
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.1/2015
cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul local al oraşului Covasna,  întrunit în şedinţa ordinară din data de
29 IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),

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

În temeiul art. 27 şi 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu:
-  Art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2), art. 278, art. 282, art.

283, art. 286 şi 287 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
-  HG  1309/27  dec.  2012  privind  nivelurile  pentru  valorile  impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013.

Ţinând cont de prevederile:
-  HCL nr.  145/2009 privind aprobarea instituirii  de taxe speciale  pentru

funcţionarea unor servicii publice locale pe raza oraşului Covasna
- HCL nr. 53/2010 privind reglementarea transportului  de tonaj  mare pe

strada Subşiclău, Covasna, modificată şi completată prin HCL 12/2011
-  HCL nr.  36/2005  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi

funcţionare a Bibliotecii  orăşeneşti,  modificarea Statului  de funcţii  şi  acordarea unor
sporuri

- HCL nr. 53/2005 privind aprobara Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea activităţii de transport local în regim de taxi

- HCL nr. 86/2011 Aprobarea Regulamentelor de funcţionare a Trenuleţului
de Agrement şi a bicicletelor de tip trăsură şi instituirea de tarife pentru funcţionarea
acestora, ompletată prin HCL nr. 94/2011

-  HCL nr.  46/2005  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  ordine
interioară la Sala de Sport

-  HCL nr.  93/2005  cu  privire  la  înfiinţarea  Serviciului  voluntar  pentru
situaţii de urgenţă

În temeiul 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 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.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1.  – Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, conform
anexelor 1-3 la prezenta.

Art. 2  - Se aprobă taxele speciale pentru anul 2015, în vederea asigurării
funcţionării serviciilor publice locale, conform anexei 4 la prezenta.

Art. 3. – Se aprobă  Regulamentul de acordare a scutirilor şi facilităţilor la
plata  impozitelor  locale,  altele  decât  scutirile  şi  facilităţile  stabilite  de  Codul  fiscal,
conform anexei 5 şi 6 la prezenta.

Art.  4.  –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  va  ocupa
primarul oraşului Covasna, prin aparatul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       Contrasemnează
        SIMON ISTVAN                                           SECRETAR
                                                                             VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.2/2015 
privind asocierea oraşului Covasna în calitate de membru fondator, la înfiinţarea

„Asociaţiei  PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ
EGYESÜLET” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

Consiliul local al oraşului Covasna,  întrunit în şedinţa ordinară din data de  29
IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(16),

Analizând  Proiectul  de  hotărâre  şi  Expunerea  de  motive  a  domnului  primar
privind asocierea oraşului Covasna în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei
PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET” şi desemnarea
unui  reprezentant  în  acest  scop,  raportul  compartimentului  de  specialitate,  avizul  comisiei
juridice, pentru sănătate şi al comisiei de buget-finanţe, precum şi avizul de legalitate dat de
secretara oraşului.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată
prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare art.14 şi 35 alin (1) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În  conformitate  cu  prevederile  art.1906  din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Respectând  prevederile  Legii  nr.52/2003  privind  transparenţa  decizională  în
administraţia publică,

În temeiul prevederilor art.14,  art. 36 alin. (7) lit. „c” , art. 45 alin. (2) lit. „f” şi art. 115
alin.  (1)  lit.  „b”  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

Cu votul ,,pentru”  a _12_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a __-__
consilieri, 4 consilier nu votează.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă, asocierea oraşului Covasna, în calitate de membru fondator, cu alte
unităţi administrativ –teritoriale din judeţul Covasna conform anexei nr.1,  în vederea înfiinţării
„Asociaţiei PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET”

Art. 2. - (1) Asociaţia arătată la art. 1. este persoană juridică de drept privat.

              (2) Asociaţia are ca scop identificarea, mobilizarea şi valorificarea resurselor
necesare susţinerii  activităţii  Secţiei  exterioare a Spitalului de Cardiologie dr.Benedek Geza



(fost Spital Olandez). 

