ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA nr. 40/2015
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28
Iulie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14),
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 _14_ consilieri, __-__ “impotriva” si __-_ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE

Art. Unic: Alege ca preşedinte de şedinţă, pentru luna iulie 2015 pe domnul
consilier, Domahazi Janos.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOMAHAZI JANOS

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.41/2015
cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2015
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28
IULIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(14),
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. 2446/12.05.2015 Centrul Financiar nr. II
- Adresa nr. 12864/02.07.2015 Centrul Financiar nr. I
- Adresa nr. 12.865/02.07.2015 Centrul Financiar nr. III
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 _14_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_
consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 209.800 lei, care
va fi repartizată astfel:
- suma de 102.000 lei la capitolul 65.02 învăţământ, pentru cheltuieli cu bunuri şi
servicii, defalcate pe centre financiare după cu urmează:
- la centrul financiar nr. I – suma de 40.000 lei
- la centrul financiar nr. II - suma de 32.000 lei
- la centrul financiar nr. III – suma de 30.000 lei
- suma de 107.800 lei la subcapitolul 06 canalizarea şi tratarea apelor reziduale,
pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii.

Art. 2 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate conform celor
prevăzute la art.1 este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DOMAHAZI JANOS

Contrasemnează
SECRETAR,
VASILICA ENEA

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.42/2015
privind execuţia bugetară pe anul 2015 trimestrul II
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28
IULIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (14),
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;
- Ordinul 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări
financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în
domeniul contabilităţii publice
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 _14_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri” _-_
consilieri

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2015
trimestrul II, în următoarea structură:
a ) la venituri total:
- prevederi bugetare definitive – 34.311.300 lei;
- realizări efective 9.850.901 lei.
a1) Veniturile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive – 7.915.450 lei;
- realizări efective 8.405.591 lei.
a2) Veniturile secţiunii de dezvoltare:

- prevederi bugetare definitive – 26.395.850 lei;
- realizări efective 1.445.310 lei.
b) la cheltuieli total:

- prevederi bugetare definitive – 35.202.740 lei;
- plăţi efectuate7.597.631 lei
b1) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive –
7.915.450 lei;
- plăţi efectuate 6.518.648 lei.
b2) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- prevederi bugetare definitive –
27.287.290 lei;
- plăţi efectuate 1.078.983 lei.
Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al creditelor interne şi externe:
a) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare:
- prevederi bugetare definitive – 2.547.410 lei;
- plăţi efectuate 736.340 lei.

Art. 3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate
din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015, trimestrul II, în următoarea structură:
a) Veniturile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive – 420.210lei
- încasări realizate 527.503 lei

b) Cheltuielile secţiunii de funcţionare:
- prevederi bugetare definitive – 589.470 lei;
- plăţi efectuate 317.956 lei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOMAHAZI JANOS

Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.43/2015
Privind aprobarea cuprinderii în inventarul domeniului privat al oraşului a unor
terenuri din strada Mihai Eminescu şi strada Petofi Sandor

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28
iulie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (15),
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimenului de
specialitate, urbanism, avizele comisiilor de specialitate juridică şi administrarea domeniului
public şi privat, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului.
În conformitate cu prevederile:
- Art.20 şi următoarele din Legea 7/1996 a cadastrului şi publicităţii
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.
- Art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), 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 dezlipirea terenului cuprins în CF nr.2009 a localităţii Covasna, cu
nr.topografic 5609/1, în suprafaţa de 25.600 mp, în două parcele, astfel:
- lot nr.1 – nr.top nou 5609/1/1, în suprafaţă de 1236 mp
- lot nr.2 – nr.top nou 5609/1/2 – în suprafaţă de 24364 mp
Art.2 - Se aprobă cuprinderea în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al
oraşului Covasna a următoarelor suprafeţe, astfel:
- la poz.81 – terenul în suprafaţă de 1236 mp de sub nr.top nou 5609/1/1
- la poz.82 – terenul în suprafaţă de 1627 mp, de sub nr.top 5608/1/9/n/2/b/7/3/3
- la poz.83 – terenul în suprafaţă de 643 mp, de sub nr.top 884/3/2/a/2/2 - 409 mp
nr.top nou 688/1
- 110 mp
nr.top nou 688/2
- 124 mp
- la poz.84 – terenul în suprafaţă de 642 mp, de sub nr.top 884/3/2/a/2/3 - 589 mp
nr.top nou 688/3
- 53 mp

