
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 85/2014

Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 27
NOIEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),

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 14 consilieri, __-__ “impotriva” si __-_ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE

Art. Unic:  Alege ca  preşedinte de  şedinţă, pentru luna noiembrie 2014 pe

domnul consilier, Molnar Janos.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                   MOLNAR JANOS

      Contrasemnează
SECRETAR

          VASILICA ENEA

E.V./O.M..



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

   HOT  ĂRÂREA NR.86/2014
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna  pe anul 2014

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din data  de  27
NOIEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (14),

           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;
            -     art. 48 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

  
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 _14_ consilieri,  ,,împotrivă” _-_ consilieri  şi  ,,abţineri” _-_
consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

     Art. 1 – Se aprobă virările de credite între capitole și în cadrul capitolelor
bugetare, după cum urmează:

Retrageri:

 -se retrage suma de 2.500 lei  de la titlul 10 cheltuieli de personal capitolul
protectia civila si protectia contra incendiilor

 -se retrage suma de 17.500 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal capitolul
politie locala



 - se retrage suma de 15.800 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal capitolul
servicii de sanatate publica

 - se retrage suma de 2.400 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal capitolul
biblioteci publice

-se retrage suma de 16.100 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal capitolul
intretinere gradini publice parcuri zone verzi
 -se retrage suma de 30.750 lei de la titlul 10 cheltuieli de personal capitolul
asistenta sociala in caz de invaliditate

Suplimentari:
-se  suplimenteaza  cu  suma de  84.200 lei  titlul  10  cheltuieli  de  personal

capitolul autoritati executive 
-se suplimenteaza cu suma de 850 lei  titlul 10 cheltuieli de personal capitolul

servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

            Art. 2 – Se aprobă rectificarea  bugetului local cu suma de 74.000 lei, reprezentând
sume încasate în plus față de prevederile inițiale și se alocă această sumă astfel:

- Se  suplimenteză  cu  suma  de  11.000 lei capitolul  colectare  tratatre  si  distrugere
deseuri;

- Se suplimenteză cu suma de  40.000 lei    pentru autoritati executive;
- Se suplimenteză cu suma de 23.000 lei pentru indemnizatii lunare pentru asistentii

personali ai persoanelor cu handicap

           Art. 3 - Se aprobă virările de credite între capitolele și în cadrul capitolelor
bugetare ale bugetului local, după cum urmează:

 Retrageri:

-se retrage suma de 10.000 lei de la titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii la
capitolul tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

-se retrage suma de  75.000 lei de la titlul 30 dobanzi la capitolul tranzactii
privind datoria publica si imprumuturi 

-se retrage suma de 24.000 lei de la titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii la
capitolul colectare tratare distrugere deseuri

-se retrage suma de 9.200 lei de la titlul 20 cheltuieli cu bunuri si servicii la
capitolul turism

Suplimentari:
-se  suplimenteaza  cu  suma  de  2.000  lei  titlul  20  cheltuieli  cu  bunuri  si

servicii  la capitolul autoritati executive
-se  suplimenteaza  cu  suma  de  50.200  lei titlul  20  cheltuieli  cu  bunuri  si

servicii    la capitolul invatamant total din care defalcat pe centre financiare:
1.Centrul financiar nr.1 20.000 lei
2.Centrul financiar nr.2   5.000 lei
3.Centrul financiar nr.3 25.200 lei

-se suplimenteaza cu suma de 30.000 lei  titlul 51 transferuri catre institutii
publice la capitolul case de cultura



-se  suplimenteaza  cu suma de  12.000 lei  titlul  20 cheltuieli  cu bunuri  si
servicii  la capitolul iluminat public si electrificari rurale

-se  suplimenteaza  cu suma de  24.000 lei  titlul  20 cheltuieli  cu bunuri  si
servicii  la capitolul salubritate

               Art. 4 – Se aprobă rectificare bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri
proprii și subvenții, astfel:
                   - cu 70.000 lei   la capitolul bugetar  alte cheltuieli in domeniul agriculturii
detaliat la titlul 20 bunuri si servicii;

         - cu suma de 44.000 lei la capitolul bugetar aferent codului de venit respectiv
case de cultura detaliat la titlul 20 bunuri si servicii.

             Art. 5 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate conform celor prevăzute la art.1 -
art. 4 sunt prezentate în anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre

              Art. 6 -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului,
Direcția Economică și ordonatorii terțiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează 
          MOLNAR JANOS                                                         SECRETAR,
                                                                                             VASILICA ENEA  

      
    

                                                            



ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 87/2014
privind execuţia bugetară pe anul 2014 trimestrul III

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 NOIEMBRIE
2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (12),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul
comisiei de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului

În conformitate cu  prevederile:
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- art. 19 alin. (5) şi art. 27 alin (7) din Legea nr. 82/1991 legea contabilităţii, republicată cu

modificările şi completările ulterioare.

