
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA nr.28/2015
privind execuţia bugetară pe anul 2014

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de  28
mai 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (17),

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

În conformitate cu prevederile:
- art.57  alin.  (1)  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
- art.19 alin. (5) şi art.  27 alin. (7) din Legea nr.82/1991 legea contabilităţii,

republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În baza Ordinului nr.96/2015 privind Normele metodologice privind încheierea
execuţiei bugetare a anului 2014.

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 nr. 215/2001 a adminsitraţiei 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  Contul  de  execuţie  al  bugetului  local  pe  anul  2014,  în
următoarea structură:

a ) Venituri totale – din care:
      - prevederi bugetare iniţiale –      38.419.500 lei;
       - prevederi anuale definitive –    42.405.490 lei;
       - încasări realizate -                     25.528.089 lei.

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:
      - prevederi bugetare iniţiale –      13.823.400 lei;
       - prevederi anuale definitive –    15.095.680 lei;
       - încasări realizate -                     14.977.206 lei.

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare iniţiale –         25.596.100 lei;
       - prevederi anuale definitive –        27.309.810 lei;
       - încasări realizate -                        10.550.883 lei.

b) Cheltuieli totale – din care:
       - prevederi bugetare iniţiale –      38.419.500 lei;
       - prevederi anuale definitive –     43.055.490 lei;
       - plăţi efectuate-                           24.775.234 lei.



b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
      - prevederi bugetare iniţiale –       13.823.400 lei;
       - prevederi anuale definitive –     15.095.680  lei;
       - plăţi efectuate -                          14.261.357 lei.

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare iniţiale –         24.596.100 lei;
       - prevederi anuale definitive –       27.959.810 lei;
       - plăţi efectuate -                            10.513.877 lei.

   Art. 2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014, în următoarea structură:

a) Venituri totale – din care:
      - prevederi bugetare iniţiale –       919.160 lei;
      - prevederi anuale definitive –   1.235.260 lei;
      - încasări realizate -                    1.161.929 lei.

a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:
      - prevederi bugetare iniţiale –        744.160 lei;
      - prevederi anuale definitive –    1.060.260 lei;
      - încasări realizate -                     1.021.955 lei.

a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare iniţiale –        175.000 lei;
       - prevederi anuale definitive –       175.000 lei;
       - încasări realizate -                        139.974 lei.

b) Cheltuieli totale – din care:
       - prevederi bugetare iniţiale –      1.370.100 lei;
       - prevederi anuale definitive –     1.686.200 lei;
       - plăţi efectuate-                           1.333.618 lei.

b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
      - prevederi bugetare iniţiale –      1.195.100 lei;
       - prevederi anuale definitive –    1.511.200 lei;
       - plăţi efectuate -                         1.193.644 lei.

b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare iniţiale –      175.000 lei
       - prevederi anuale definitive –     175.000 lei;
       - plăţi efectuate -                          139.974 lei.

Art.3 – Se aprobă contul de execuţie al creditelor interne şi externe – cheltuieli: 

a) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
      - prevederi bugetare iniţiale –       3.700.000 lei;
       - prevederi anuale definitive –     3.700.000 lei;
       - plăţi efectuate -                          1.152.588 lei.

  
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DR.NICOLAE ENEA Contrasemnează
       SECRETAR

                   VASILICA ENEA



ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.29/2015
privind execuţia bugetară pe anul 2015 trimestrul I

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă  ordinară din data de
28 MAI 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 şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului

În conformitate cu  prevederile:
- art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
-  art.  19  alin.  (5)  şi  art.  27  alin  (10)  din  Legea  nr.  82/1991  legea

contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

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 _17_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
__-_ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

      Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2015
trimestrul  I, în următoarea structură:

a ) la venituri total:
       - prevederi bugetare definitive – 19.363.700 lei;
       - realizări efective -                       5.677.921 lei.
a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:
       - prevederi bugetare definitive –  4.236.590 lei;
       - realizări efective -                       5.177.866 lei.
a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:
      
       - prevederi bugetare definitive –  15.127.110  lei;
       - realizări efective -                           500.055  lei.

b) la cheltuieli total:



       - prevederi bugetare definitive –   19.570.390  lei;
       - plăţi efectuate-                               3.490.827 lei
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
       - prevederi bugetare definitive –     4.236.590 lei;
       - plăţi efectuate -                              3.144.284 lei.
b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare definitive –      15.333.770 lei;
       - plăţi efectuate -                                    346.543  lei.

Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al creditelor interne şi externe: 

a) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
       - prevederi bugetare definitive –  2.040.000 lei;
       - plăţi efectuate -                               21.039 lei.