Art. 3. -  (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a
membrilor fondatori.

    (2)  Autorităţile  deliberative  şi  executive  de  la  nivelul  fiecărei  unităţi
administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

Art. 4.- (1) Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul  „ ASOCIAŢIEI PRO SPITALUL
OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET”, conform anexelor nr.1 şi 2, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin
Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local .

Art. 5 – Oraşul Covasna contribuie la finanţarea asociaţiei prin contribuţia din bugetul
local al unităţii administrativ-teritoriale, în forma cotizaţiei lunare de 0,5 lei/locuitor/lună.

Art. 6. -  Se aprobă  suma de 500 lei, drept contribuţie la înfiinţarea  „  ASOCIAŢIEI
PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET”

Art. 7. -Se desemnează dl.primar Thiesz Janos, să reprezinte interesele oraşului Covasna
în  „ASOCIAŢIA PRO  SPITALUL  OLANDEZ-PRO  HOLLAND  KÓRHÁZ
EGYESÜLET”.

Art.  8. -  Se  mandatează  persoana  desemnată  la  art.  7  să  participe  şi  să  reprezinte
interesele  unităţii  administrativ-teritoriale  la  şedinţa  constitutivă  a  asociaţiei,  precum  şi  să
semneze  actele  necesare  constituirii  „ASOCIAŢIEI PRO  SPITALUL OLANDEZ-PRO
HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET”

Art.9.  -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  persoana
desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

SIMON ISTVAN CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

       VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.3/2015
cu privire la administrarea fondului forestier, proprietate publică a oraşului Covasna

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29
IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(16),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimenului  de
specialitate,  avizul  comisiilor  de  specialitate  pentru  silvicultură,  administrare  a  domeniului
public şi privat şi al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,

În temeiul:
- art. 1 şi art. 12 din Legea 46/2008 – Codul silvic,
- art. 3 şi Cap. III pct.9 din anexa la Legea 213/1998 privind proprietatea publică
- art.858, 867-870 din Codul Civil

În conformitate cu prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a), art. 45 alin.
(3), art. 120, art. 123 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 – legea privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Fondul forestier,  proprietate publică a oraşului Covasna prin efectul
legii, în suprafaţă reconstituită de 900,67 ha se dă în administrarea RNP – Romsilva – Direcţia
Silvică  Covasna,  conform clauzelor  contractuale  prevăzute  în  contractul  de  administrare,
anexă la prezenta.

Art.2. – Cu urmărirea respectării clauzelor contractuale şi a prevederilor legale în
materie se vor ocupa d.-l viceprimar, d.-l Incefi Istvan, d.-l Peterfi Lehel şi d.-l Bagoly Zsolt.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SIMON ISTVAN          Contrasemnează
    SECRETAR

           VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.4/2015
cu privire la aprobarea contractării serviciului pază păşuni

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29
IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(16),

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimenului  de
specialitate, avizul comisiei pentru silvicultură, al comisiei de administrare a domeniului public
şi privat şi al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,

În conformitate cu:
- art.  33  din  Legea  18/1991 –  legea  fondului  funciar,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile anexei 16 „cu
reconstiuirea  izlazurilor  comunale,  conform prevederilor  legii”,  care  vor  fi
date în administrarea consiliilor locale, anexă validată de Comisia Judeţeană
pentru  stabilirea  dreptului  de  proprietate  privată  a  oraşului,  prin  Hotărârea
Consiliului Judeţean 91/1991, republicată;

-  inventarierea suprafeţelor realizate în baza  Legii 165/2013 privind măsurile
pentru  finalizarea  procesului  de  restituire,  în  natură  sau  prin  echivalent,  a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
anexa 5 şi anexa 1 la Normele aprobate prin HG 401/2013