În baza Ordinului 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
execuției bugetare a anului 2013.

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 _12_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” __-__ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

      Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2014 trimestrul
III, în următoarea structură:

a ) la venituri total:
       - prevederi bugetare definitive – 30.138.780 lei;
       - realizări efective -                      17.714.255 lei.
a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:
       - prevederi bugetare definitive –  11.186.140  lei;
       - realizări efective -                        11.167.543 lei.
a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      
       - prevederi bugetare definitive –  18.952.640 lei;
       - realizări efective -                          6.546.712 lei.

b) la cheltuieli total:
       - prevederi bugetare definitive –   31.176.550 lei;
       - plăți efectuate-                             16.046.254 lei
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:



       - prevederi bugetare definitive –    11.186.140 lei;
       - plăți efectuate -                                9.626.457 lei.
b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare definitive –    19.990.410 lei;
       - plăţi efectuate -                                6.419.797  lei.

Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al creditelor interne şi externe: 

a) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare definitive –  2.000.000 lei;
       - plăţi efectuate -                               827.685 lei.

   Art. 3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014, trimestrul III, în următoarea structură:

a) Veniturile secţiunii de funcţionare:
      - prevederi bugetare definitive –    857.260 lei
      - încasări realizate -                         804.677 lei

b) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
       - prevederi bugetare definitive –   1.148.200 lei;
       - plăţi efectuate -                               752.734 lei.

c) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare definitive –    175.000 lei;
      - încasări realizate -                         139.974 lei

d) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare definitive –  175.000 lei;
       - plăţi efectuate -                            139.974  lei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              Contrasemnează,
MOLNAR JANOS                                                               SECRETAR

                                                                                                                                          VASILICA ENEA
                                                                                                



JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.88/2014
cu privire la aprobarea majorării capitalului social 

al SC Gos-Trans-Com SRL  

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din data  de  27
NOIEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(12),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei de specialitate buget-finanţe din cadrul Consiliului local, precum şi
avizul favorabil de legalitate al secretarei oraşului,

În temeiul prevederilor: 
- Art.7 lit.”d”, art.11, art.13, art.194 alin.(1) lit.”d”, art.204 alin.(1), art.210 şi art.221

din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
- Statutului  SC  Gos-Trans-Com  SRL  şi  Actului  Constitutiv,  aprobată  prin  HCL

15/1997, cu modificările şi completările ulterioare, art.7, 9 şi art.10.
- HCL 14/2013 cu privire la aprobarea modalităţii de administrare şi conducere a SC

Gos-Trans-Com SRL.
- HCL 74/2014 privind rectificarea bugetului local general al oraşului Covasna pe

anul 2014.
- Hotărârea 24/2014 a Consiliului de Administraţie al SC Gos-Trans-Com SRL de

propunere a majorării capitalului social al SC Gos-Trans-Com SRL.
- Hotărârile  Consiliului  local  nr.60/2011,  91/2011  şi  119/2013  privind  majorarea

capitalului social al SC Gos-Trans-Com SRL.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin.(3) lit.„c”, art. 45 alin. (3) 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 _12_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a __-_
consilieri,

HOTĂRĂŞTE  :

Art.1 – Se aprobă majorarea capitalului social al SC Gos-Trans-Com SRL la care Oraşul
Covasna este asociat unic, prin aport în numerar, cu suma de 19.950 lei, reprezentând 210 părţi
sociale, fiecare parte cu o valoare socială de 95 lei, suma vărsată din bugetul local al oraşului
Covasna, cu titlu de aport la capitalul social al societăţii prin HCL 74/2014.;

    
Art.2 –  Prin majorarea stabilită la art.1 din prezenta, capitalul social al SC Gos-Trans-

Com SRL va fi de 515.470 lei, divizat în 5.426 părţi sociale, fiecare parte cu o valoare nominală
de 95 de lei.



Art. 3 -   Cu  aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa conducerea societăţii Gos-
Trans-Com SRL.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
        MOLNAR JANOS               SECRETAR

VASILICA ENEA



JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI

COVASNA

HOTĂRÂREA NR.89/2014
Cu privire la aprobarea cotizaţiei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

„AQUACOV” pentru anul 2015

Consiliul  local  al  oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de  27
NOIEMBRIE 2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
avizul comisiei de buget-finanţe şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului,

    În conformitate  cu prevederile  Statutului  Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară
„AQUACOV”, cap.IV, art.11 lit.”b”.