   Art. 3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice
finanţate  din venituri  proprii  şi  subvenţii  pe anul 2015,  trimestrul  I,  în următoarea
structură:

a) Veniturile secţiunii de funcţionare:
      - prevederi bugetare definitive –    216.210 lei
      - încasări realizate -                         235.376 lei

b) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
       - prevederi bugetare definitive –   325.470 lei;
       - plăţi efectuate -                            163.709lei.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
 DR.NICOLAE ENEA                                              SECRETAR,
                                                                               VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     

HOT  ĂRÂREA NR.30/2015
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna  pe anul 2015

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
28 MAI 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 şi avizul de legalitate dat de secretara
oraşului,
             Ţinând cont de :

- Adresa nr. 9109/16.04.2015 AJFP Covasna
- Adresa nr. 739/2015 SC Gospodăria Comunală SA Sf. Gheorghe
- Oferta de preţ nr. 16/27.02.2015
- Dispoziţia Primarului nr. 241/2015 
- H.C.L. 2/2015

În temeiul prevederilor:
            -   art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare
            -    H.C.L. 11/2015 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul
2015

  
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 _17_ 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 16.900 lei,
reprezentând venituri din cote defalcate din impozitul pe venit, care va fi repartizată
astfel:

- suma de 16.400 lei la capitolul canalizarea şi tratarea apelor reziduale, titlul
cheltuieli de capital;



- suma de 500 lei la capitolul alte instituţii şi acţiuni sanitare, titlul asociaţii şi
fundaţii;

Art. 2 – Se aprobă virările de credite  în cadrul  capitolelor  bugetare,
conform anexelor________

                 Art. 3 - Se aprobă modificarea repartizării sumelor pe trimestre a
veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, după cum urmează:
      I.  - se retrage suma de 119.080 lei din trimestrul III şi se alocă această sumă în

trimestrul II la cheltuieli de personal la nivelul centrului financiar nr. I;
- se retrage suma de 33.100 lei din trimestrul III şi se alocă această sumă în
trimestrul II la cheltuieli de personal la nivelul centrului financiar nr.II;
- se retrage suma de 38.820 lei din trimestrul III şi se alocă această sumă în
trimestrul II la cheltuieli de personal la nivelul centrului finaciar nr. III;

II.- Venituri:
- se retrage suma de  59.200 lei din trimestrul IV şi se alocă această sumă în

trimestrul II la impozit pe clădiri persoane fizice;
  Cheltuieli

-  se retrage suma de 59.200 lei din trimestrul IV şi se alocă această sumă în
trimestrul II, la titlul cheltuieli de personal, capitolul autorităţi executive 

                Art. 4 -  Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate conform celor
prevăzute la art.1 - art. 3 sunt prezentate în anexele ___ 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 
             DR.NICOLAE ENEA                                              SECRETAR,
                                                                                             VASILICA ENEA  

      
    

                                                            



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
                      

                                

HOTARAREA NR.31/2015
             cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile     
                                                          sociale   pe anul 2015 

Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de  28
MAI  2015,  sedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie(17)

Analizând:
- expunerea de motive a primarului, Planul Anual de Acţiune privind serviciile sociale
pe anul 2015 elaborat de catre Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului
Covasna, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor precum si  avizul de legalitate
dat de secretara orasului,
           În conformitate cu prevederile  art.112 alin.3 lit.b,  art.115 alin.2 si art.118 din
Legea nr.292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale,  art.8 alin.1 din Legea nr.197
din 1 noiembrie 2012  privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si
Hotararea  Consiliului  Judetean  Covasna  nr.21/2014  privind  aprobarea  Strategiei  de
dezvoltare a serviciilor sociale in judetul Covasna pe anii 2014-2020.                   
                   

  În baza  art . 36 alin.(2) litera d), alin.(6)  lit.a)  pct.2 şi 17,   art. 45 alin. (1) si
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  _17_  consilieri,  “împotrivă”  a  _-_  consilieri  şi
“abţineri” a _-_ consilieri

                                                                   HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1-  Se  aproba  Planul  Anual  de  Acţiune  privind  serviciile
sociale   pe anul 2015, conform Anexei la prezenta. 

Art.2-  Cu  aducerea  la  indeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotarari  se
incredinteaza Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Covasna. 