- Necesitatea  întocmirii  amenajamentului  silvo-pastoral,  conform Legii
86/2014 pentru aprobarea OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii
fondului  funciar  nr.18/1991  şi  conform  Codului  Silvic pentru  păşunile
împădurite cu consistenţă mai mare sau egală cu 0,4 calculată numai pentru
suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră;

- Constatările Camerei de Conturi a Judeţului Covasna nr.2368/10.12.2014 prin
care se impun ca măsuri, printre altele, şi elaborarea amenajamentelor silvo-
pastorale, în baza cărora să se gestioneze suprafaţa vegetaţiei forestiere situată
în afara  fondului  forestier,  cu includerea păşunilor  împădurite  în  domeniul
public al oraşului, conform Codului Silvic

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1)
lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001 –  legea  privind administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,



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

HOTĂRĂŞTE

Art.1.  –  Se  aprobă  contractarea  serviciilor  silvice  de  pază  a  păşunilor
proprietate privată a oraşului Covasna, conform art.33 din Legea 18/1991 pentru anul 2015,
în baza contractului de prestări servicii silvice, anexat.

Art.2. – (1) După întocmirea amenajamentului silvo-pastoral şi ulterior acestuia,
a celui silvic, după caz, se va actualiza contractul de pază silvică prin scaderea pajiştilor şi
păşunilor neîmpădurite, sub 0,4 consistenţă.

     (2) De asemenea, lunar, până în 30 a fiecărei luni (până în 30 mai 2015)
se  va actualiza  contractul  de  pază prin scăderea suprafeţelor  ce  vor  fi  reconstiuite  în  baza
legilor fondului funciar din pajiştile şi păşunile neîmpădurite.

     (3) Amenajamentul pastoral şi cel silvic pentru păşunile oraşului vor fi
finalizate până în 30 mai 2015, cel târziu.

     (4) Ulterior finalizării acestora, păşunile împădurite vor fi inventariate
în  domeniul  public  al  oraşului,  conform  Codului  Silvic,  art.1  alin.(2)  lit.”k”  şi  alin.(3),
coroborate cu prevederile anexei la Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cap.III, pct.9.

Art.3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa viceprimarul oraşului.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SIMON ISTVAN       Contrasemnează
    SECRETAR

           VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.5/2015
cu privire la aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe

termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pe raza oraşului Covasna

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29 IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),

Analizând expunerea de motive primarului,  raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local  precum şi avizul de
legalitate al secretarei oraşului,

În baza:
-art 5 alin (1) şi (2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a

localităţilor, republicată
-art.3, art.8, artr.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, alin. (4) lit. „e”

alin (6) lit. „a”  pct. 3, pct. 14,  art. 45 alin. (2) 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,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea
pe termen mediu şi  lung a serviciului  de salubrizare pe raza oraşului Covasna,
prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SIMON ISTVAN           Contrasemnează

   SECRETAR
                   ENEA VASILICA 



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.6/2015
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2015

conform legii privind venitul minim garantat  

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29 IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),

Analizand:
 - expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, 

avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor precum si  avizul de legalitate dat de 
secretara orasului,
            In conformitate cu prevederile:
            - art.6 alin.(7) si (8) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu 
modificarile si completarile ulterioare.
            

In baza  art . 36 alin.2 litera “d”, art.36 alin.(6)  pct.16,   art. 45 alin. (1) si art.115 
lit.b din  Legea nr. 215 / 2001  privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Cu votul ,,pentru” a _15_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-
_ consilieri

HOTARASTE:

      Art.1 - Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2015, in
cazul  persoanelor  apte  de  munca  beneficiare  de  ajutor  social,  conform   anexei  la
prezenta.
      Art.2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se va ocupa Primarul orasului.    