Art.3 – Se aprobă deschiderea de cărţi funciare pentru următoarele terenuri, astfel:
- de sub nr.top 884/3/2/a/2/2 – 409 mp
- de sub nr.top nou 688/1
– 110 mp
- de sub nr.top nou 688/2
– 124 mp
- de sub nr.top 884/3/2/a/2/3 – 589 mp
- de sub nr.top nou 688/3
– 53 mp
Art.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul oraşului Covasna.
.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOMAHAZI JANOS

Contrasemnează
SECRETAR
VASILICA ENEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
ORAŞUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.44/2015
privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului
,,ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL
COVASNA”
Consiliul Local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28
iulie 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(15),
Analizând:
Expunerea de motive a Primarului;
Raportul compartimentului de specialitate,
avizele comisiilor de specialitate;
avizul de legalitate dat de secretara oraşului la proiectul de hotărâre;
Raportat la prevederile:
- art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 alin. (3) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile:
Hotărârii Consiliului local Covasna nr. 31/2010 privind aderarea oraşului
COVASNA la ,,ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI
ÎN JUDEŢUL COVASNA”
Hotărârii Consiliului local nr. 58/2010 cu privire la modificarea Hotărârii
nr. 31/2010 privind aderarea oraşului Covasna la Asociaţia pentru
Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna”;
Hotărârii nr. 151/2010 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
,,ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL
COVASNA”
Hotărârii Consiliului local Covasna nr. 28/2011 privind modificarea Actului
Constitutiv şi Statul “Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul
Covasna”.
Hotărârii Consiliului local Covasna nr. 85/2013 privind modificarea Actului
Constitutiv şi Statul “Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul
Covasna”.
1

În temeiul prevederilor art. 11 – art. 13, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c),
art. 45 alin. (2) lit. f) 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei pentru
Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna potrivit Actului Adiţional nr. 5, act
adiţional care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Turismului în judeţul Covasna potrivit Actului Adiţional nr. 6, act adiţional care
constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul oraşului COVASNA să semneze în numele
şi pe seama Consiliului Local Covasna, actele adiţionale menţionate la art. 1 şi art. 2
din prezenta..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
VASILICA ENEA

DOMAHAZI JANOS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 45/2015
cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Oraşului
Covasna 2015”
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28 iulie
2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (15),
Analizând expunerea de motive a primarului raportul compartimenului de specialitate
avizul comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate dat de secretara oraşului,
Având în vedere prevederile:
art.16-19 din OUG nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea 143/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
titlul V – din Codul Civil
În baza prevederilor 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, 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 planul de amenajare a Târgului „Zilelor Oraşului Covasna 2015”,
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. - Se stabilesc tarifele pentru standurile de comercializare în centrul oraşului
Covasna cu ocazia Târgului „Zilelor Oraşului Covasna 2015”, conform anexei nr.2 la prezenta
hotărâre din care face parte integrantă
Art. 3.- Târgul „Zilelor Oraşului Covasna 2015” va fi coordonat de funcţionari
împuterniciţi prin dispoziţia primarului, în colaborare cu SC Gos-Trans-Com SRL şi cu Casa
Orăşenească de Cultură Covasna.
Art. 4. – Se dă în administrarea Casei Orăşeneşti de Cultură Covasna terenul
identificat în anexa nr.1 la prezenta, pentru perioada 4-6 septembrie 2015, în scopul unei
organizări judicioase şi eficiente a târgului.
Art. 5. - Tarifele instituite prin prezenta hotărâre se vor încasa şi vor fi utilizate prin
Casa de Cultură Covasna exclusiv pentru cheltuielile de organizare, urmând ca la terminarea
evenimentului să fie depusă de către Casa Orăşenească de Cultură o situaţie privind sumele
încasate şi cheltuielile efectuate.
Art. 6. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se desemnează primarul oraşului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DOMAHAZI JANOS

Contrasemnează,
SECRETAR,
VASILICA ENEA