    

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZA
                DR.NICOLAE ENEA                                                 SECRETAR

                                                                                 VASILICA ENEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.32/2015
cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi

aprobarea repartizării profitului contabil al
S.C. „Gos Trans Com” S.R.L. pe anul 2014

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
28  mai  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (17),

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

În conformitate cu:
-  HCL  15/1997,  cu  privire  la  aprobarea  Statului  S.C.  Gos-Trans-Com

S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare
- HCL 14/28.02.2013 cu privire la aprobarea modalităţii de administrare şi

conducere a S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., numirea noului consiliu de administraţie
-  Hotărârea  5/2015 a  Consiliului  de  Administraţie  privind  aprobarea

Bilanţului contabil  şi  a  Contului de profit  şi  pierdere al  SC Gos-Trans-Com SRL
pentru anul 2014 

- Hotărârea 6/2015 a Consiliului de Administraţie al S.C. Gos-Trans-Com
S.R.L. privind repartizarea profitului contabil  realizat de SC Gos-Trans-Com SRL
aferent anului 2014  

- Hotărârea 7/2015 a Consiliului de Administraţie al S.C. Gos-Trans-Com
S.R.L. pentru însuşirea Raportului privind activitatea S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. în
anul 2014, întocmit potrivit art.56 din OUG 109/2011

- Hotărârea 8/2015 a Consiliului de Administraţie al S.C. Gos-Trans-Com
S.R.L.  pentru  însuşirea  Raportului  privind  renumeraţiile  şi  alte  avantaje  acordate
administratorilor  în  cursul  anului  2014,  întocmit  potrivit  art.55 alin.(2)  şi  (3)  din
OUG 109/2011

În temeiul:
- art.19, 27-37 din Legea 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare
- art.194  lit.”a”  din  Legea  31/1990  –  legea  societăţilor  comerciale,

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- art.2 pct.(2) lit.”b”, art.39, 47-51 şi art.58 din  OUG 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

-  OG.  64/2001 –  privind  repartizarea  profitului  la  societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;

- Codul Fiscal – Legea 571/2003 – Titlul I, cap.II – Impozitul pe profit



- Ordinul  M.F.P.  nr.3055/2009 pentru  aprobarea  reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene;

- Ordinul M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind  situaţiile  financiare  anuale  individuale  şi  situaţiile  financiare  anuale
consolidate 

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, , 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 _17_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
_-_ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. –   Se aprobă Bilanţul contabil al  S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pe
anul 2014, conform  anexei 1 la  prezenta,  care evidenţiază suma de 1.463.416 lei
capitaluri proprii.

Art. 2.  -   Se aprobă Contul de profit şi pierdere al S.C. Gos-Trans-Com
S.R.L.  pe  anul  2014,  conform  anexei  2 la  prezenta,  care  evidenţiază  un  profit
contabil de 279.441 lei.

Art.3 – Se aprobă repartizarea profitului contabil realizat de S.C. Gos-
Trans-Com S.R.L. pe anul 2014, în sumă de 279.441 lei, astfel:

- 16.781 lei pentru constituirea rezervei legale
- 38.606 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi,

respectiv pentru acoperirea pierderii fiscale a anului 2010.
- 112.027 lei reprezentând cota de 50% din profitul contabil realizat pe

2014 – suma ce va fi  virată Consiliului  local al  oraşului  Covasna –
asociat unic, cu titlu de dividende pentru 2014

- 112.027 lei pentru „Alte rezerve” – ca sursă proprie de finanţare.
Art.4 -  S.C.  Gos-Trans-Com  S.R.L.  va  publica  pe pagina  proprie  de

internet (www.gostranscom.ro) situaţiile financiare anuale în termen de 48 de ore de la
aprobare.

Art.5 –  (1) Consiliul local al oraşului Covasna va elabora până în iulie
2015 un raport cu privire la activitatea S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

(2) Raportul va fi întocmit şi publicat pe site-ul Primăriei Covasna
prin grija viceprimarului oraşului.

Art.6 –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  va  ocupa  primarul
oraşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
       DR.NICOLAE ENEA                                        SECRETAR,
                                                          VASILICA ENEA            

http://www.gostranscom.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.33/2015
privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură

Consiliul  local al  Oraşului Covasna,  întrunit  în şedinţă ordinară din data de  28
MAI 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (17),

Având în vedere:
-  avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  învăţământ,  cultură  şi  al  Comisiei

juridică, a Consiliului local Covasna
-  contractul de management nr. 2999/08.07.2013, încheiat cu domnul Czilli

Balazs,
- Proiectul de management pe perioada 2013 – 2016 al Casei orăşeneşti de

Cultură Covasna, aprobat prin H.C.L. nr. 77/2013.
- prevederile  Cap.  IV  al  O.U.G.  nr.  189/2008  privind  managementul

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare

şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului – cadru de organizare
şi  desfăşurare  a  evaluării  managementului,  modelului  –  cadru  al  caietului  de  obiective,
modelului – cadru al Raportului de activitate, precum şi modelului – cadru recomandat pentru
contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 4 , 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 _17_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a _-_
consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1 -   Prevederile  Regulamentului  de  organizare  şi  desfăşurare  a  evaluării
managementului  pe  anul  2013  a  Casei  orăşeneşti  de  cultură  Covasna,  aprobat  prin  H.C.L
136/2013, rămân valabile şi pentru anul 2014.