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SIMON ISTVAN       Contrasemnează
    SECRETAR

           VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.7/2015
cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului Covasna  în Adunarea

Generală a Acţionarilor a Operatorului Regional Gospodărie Comunală SA –
Sfântu Gheorghe, să aprobe bugetul acestuia pentru 2015

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29 IANUARIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul întocmit de către d.-l
Rakosi  Aron,  membru  în  Consiliul  de  Administraţie  al  Operatorului  Regional
Gospodărie  Comunală SA – Sfântu Gheorghe din partea acţionarului,  oraş Covasna,
avizul comisiilor de specialitate pentru servicii publice şi juridică, precum şi avizul de
legalitate al secretarei oraşului, 

Văzând solicitarea Operatorului Regional nr.940/22.01.2015, hotărârea 1/28
ianuarie 2015 a Consiliului de Administraţie al Operatorului prin care se propune spre
aprobare bugetul Operatorului pentru 2015, nota de fundamentare a proiectului de buget
pe  2015  transmisă  de  către  operatorul  regional  şi  fundamentarea  cheltuielilor  cu
personalul întocmită conform art.49 din Legea 186/2014. 

În temeiul:
-  art.21  din  Statutul  ADI  „AQUCOV”  autentificat  sub  nr.1519/11

septembrie 2008 de BNP Savu Alin Gabriel, modificat prin 6 acte adiţionale;
-  Ordinul  MFP nr.2032/2013 privind  aprobarea  formatului  şi  structurii

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanţa Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt
acţionari  unici  ori  majoritari  sau  deţin  direct  ori  indirect  o  participaţie  majoritară,
modificată şi completată prin OUG 88/2014;

-  art.49  alin.(2)  lit.”c”  şi  „e”  şi  alin.(3)  din  Legea  186/2014 –  legea
bugetului de stat pe anul 2015;

-  Legea  51/2006 –  legea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice.
Republicată;

-  Legea 241/2006 – legea serviciului de alimentare cu apă şi  canalizare,
republicată

- OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- HCL 114/2009 prin care d.-l Bagoly Zsolt-Lajos este numit reprezentant al



acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a acţionarilor la Operatorul Regional
Gospodărie Comunală SA.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” şi al 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 a
administraţiei publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cu votul ,,pentru” a _14_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
_-_ consilieri, d.-l Şerban nu votează.

HOTĂRĂŞTE

        Art. unic -  Se acordă mandat special domnului Bagoly Zsolt-Lajos, reprezentantul
oraşului  Covasna,  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  la  Operatorul  Regional
Gospodărie Comunală S.A,  să aprobe în numele şi pe seama oraşului Covasna bugetul
acestui operator pentru 2015, conform anexei la prezenta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SIMON ISTVAN
           Contrasemnează

SECRETAR
         VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.8/2015
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al 

S.C. „Gos Trans Com” S.R.L.

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29
IANUARIE 2015,  şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),

Analizând expunerea de  motive a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei juridice şi a celui de buget - finanţe, precum şi avizul de
legalitate al secretarei oraşului,

În conformitate cu prevederile:
-  prevederile  Statutului  S.C.  „Gos  Trans  Com”  S.R.L.,  aprobat  prin  HCL

15/1997, cu modificările şi completările ulterioare
-  prevederile  Ordonanţei  26/2013  privind  întărirea  disciplinei  financiare  la

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt
acţionari  unici  ori  majoritari  sau  deţin  direct  ori  indirect  o  participaţie  majoritară,
modificată şi completată prin OUG 88/2014

- prevederile art. 49 din Legea 186/2014 privind legea bugetului de stat pe anul
2015

- prevederile Ordinului 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, 

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” şi al 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  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 bugetul S.C. „Gos -Trans -Com” S.R.L. pe anul 2015, în
sumă de 1.880.000 lei la venituri şi de 1.807.000 lei la cheltuieli, conform anexelor nr. 1
– 8 la prezenta, astfel:

- anexa 1. - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 (2 file)
-  anexa  2.  -  Detalierea  indicatorilor  economico  –  financiare  prevăzuţi  în

