
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 97/2014

Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 8 DECEMBRIE 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 noiembrie 2014 pe

domnul consilier, Şerban Dumitru.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                   ŞERBAN DUMITRU

      Contrasemnează
SECRETAR

          VASILICA ENEA

E.V./O.M..



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

   HOT  ĂRÂREA NR.98/2014
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna  pe anul 2014

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 8 DECEMBRIE
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 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
      -  Decizia nr.13/2014 a sefului de administratie al AJFP Covasna privind repartizarea pe
unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor oraselor si municipiilor alcate pentru salarii invatamant
preuniversitar de stat, prin HG 1056/2014

- Decizia nr.14/2014 a a sefului de administratie al AJFP Covasna privind repartizarea
pe  unitati  administrativ-teritoriale  a  nivelului  maxim  de  cheltuieli  de  personal  aferent
bugetului general centralizat al unitatilor 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 _15_ 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  120.000 lei, defalcată la partea de
venituri si cheltuieli a bugetului local in felul urmator:

sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal invatamant preuniversitar de stat,
respectiv salarii in suma de 120.000 lei, distribuită pe centre financiare, astfel:

1. centrul I suma de 25.000 lei, din care pentru salarii 25.000 lei 
2. centrul II suma de 60.000 lei, din care pentru salarii 60.000 lei
3.  centrul III suma de 35.000 lei, din care pentru salarii 35.000 lei

Art. 2 – Se aprobă modificările de sume alocate din TVA pentru acordarea drepturilor stabilite prin
hotărâri judecătoreşti, după cum urmează



Retrageri:

 -se retrage suma de 1.500 lei de la de la centrul financiar nr.I 
 -se retrage suma de 1000 lei de la de la centrul financiar nr.III 

Suplimentari:
-se suplimenteaza cu suma de 2500 lei  centrul financiar nr.II, 

               Art. 3 – Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 1.200 lei, reprezentand sume incasate
in plus  la  contul  04.02.01, cote  defalcate  din impozitul  pe venit,  cu scopul  întocmirii  studiului
geotehnic pentru investiţia „Canalizare menajeră str.Horia, Cloşca şi Crişan” în oraşul Covasna.

             Art. 4 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate conform celor prevăzute la art.1 - art. 3 sunt
prezentate în anexele 1-3 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre

              Art. 5 -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului, Direcţia
Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează 
           ŞERBAN DUMITRU                                                    SECRETAR,
                                                                                             VASILICA ENEA  

      
    

                                                            


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL COVASNA
	JUDEŢUL COVASNA
	H O T Ă R Ă Ş T E



