
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.19/2015
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea sistemelor de apă şi
apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu

Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din
data  de  17  MARTIE  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (14),

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

În conformitate cu prevederile:
-  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
- HG nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

effectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 241/2006 privind serviciile comunitare de alimentare cu apă
şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de:
- Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 – POS Mediu: 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, eliberat de Autoritatea 
de Management pentru POS Mediu, în corelare cu prevederile Programului 
Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 şi cu normele legislaţiei comunitare şi 
naţionale privind asistenţa nerambursabilă acordată României prin instrumentele 
structurale;

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Covasna nr. 70/2014 cu privire
la aprobarea participării oraşului Covasna la proiectul de infrastructură din sectorul 
apă/apă uzată aferent perioadeide programare financiară 2014-2020, co-finanţat din 
fonduri europene, prin POS Mediu;

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Covasna nr.111/2014, privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi
apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc
şi  oraşelor  Covasna,  Întorsura  Buzăului”,  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici
aferenţi investiţiei din aglomerarea Covasna.



În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) lit.a) pct. 14 şi alin.(9), 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  _11_  consilieri,  ,,împotrivă”  _-_  consilieri  şi
,,abţineri” __3__ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 –  Se aprobă cofinanţarea proiectului  „Extinderea sistemelor  de
apă şi  apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor  Sfântu Gheorghe,
Târgu Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”.

Art.2 – Se aprobă contribuţia proprie a Oraşului Covasna în cuantum de
16.717,84 Euro din valoarea totală eligibilă a proiectului „Extinderea sistemelor de
apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu
Secuiesc şi oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului” de 8.049.126,96 Euro, ce revine
oraşului Covasna. Toată contribuţia proprie de 16.717,84 Euro este prevăzut pentru
anul 2015, conform Planului financiar al investiţiei prezentat în Anexă.

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se  însărcinează
primarul oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
BUTYKA GYULA                                       SECRETAR,

                                                                               VASILICA ENEA               



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.20/2015
cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor sportive pe anul 2015

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 17 MARTIE
2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentelor de specialitate, 
- avizul comisiei de specialitate a consilierilor;
- avizul pentru legalitate dat de secretara oraşului,

În conformitate cu prevederile:
- art. 4 alin. (2) şi alin. (3), art- 14 alin. (2) şi alin. (3), Anexa 2 cap. I punctul 9 lit. b) ,,Servicii

recreative şi sportive” din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art.  3,  art.  69,  art.  71,  art.  72  din  Legea nr.  69/2000  a  educaţiei  fizice  şi  sportului,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de:

 Hotărârea Consiliului  local  Covasna nr.  23/2010 cu privire  la  stabilirea modalităţii  de acordare a
sumei prevăzute în bugetul local pentru activităţi sportive cu modificarile ulterioare,

 Hotărârea Consiliului local nr. 11/2015 privind aprobarea bugetului general consolidat pe 2015,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a), punctul  6, 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 _14__ consilieri,  ,,împotrivă”  a __-__ consilieri  şi  ,,abţineri”  a  __-__
consilieri,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.  -    Se  aprobă  finanţarea  nerambursabilă  din  bugetul  local  al  oraşului  Covasna  a

proiectelor sportive, conform anexei la prezenta.

Art. 2 – Sumele necheltuite nu vor putea fi repartizate ulterior pe alte proiecte.

Art.  3. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  va  ocupa Primarul
oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA                              Contrasemnează

                                                                                      SECRETAR                           
VASILICA ENEA

              



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.21/2015
cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor pentru tineret pe

anul 2015

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 17 MARTIE 2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (14),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului,
- raportul compartimentelor de specialitate, 
- avizul comisiei de specialitate a consilierilor;
- avizul pentru legalitate dat de secretara oraşului

Ţinând cont de:
-procesul  verbal  nr.1297 din 16.03.2015 întocmit  de comisia  de evaluare a

proiectelor de tineret
                      - H.C.L. 50/2013 cu privire la  aprobarea regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru proiecte de tineret.

 - Hotărârea Consiliului local nr. 11/2015 privind aprobarea bugetului general
consolidat pe 2015

În conformitate cu prevederile:
                         - art. 4 alin. (2) şi alin. (3), art. 14 alin. (2) şi alin. (3), Anexa 2 cap. I punctul
9  lit.  b)    din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

- Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes gererală, cu modificările şi completările
ulterioare;

-Legii nr. 350/2006 a tinerilor
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), 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  __14__  consilieri,  ,,împotrivă”  a  __-__  consilieri  şi
,,abţineri” a _-_ consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  -  Se aprobă finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al oraşului
Covasna, a proiectelor pentru tineret, conform anexei la prezenta.

Art. 2 – Sumele necheltuite nu vor putea fi repartizate pentru alte proiecte.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va ocupa
Primarul oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA                              Contrasemnează

                                                                                                   SECRETAR            
                             VASILICA ENEA



JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI

COVASNA

HOTĂRÂREA NR.22/2015
privind aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor culturale pe anul 2015

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă  EXTRAORDINARĂ din data
de 17 MARTIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului oraşului, raportul compartimentului de specialitate,

avizul comisiei de specialitate a consilierilor: juridică, respectiv cea pe problema de cultură, procesul
verbal de selecţie, precum şi avizul dat de secretara oraşului pentru legalitate,

În conformitate cu prevederile:
- art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea  Consiliului  local  nr.  11/2015  privind  aprobarea  bugetului
general consolidat pe 2015, prin care s-a alocat pentru proiecte culturale suma totală de
60.000 lei
- Hotărârea  Consiliului  local  nr.  25/2011  privind  aprobarea
Regulamentului  privind  depunerea  si  selectia  proiectelor  si  actiunilor  culturale,
stabilirea criteriilor de selectie;
- Art.4  din  OG  51/1998  privind imbunatatirea  sistemului  de  finantare  a
programelor si proiectelor culturale, 
- Legea 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. a), punctul 4 , 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 _12_ consilieri, ,,împotrivă” a _2_ consilieri şi ,,abţineri” a __-__
consilieri,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.  Suma totală de 60.000 lei, repartizată prin bugetul local pentru proiecte culturale, se
împarte ca finanţare nerambursabilă, pentru proiectele şi acţiunile culturale stabilite conform anexei la
prezenta.

Art. 2.  Sumele neachitate nu vor putea fi repartizate ulterior pe alte proiecte.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului şi Directorul
Casei de cultură Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA                       Contrasemnează

    SECRETAR
       VASILICA ENEA
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