Bugetul de venituri şi cheltuieli (5 file)
- anexa 3. - Gradul de realizare a veniturilor totale (1 filă)
- anexa 4. - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiarI (4

file)
- anexa 5. -Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare(1 filă)
- anexa 6. - Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor (1

filă)
- anexa 7. - Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate (1 filă)
- anexa 8. - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor

restante (1 filă)

 Art.  2.  -   Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  vor  ocupa  Primarul
oraşului, Consiliul de administraţie şi directorul Societăţii Gos -Trans -Com S.R.L..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
SIMON ISTVAN                                            SECRETAR,

                                                                               VASILICA ENEA
                                                                     



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.9/2015
Cu privire la aprobarea alimentării cu apă potabilă a comunei Brateş din sistemul

de alimentare cu apă al oraşului Covasna

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de  29 IANUARIE 2015,  şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului oraşului Covasna;
- raportul compartimenului de specialitate; 
- avizul tuturor comisiilor de specialitate ale consiliului local
- avizul de legalitate dat de secretara oraşului;
- Hotărârea 40/2011 privind aprobarea racordării comunei Zăbala la sistemul de

alimentare cu apă potabilă al oraşului Covasna
- Solicitarea  Primăriei  oraşului  Covasna  nr.4928/10.12.2014  către  SC

Gospodărie Comunală SA
- Solicitarea  comunei  Brateş  nr.4151/24.11.2014  către  SC  Gospodărie

Comunală SA – Sfântu Gheorghe
- Solicitarea  16194/03.12.2014  a  SC  Gospodărie  Comunală  SA  –  Sfântu

Gheorghe prin care se cere acordul de principiu al Consiliului local al oraşului
Covasna şi răspunsul acestei societăţi cu nr.795/21.01.2015

- Breviarul de calcul privind necesarul de apă pentru comuna Brateş, transmis
de către Primăria Brateş cu adresa lor nr.4599/29.12.2014

În conformitate cu prevederile:
- art. 4, art. 6, art. 8 si art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 241/2006 privind serviciile comunitare de 

alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi 

completările ulterioare aduse prin Legea nr. 311/2004;
- art. 3 alin. (4) şi Anexa – III – Domeniul public al municiilor, oraşelor şi 

comunelor,  - Punctul 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 – privind atestarea bunurilor 
care aparţin domeniului public al oraşului Covasna;

Ţinând cont de:



- Hotărârii Consiliului local Covasna nr.11/29.01.2009 privind aportul oraşului
covasna la  capitalul  social  al  SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA – operator  regional  al
serviciilor  de  apă  şi  canalizare  şi  cu  privire  la  rezilierea  condiţionat  a  contractului  de
concesiune cu SC GOS TRANS COM SRL;

- Hotărârii  Consiliului  local  Covasna nr.120/2009 privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA –
Sfântu Gheorghe

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct. 14, art. 45 alin. (3) 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 _-
_ consilieri,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă racordarea comunei Brateş la sistemul de alimentare cu apă potabilă
al oraşului Covasna după îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiţii:

- construirea unui rezervor separat de 300 mc;

- realizarea  conductei  de  legătură  între  rezervorul  nou  construit  şi  comuna
Brateş.

Art.2 -  Furnizarea efectivă a apei se va realiza numai după reabilitarea completă a 
conductelor de aducţiune şi de distribuţie pentru oraşul Covasna, respectiv după realizarea 
racordării localităţii componente Chiuruş la sistemul de apă potabilă al oraşului Covasna şi 
după disponibilizarea cantităţilor suplimentare de apă potabilă.

Art.3 – Alimentarea cu apă a staţiunii Covasna va avea prioritate în caz de 
disfuncţionalităţi sau debite scăzute ale surselor de apă.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       SIMON ISTVAN Contrasemnează

SECRETAR
VASILICA ENEA
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