
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 23/2015

Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 20
aprilie 2015, şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(16),

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 _16_ consilieri, _-_ “impotriva” si _-_ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE

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

domnul consilier, Csikos Tibor Zoltan.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CSIKOS TIBOR ZOLTAN      Contrasemnează

SECRETAR
       VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA NR.24/2015
Cu privire la acordarea unui mandat special, d.-lui Thiesz Janos, reprezentantul oraşului

în AG a ADI AQUACOV să aprobe materialele propuse pentru 21 aprilie 2015

Consiliul  local  al  oraşului  Covasna,  întrunit  în şedinţa  ordinară din data de  20
APRILIE  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (16),

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

Având în vedere convocatorul Adunării Generale a Asociaţiei ADI AQUACOV şi
documentaţia  anexată  şi  necesitatea  adoptării  unei  hotărâri  privind  mandatarea
reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV”, pentru
aprobarea, avizarea materialelor incluse în convocatorul şedinţei AG a ADI AQUACOV
din 21 aprilie 2015.

În temeiul prevederilor:
-  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările si

completările ulterioare;
-  Legea  nr.  241/2006 privind  serviciul  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare,  cu

modificările şi completările ulterioare; 
- art.21 alin.(2) din  OG 26/2001 aprobată cu modificări şi completări prin  Legea

246/2005;
-  art.16  alin.(1)  şi  (2)  din  Statutul  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară

„AQUACOV”
- art. 2009 şi următoarele din Codul Civil.
- art. 36 alin (2) lit.”d”, alin. (6) pct. 14 şi art.62 alin.(1) din  Legea nr. 215/2001

privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- art.87 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei.

În  temeiul  prevederilor  art.  45  alin  (1)  şi  art.115  alin.(1)  lit.”b”  din  Legea  nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; 

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



HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se acordă mandat special Primarului oraşului Covasna, dl. Thiesz Janos, ca
în  calitate  de  reprezentant  al  oraşului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  ADI
„AQUACOV” să aprobe punctele incluse în convocatorul şedinţei din 21 aprilie 2015, şi
anume:

1.  Avizarea  rezultatelor  economico-financiare  şi  a  bilanţului  contabil  ale
Operatorului Regional - S.C. Gospodărie Comunală S.A., pe anul 2014;                  

2.  Avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Operatorului Regional - S.C.
Gospodărie Comunală S.A., pe anul 2015;           

3.  Aprobarea  bilanţului  contabil  şi  a  rezultatelor  financiare  ale  Asociaţiei  de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pe anul 2014;

4.  Aprobarea procesului-verbal al comisiei de cenzori, pe anul 2014;
5.  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I. „AQUACOV” pentru

anul 2015;                     
6. Aprobarea raportului Consiliului director şi al Directorului executiv ale A.D.I.

„AQUACOV”, pe anul 2014;
7.  Avizarea planului de investiţii şi reparaţii curente al Operatorului Regional pe

anul 2015; 
8. Aprobarea includerii in contractul de delegare prin act aditional a strategiei de 

tarifare actualizata si avizata de ANRSC.
9. Modificarea contractului de delegare privind obligatiile operatorului

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului, d.-l
Thiesz Janos. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
 CSIKOS TIBOR ZOLTAN                                           SECRETAR,

                                                                                        VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.25/2015
cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Bagoly Zsolt – Lajos,

reprezentantul oraşului în AGA a S.C. Gospodărie Comunală S.A. pentru
problemele înscrise în adresa 5051/10.04.2015 

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data
de  20  APRILIE  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (16),

Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Covasna, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor,
precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,

 În conformitate cu prevederile:
                -  HCL 115/2009 cu privire la aprobarea contractului de mandat pentru
reprezentantul  acţionarului  oraş  Covasna  în  Adunarea Generală  a  acţionarilor  la
S.C. Gospodărie Comunală S.A.

 HCL 23/2014 cu privire la redesemnarea d.-lui Bagoly Zsolt-Lajos ca
reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a acţionarilor la
SC.”Gospodărie  Comunală”  SA – Operator  Regional –  prin care s-a  hotărât  ca,
clauzele contractului de mandat aprobate prin HCL 115/2009 să rămână aceleaşi.

În conformitate cu:
- Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare
- Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu

modificările şi completările ulterioare
- Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de

canalizare
- art.94 alin.(2) din Legea 161/2003
- art. 2009 şi următoarele cu privire la contractul de mandat,

din Codul Civil.
- art.12 alin.(2) lit.”a” din Actul Constitutiv al SC Gospodărie

Comunală  SA  –  actualizat  –  privind  atribuţiile  Adunării  Generale  Ordinare  a
Acţionarilor de a aproba situaţiile financiare anuale pe baza Raportului Consiliului
de Administraţie şi bilanţul contabil.

- art.12 alin.(2) lit.”a” din Actul Constitutiv al SC Gospodărie
Comunală  SA  –  actualizat  –  privind  atribuţiile  Adunării  Generale  Ordinare  a
Acţionarilor  de a  hotărî  cu privire  la  alocarea profitului  net  prin reinvestire  sau
alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG 198/2005.



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

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

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 Art. 1. – Se acordă mandat special    D-lui Bagoly Zsolt–Lajos,  director
economic în cadrul Primăriei oraşului Covasna, să aprobe în Adunarea Generală a
Acţionarilor Societăţii Gospodărie Comunală SA:

- Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie
- Aprobarea alocării profitului net în Fondul IID, conform prevederilor

OUG 198/2005
Art. 2.  - Cu aducerea la îndeplinire a prezentui se va ocupa d-l Bagoly

Zsolt-Lajos.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
CSIKOS TIBOR ZOLTAN                                           SECRETAR,
                                                                                  VASILICA ENEA
                                                                      



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.26/2015
cu privire la  aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor religioase

pe anul 2015

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

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. c) ,,servicii religioase” 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;

-H.C.L.  nr.  62/2008  privind  aprobarea  Regulamentului  concursului  de
proiecte pentru sprijinirea activităţilor cultelor religioase;

-H.C.L. nr. 11/2015 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat pe
anul 2015

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 _16_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri”
a _-_consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  -   Se aprobă finanţarea nerambursabilă din bugetul local al oraşului
Covasna a proiectelor religioase, 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
CSIKOS TIBOR ZOLTAN                  Contrasemnează
                                                                                      SECRETAR            

VASILICA ENEA
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