art.  33  alin  (5)  din  Ordinul  4925/2005  de
organizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar,  modificat  prin  Ordinul
5619/2010,  art.7  alin.(1)  lit.”b”  din  anexa  Ordinului  4619/22.09.2014  pentru  aprobarea
Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

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 _16_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _-_
consilieri,

HOTĂRĂŞTE  :

Art.unic  Se modifică Art.2 din H.C.L 111/2013, care va avea următorul conţinut:

„Se desemnează, pe perioada mandatului de ales local, domnul Enea Nicolae, pentru a face
parte  din  Consiliul  de  administraţie  al  Centrului  financiar  nr.2-  Şcoala  gimnazială  „Avram
Iancu”.”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
KADAR GYULA              SECRETAR

VASILICA ENEA
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