Art. 2   –  Se mandatează Primarul oraşului Covasna cu numirea Comisiei de evaluare,
Comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor,  precum  şi  stabilirea  calendarului  evaluării
managementului Casei orăşeneşti de Cultură Covasna pe anul 2014,

Art. 4.  -  Până la data evaluării managerului casei de cultură, acesta va lua măsurile
necesare pentru efectuarea recepţiei finale a Centrului Cultural Covasna.

Art. 5. - Cu aducerea la îndeprinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul oraşului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    DR.NICOLAE ENEA                                         Contrasemnează

   SECRETAR
                   ENEA VASILICA

 



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.34/2015
cu privire la  amplasarea în curtea Şcolii Gimnaziale Avram Iancu (corpul din

str.Mihai Eminescu nr.15) a bustului lui Avram Iancu

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de  28
mai 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 şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului,

În conformitate cu prevederile:

-  art.4 lit.”b” şi art.5 din Legea 120/2006 a monumentelor de for public

- art.2 alin.(1) şi (2) şi art.3 alin.(1) lit.”d” din Legea 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin.(5) lit.c, art. 45 alin.
(3), art. 115 alin. (1) lit. „b” şi art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu votul ,,pentru” a _17_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_
consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.  1. –   Se aprobă amplasarea  în  curtea  Şcolii  Gimnaziale  Avram Iancu
(corpul din str.Mihai Eminescu nr.15) a bustului  lui  Avram Iancu,  conform planului de
încadrare în zonă, anexă la prezenta.

Art. 2.    - Amplasarea bustului de for public se va realiza cu respectarea tuturor
prevederilor  legale  în  vigoare  privind   urbanismul,  autorizarea  executării  lucrărilor  de
construcţii  precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public
emis de către serviciul deconcentrat judeţean al Ministerului Culturii şi Cultelor

Art. 3.  -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul oraşului,
serviciul urbanism şi cultură şi conducerea Şcolii Gimnaziale Avram Iancu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
 DR.NICOLAE ENEA                                              SECRETAR,
                                                                               VASILICA ENEA



JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI

                                                COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 35/2015

privind acordarea ,,PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data
de  28 mai  2015 şedinţă  legal  constituită,  fiind prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (17),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului;
- Procesul verbal al comisiei de evaluare nr. 2150 din 29.04.2015;
- avizul de legalitate al secretarei oraşului;
- avizul comisiilor de specialitate a consilierilor;

Având în vedere:
- art. 4 alin. (3) şi Anexei nr. 2 Cap. II punctul 7 lit. c) din Legea nr.

273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea  Consiliului  local  nr.  22/2010  privind  aprobarea

instituirii  ,,PREMIULUI  DE  EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI  COVASNA
PENTRU  ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE”  elevilor  din  anul  terminal  la  Grupul
Şcolar ,,Kőrösi Csoma Sandor”;

- Hotărârea  de  Consiliu  nr.  50/2011  pentru  modificarea  Hotărârii
Consiliului  local  nr.  22/2010  privind aprobarea instituirii  ,,PREMIULUI DE
EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI  COVASNA  PENTRU  ACTIVITĂŢI
ŞCOLARE”  elevilor  din  anul  terminal  la  Grupul  Şcolar  ,,Kőrösi  Csoma
Sandor”

- Hotărârea de Consiliu nr.37/2013 pentru modificarea  Hotărârii
Consiliului  local  nr.  22/2010  privind aprobarea instituirii  ,,PREMIULUI DE
EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI  COVASNA  PENTRU  ACTIVITĂŢI
ŞCOLARE”  elevilor  din  anul  terminal  la  Grupul  Şcolar  ,,Kőrösi  Csoma
Sandor”

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. a), alin.
(6) lit. a) punctele 1 şi 5, art. 45 alin. (2) lit. a) şi alin. (6) 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

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.  1. –  Se  aprobă  acordarea  ,, PREMIULUI DE  EXCELENŢĂ  AL
ORAŞULUI  COVASNA  PENTRU  ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE”  pentru  următorii
elevi din clasa a XII-a de la unitatea de învăţământ Liceul Teoretic „Kőrösi Csoma
Sándor”:

 AMBARUS ÁDÁM
 FARCZÁDI TIVADAR - ZSOLT
 FÜLÖP RÉKA
 OLOSZ EMŐKE

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire se vor ocupa Primarul oraşului Covasna şi
Direcţia Economică din cadrul primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              Contrasemnează
         DR.NICOLAE ENEA                                            SECRETAR

         VASILICA ENEA
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