    În temeiul art.35 alin.(3) şi (4) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.

În baza prevederilor art.11 alin.(1), art.12 alin.(1), art. 36 alin. (2) lit. „b”, „d” şi „e”,
alin. (4) lit.”f”, alin.(6) lit.”a” pct.14, alin.(7) lit.”a”, art. 45 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 _14_ consilieri,  “împotrivă” a _-_ consilieri  şi “abţineri”  a _-_
consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă cotizaţia oraşului Covasna pentru anul 2015, în cuantum de  7.000 lei pentru
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.

Art.2.  Primarul  oraşului  Covasna  este  mandat  să  voteze  în  Adunarea  Generală  a  A.D.I.
„AQUACOV” cotizaţia stabilită prin prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         MOLNAR JANOS Contrasemnează,

SECRETAR
VASILICA ENEA



JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.90/2014
cu privire la stabilirea cotei părţi din chiria încasată de Liceul „Korosi Csoma Sandor” ca

urmare a închirierii terenului aparţinând domeniului public al oraşului.

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din  data  de  27
NOIEMBRIE 2014,  şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(14),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul Direcţiei Economice, avizele
comisiilor  de  specialitate  ale  consilierilor,  respectiv  comisia  juridică,  de  buget-finanţe  şi  cea
pentru învăţământ, precum şi avizuş de legalitate al secretarei oraşului,

În  conformitate  cu  prevederile  art.16  din  Legea  213/1998  privind  proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.23 din
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare .

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1)
lit.  „b”,  art.120  şi  art.123  din  Legea  nr.  215/2001  -  legea  administraţiei  publice  locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a _14_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a __-_
consilieri,

HOTĂRĂŞTE  :

Art.1 – (1) Se aprobă cota de 25% din chiria încasată ca urmare a închirierii  de către
Liceul  „Korosi  csoma  Sandor”  a  terenului  aparţinând  domeniului  public  al  oraşului,  pentru
funcţionarea unui chioşc alimentar pentru elevi.

   (2) Cota de 25% din chirie va fi încasată de către titularul dreptului de administrare,
Liceul „Korosi Csoma Sandor”, diferenţa de 75% urmând să se constituie venit la bugetul local.

Art.2 –  Cu  aducerea  la  îndeplinirea  a  prezentei  se  vor  ocupa  Direcţia  Economică  a
Primăriei şi Centrul financiar 1 - Liceul „Korosi Csoma Sandor” Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
MOLNAR JANOS      SECRETAR

VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.91/2014
Cu privire la aprobarea modalităţii de soluţionare a cererii familiei Vierescu

                 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27
NOIEMBRIE 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 ale Consiliului local pentru administrarea domeniului

public şi privat, pentru urbanism şi cea juridică, precum şi avizul de legalitate al secretarei
oraşului.

Luând în considerare cererea nr.3615/5.09.2014 depusă de familia Vierescu Barbu
Constantin Dan şi Vierescu Rodica prin care solicită concesionarea directă a parcelei

învecinate pentru extindere construcţie.:

În temeiul art. 13 alin.(1), 15lit.”e”, art.17 din Legea 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată.

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, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Cu votul ,,pentru” a _13_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _4_
consilieri.

H O T Ă R Ă  Ş T E

      Art. 1    - Se aprobă cuprinderea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat
al  oraşului,  la  poz.77,  a  terenului  cuprins  în  CF nr.24277 (vechi  5712)  Covasna,  sub
nr.topografic  1353/2/4 a terenului  în suprafaţă  de 66 mp,  cu schimbarea categoriei  de
folosinţă tabulară din „loc de acces” în „curţi, construcţii” conform anexei 1 la prezenta.

      Art. 2 - Se însuşeşte  Raportul de evaluare nr.303/12.09.2014, întocmit de expertul
evaluator Benke Zsuzsa-Piroska pentru terenul identificat în art.1 din prezenta la valoarea
de 990 Euro, echivalentă cu 4375 lei, raport ce se constituie ca anexa 2 la prezenta. 
 



      Art.3  - În şedinţa următoare a Consiliului local se va aproba caietul de sarcini pentru
vânzarea, prin licitaţie publică, a terenului, obiect al art.1 din prezenta, documentaţia de
participare şi contractul cadru de vânzare-cumpărare. 

     Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa d.-l Rakosi Aron, referent de
specialitate în cadrul Biroului urbanism.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR JANOS Contrasemnează

    SECRETAR
         VASILICA ENEA



JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI

COVASNA

HOTĂRÂREA NR.92/2014
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a „Pârtiei

de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2014-2015

Consiliul  local  al  oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de  27
NOIEMBRIE 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 şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului,

Având în vedere prevederile:
-    HG 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi

traseelor de schi pentru agrement
-    OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,

modificată prin OUG 25/2010 , aprobată cu modificări prin legea 282/2013.
- Normelor  din  5  octombrie  2001  privind  omologarea,  amenajarea,

întreţinerea  şi  exploatarea  pârtiilor  şi  traseelor  de  schi  pentru  agrement,  aprobate  prin  Ordinului  nr.
491/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

- art.  20 alin.  (1) lit.  b)  din Legea nr.  273/2006 privind finanţele  publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

- art.  283  din  Legea  nr.  571/2003  –  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- HCL  139/2013  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi
functionare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond”

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) 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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.  1. Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  „Pârtiei  de  schi  Lőrincz
Zsigmond” pentru iarna 2014-2015, conform anexei 1 la prezenta.

Art.2. (1) Se aprobă instituirea tarifelor de urcare/abonamente, valabile pentru sezonul de iarnă
2014-2015, astfel:

Tarifele de urcare:
O urcare Tronson I– 2 lei

O urcare Tronson II – 3 lei 



Abonamente:
Abonament în intervalul 10.00 – 15.00 – 20 lei/persoană 
Abonament în intervalul 15.00 – 21.00 – 30 lei/persoană 

Abonament 1 zi – 40 lei/persoană 
Abonament weekend (2 zile) – 60 lei/persoană

Garanţie ecuson pentru abonamente – 5 lei/buc.
Preţul de garanţie se returnează clientului în momentul predării ecusonului.

Copii sub 6 ani, însoţiţi de adult, beneficiază de gratuitat. 
Elevii, studenţii (până la vârsta de 25 de ani, inclusiv) şi pensionarii beneficiează de o reducere de

50% din preţul biletului sau al abonamentului.

(2) Abonamentele pentru pârtia de schi vor fi eliberate de persoanele desemnate de Primarul
oraşului Covasna, iar sumele încasate vor fi depuse la caseria Primăriei oraşului Covasna, zilnic.

Art.3. Persoana responsabilă cu supravegherea modului de funcţionare a pârtiei va fi Domnul
Deak Istvan-Barna, referent Compartimentul Gospodărie Comunală.

Art.4. Cu  aducerea  la  îndeplinirea  a  prezentei  se  vor  ocupa  Primarul  orasului  Covasna  şi
persoana menţionată la art.3 din prezenta.

Art.5. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare după aducerea ei la cunoştiinţă publică.
             (2) Aducerea la cunoştinţă publică se va face după omologarea pârtiei conform HG

263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru
agrement.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  MOLNAR JANOS Contrasemnează,

SECRETAR
VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.93/2014

Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al
Centrului financiar nr. 2 – Şcoala „Avram Iancu”

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din  data  de  27
NOIEMBRIE 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,  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

Luând  în  considerare  prevederile  art.  33  alin  (5)  din  Ordinul  4925/2005  de
organizare  şi  funcţionare  a  unităţiilor  de  învăţământ  preuniversitar,  modificat  prin  Ordinul
5619/2010

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 _17_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _-_
consilier,

HOTĂRĂŞTE  :

Art.1 - Sunt desemnaţi,  pe perioada mandatului de ales local,  domnii Nicolae Enea şi
Jeszenovics Albert – pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Centrului financiar nr.
2 -  Şcoala „Avram Iancu”.

Art. 2. -Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile H.C.L nr. 75/2014 -
cu privire la modificarea HCL 111/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în
consiliul  de  administraţie  al  Centrului  financiar  nr.1  –  Liceul  “Korosi  Csoma  Sandor”  şi  al
Centrului financiar nr. 2 – Şcoala „Avram Iancu”

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
          MOLNAR JANOS      SECRETAR

VASILICA ENEA



JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.94/2014
Privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă uzată în localităţile
aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura
Buzăului” a terenurilor pe care se vor efectua lucrările de investiţii prevăzute în proiect pe

strada Horia Cloşca şi Crişan, respectiv satul Chiuruş, localitate aparţinătoare oraşului
Covasna

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din  data  de  27
NOIEMBRIE 2014,  şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
urbanism, avizul comisiilor de specialitate de administrare a domeniului public şi privat şi a celui
de urbanism, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,

Având în vedere:
- Adresa  nr.125796/CG/19.09.2014  a  Ministerului  Mediului  şi  Schimbărilor  Climatice,

