
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 10/2015

Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 12
februarie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(____),

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 ___ consilieri, ____ “impotriva” si ___ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE

Art.  Unic:  Alege ca  preşedinte de  şedinţă,  pentru luna februarie  2015 pe

doamna consilier, BECSEK  EVA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BECSEK  EVA      Contrasemnează

SECRETAR
       VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 11/2015

cu privire la aprobarea bugetului general consolidat 
al orasului Covasna pe anul 2015 

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
12.02.2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în  funcţie
(17),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentului de specialitate,
- avizul comisiei de specialitate buget finanţe, 
- avizul comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
- avizul comisiei de specialitate juridică şi administraţie publică locală,
- avizul  comisiei  de  specialitate  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protevţie

socială şi sport,
- avizul de legalitate dat de secretara oraşului la proiectul prezentei hotărâri.

În baza:
- adreselor Administratiei Judetene a Finantelor Publice Covasna prin care se

comunică Deciziile cu sumele repartizate oraşului Covasna si nivelul maxim de cheltuieli
de personal; 

Având în vedere prevederile:
-  Legii 186/2014 – legea bugetului de stat pe anul 2015, secţiunea a 2 – a

„Dispoziţii referitoare la bugetele locale”,
- art. 5, art. 8, art. 19 alin. (1) lit. „a” şi „b”, art.26 alin 21, art. 39, art. 41,a rt.

42,art. 45, art. 46 si art.58 din Legea nr.  273/2006 – legea finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 şi art. 4 din din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice din OUG 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul 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 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 bugetul local pe anul 2015  în sumă totală de 47.444,46
mii lei venituri si 48.704,68 mii lei cheltuieli, din care Secţiunea de Funcţionare în sumă
totală  de  13.782,24  mii lei  venituri  si  13.782,24  mii lei  cheltuieli,  şi  Secţiunea  de
Dezvoltare în sumă totală de  33.662,22 mii lei venituri si  34.922,44 mii lei cheltuieli,
conform anexelor (1,2,3 şi 4) la prezenta.

Art.2.    Se  aprobă  utilizarea  sumei  de  1.260,22  mii lei,  din  excedentul
bugetului  local  rezultat  la  incheierea  anului  precedent,  ca  sursa  de  finantare  pentru
sectiunea  de  dezvoltare  a  bugetului  local  pentru  cofinantarea  cheltuielilor  eligibile  si
neeligibile  la  implementarea  programului  de  investitie  "Reabilitarea  infrastructurii  in
statiunea balneoclimaterica Covasna", conform anexelor(1,2,3 şi 4) la prezenta.

Art. 3. (1)Se aprobă  bugetul de venituri şi  cheltuieli  pentru activităţile
finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015  în sumă totală de 801,21 mii lei
venituri  şi  1.080,47 mii lei  cheltuieli  din care  Secţiunea de Funcţionare în  sumă de
801,21 mii lei venituri şi 1.080,47 mii lei cheltuieli, astfel:

- piaţa(Sectiunea de Functionare)
- total venit 90,00 mii lei,
- total cheltuieli 185,26 mii lei

- păşune(Sectiunea de Functionare) 
- total venit  16,00 mii lei,
- total cheltuieli 196,07 mii lei

- învăţământ(Sectiunea de Functionare)
- total venit 242,21 mii lei
- total cheltuieli 245,00 mii lei

(2)Se  aprobă  bugetul  pentru  Casa  de  Cultură  pe  anul  2015,
instituţie publică din subordinea Consiliului Local în sumă de  453,00 mii lei  venituri şi
454,14 mii lei cheltuieli din care  Secţiunea de Funcţionare în sumă de  453,00 mii lei
venituri şi 454,14 mii lei, astfel:

- casa de cultura(Sectiunea de Functionare)
- total venit 453,00 mii lei, din care

-venit propriu         123,00 mii lei
-subventii               330,00 mii lei

- total cheltuieli  454,14 mii lei

conform anexelor (5 şi 6) la prezenta.

Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 279,26 mii lei, din excedentul bugetului
activitatilor  finantate  din  venituri  proprii  si  subventii,  rezultat  la  incheierea  anului
precedent, ca sursa de finantare pentru sectiunea functionare a acestui buget defalcat pe
activitati si ordonatori tertiari de credite, conform anexelor(5 şi 6) la prezenta, astfel:



(1) La centrul financiar nr.II Scoala Generala "Avram Iancu - utilizarea
sumei de 2,79 mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare

(2) La  Casa  de  Cultura  -  utilizarea  sumei  de  1,14  mii  lei  pentru
finantarea sectiunii de functionare

(3) La activitatea de piata agroalimentara - utilizarea sumei de  95,26
mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare

(4) La activitatea de pasuni comunale - utilizarea sumei de 180,07 mii
lei pentru finantarea sectiunii de functionare

conform anexelor(5 şi 6) la prezenta.

Art.5. Se aprobă bugetul centralizat al  creditelor interne pe anul 2015 în
sumă totală  de  2.547,41 mii lei,  din care  Secţiunea de Dezvoltare în sumă totală  de
2.547,41 mii conform anexei (7) la prezenta.