Direcţia Generală AM POS Mediu,
- Adresa nr.15476/20.11.2014 a Gospodăriei Comunală S.A – Sfântu Gheorghe,
- Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare, 
- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Covasna,
- Prevederile  Ghidului  solicitantului  din  Programul  Operaţional  Sectorial  Mediu,  Axa

Prioritară 1, sector apă/apă uzată,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(9), art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. „b”
din  Legea  nr.  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 aprobă punerea la dipoziţia proiectului „Extinderea sistemelor de apă uzată în
localităţile  aparţinătoare  municipiilor  Sfântu  Gheorghe,  Târgu  Secuiesc  şi  oraşelor  Covasna,
Întorsura Buzăului”, proiect care se va implementa prin Programul Operaţional Sectorial Mediu,
sesiunea  de  finanţare  2007-2015,  a  terenurilor  identificate  în  Anexa  nr.1,  destinate  pentru
construcţia reţelei de alimentare cu apă în localitatea Chiuruş şi a reţelei de canalizare pe strada
Horia Cloşca şi Crişan.



Art.2. – Reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Chiuruş şi reţeaua de canalizare pe
strada Horia Cloşca Şi Crişan se vor construi pe terenurile prevăzute în anexa nr.1 care se află în
domeniul public al oraşului Covasna.

Art.3. – Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se împuterniceşte d.-l primar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
MOLNAR JANOS      SECRETAR

VASILICA ENEA



JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.95/2014
cu privire la modificarea anexei 5 (programul de investiţii) a HCL 9/2014 de aprobare a

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gos-Trans-Com SRL pentru anul 2014, modificată
prin HCL 67/2014

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  din  data  de  27
NOIEMBRIE 2014,  şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(17),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei juridice, a cele pentru servicii publice, precum şi avizul de legalitate
al secretarei oraşului,

În conformitate cu prevederile:
- Statutului  SC  Gos-Trans-Com  SRL  aprobat  prin  HCL  15/1997,  cu  modificările  şi

completările ulterioare,
- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economice la

care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie majoritară,

- Ordinul  2032/2013 privind  aprobarea  formatului  şi  structurii  bugetului  de  venituri  şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestora,

- Prevederile Legii  329/2009 privind  reorganizarea  unor  autorităţi  şi  instituţii  publice,
raţionalizarea  cheltuielilor  publice,  susţinerea  mediului  de  afaceri  şi  respectarea
acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările
şi completările ulterioare,

- Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,

- Art.23 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârii 29/2014 a Consiliului de Administraţie al SC Gos-Trans-Com SRL. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin.(3) lit. „c”, alin.(6) lit.”a” pct.14, art. 45 alin.
(1),  art.  115  alin.(1)  lit.  „b”  din  Legea  nr.  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.unic – (1) Se modifică anexa 5 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”
a HCL 9/2014 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Gos-Trans-Com
SRL pentru anul 2014, modificată prin HCL 67/2014, în sensul:

- modificării sumei alocate investiţiei „achiziţionare gunoieră autocompactoare cu capac, de
8 mc; de la 90.000 lei la 75.000 lei

- completării Listei de investiţii prin includerea investiţiei „Achiziţionare freze de zăpadă la
valoarea de 15.000 lei.”
   (2) Valoarea totală a investiţilor, de 90.000 lei, rămâne nemodificată

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
MOLNAR JANOS      SECRETAR

VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

     HOTĂRÂREA NR.96/2014
privind modificarea  Statului de Functiuni,
a aparatului de specialitate al Primarului.

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă ordinară din data de27 NOIEMBRIE
2014, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (17),

Analizând  expunerea  de  motive,  raportul  compartimenului  de  specialitate,  avizul  comisiei  de
specialitate a consilierilor şi avizul secretarului,

Având în vedere prevederile:
- art. 13, 14, 107, 112  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare,
- art.III, IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea şi completarea

Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,

În baza prevederilor art.  36 alin. (9), art.  45 alin. (1) 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 _17_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_ consilieri,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 -   Se aprobă, începând cu data de 1 IANUARIE 2015, Statul de Funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Covasna, conform anexei nr. 1.

Art. 2 -   Anexa nr. 1,   face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 -    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local
nr.78/2013  privind  aprobarea  organigramei  şi  Statului  de  Funcţii  al  aparatului  de  specialitate  al
Primarului oraşului Covasna.

Art. 4 -    Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se va însărcina Primarului oraşului
Covasna precum şi inspector resurse umane.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    MOLNAR JANOS

 Contrasemnează
       SECRETAR

       VASILICA ENEA
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