Art.  6. Se  aprobă  LISTELE  OBIECTIVELOR  DE  INVESTITII  PE
ANUL 2015, conform anexelor (8 şi 9) la prezenta.

Art.  7. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  vor  ocupa  Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
              BECSEK EVA

Contrasemnează
    SECRETAR

            VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.12/2015
Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Covasna a
unor mijloace fixe, aflate în administrarea SC Gospodărie Comunală SA, în vederea

scoaterii lor din funcţiune, casării şi valorificării

Consiliul  local  al  Oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţă  ordinară din  data  de
12.02.2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (17),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimenului de 
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru servicii publice şi juridică, precum şi avizul 
de legalitate al secretarei oraşului.

Văzând solicitările: 10.299/21.08.2013, 17171/19.12.2014 şi 82 din 9.01.2015 
depuse de Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe prin care solicită 
casarea decantorului longitudinal, a camerei de amestec şi a platformei de nămol din cadrul 
Staţiei de tratare a apei potabile din oraşul Covasna având în vedere că s-au terminat lucrările de 
„Modernizare a staţiei de epurare şi extindere a reţelei de canalizare în oraşul Covasna”, fapt care
impune casarea şi scoaterea din funcţiune a obiectivelor tehnologice aferente staţiei de epurare 
vechi, dar şi de la Staţia de tratare a apei potabile;

În temeiul:
- Anexa 5, poz.65-79 din HG 975/2002 - privind atestarea domeniului public al

judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
- HCL 120/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA – Sfântu Gheorghe
- Art.10  alin.(2)  din  Legea  213/1998 privind  proprietatea  publică  şi  regimul

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
- Art.858-865 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu referire la

proprietatea publică
- OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare

şi  valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al  statului  şi al unităţilor
administrativ-teritoriale

- Art.5  şi  art.21  –  24  din  Legea  15/1994 privind  amortizarea  capitalului
imobilizat  în  active  corporale  şi  necorporale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, (privind activele corporale care nu se supun amortizării şi cu privire la scoaterea din
funcţiune a mijloacelor fixe)

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c) şi d), alin.(5) lit.b) şi alin. (6) lit.a) pct. 14, art. 115 
alin. (1) lit. b), art.119 şi art.121 alin.(2) 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – (1) Se aprobă scoaterea din domeniul public al oraşului Covasna şi includerea în
domeniul privat al oraşului Covasna a mijloacelor fixe din cadrul Staţiei de tratare a apei potabile



şi a Staţiei de epurare vechi, mijloace fixe identificate în anexa 1 la prezenta, în valoare totală de
938.331,04 lei.

(2) Mijloacele fixe identificate în anexa 1 la prezenta se includ în inventarul privat
al bunurilor imobile ale oraşului la poz.78, conform anexei 2 la prezenta, în vederea scoaterii lor
din funcţiune, casării şi valorificării lor.

Art.2 -  Se aprobă scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării lor, a mijloacelor fixe 
proprietate privată a oraşului, în valoare de 938.331,04 lei identificate în anexa 1 la prezenta.

Art.3 – (1) Se aprobă actualizarea listei mijloacelor fixe care rămân în proprietatea publică
a oraşului, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Covasna, date 
în concesiune prin contractul de delegare către SC Gospodărie Comunală SA -Sfântu Gheorghe 
(anexa 3 la prezenta) urmând ca prin act adiţional să se modifice lista bunurilor concesionate, 
anexă la Contractul de delegare.

(2) Contractul de delegare se va actualiza prin act adiţional între ADI AQUACOV 
şi SC Gospodărie Comunală SA, urmând ca un exemplar actualizat să se comunice şi acţionarului
oraş Covasna.

Art.4 – (1) Poziţiile 69, 75, 76, 77 şi 78 din anexa 5 la HG 975/2002, cu privire la bunurile
imobile care aparţin proprietăţii publice a oraşului vor fi reunite într-o singură poziţie, cu o 
singură valoare de inventar, calculată după scăderea mijloacelor fixe scoase din funcţiune, prin 
prezenta hotărâre, suma rămasă urmând să fie actualizată după recepţia lucrărilor ample de 
modernizare a reţelei de apă şi canalizare care se execută în prezent.

(2) Poziţiile 67, 70, 74 şi 79 din anexa 5 la HG 975/2002, cu privire la lista 
bunurilor imobile care aparţin proprietăţii publice a oraşului vor fi modificate cu noile valori de 
inventar actualizate, după reevaluarea deja realizată.

(3) Poziţiile 65, 66, 68, 71, 72 şi 73 din anexa 5 la HG 975/2002 cu privire la lista 
bunurilor imobile care aparţin proprietăţii publice a oraşului vor fi modificate prin actualizarea 
valorii de inventar după recepţia lucrărilor de modernizare a reţelei de apă şi canalizare care se 
execută în prezent, conform anexei 4 la prezenta.

Art.5 – Sumele rezultate ca urmare a valorificării mijloacelor fixe scoase din funcţiune 
vor fi virate de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA în bugetul local al oraşului 
Covasna.

Art.6 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului şi SC 
Gospodărie Comunală SA – Sfântu Gheorghe.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        Contrasemnează
            BECSEK  EVA SECRETAR

VASILICA ENEA
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