
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr.69/2015

Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de  05 NOIEMBRIE 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 noiembrie 2015

pe domnul consilier, Kadar Gyula.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
KADAR GYULA                        SECRETAR 
                                                                                      VASILICA ENEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.70/2015
cu privire la prelungirea contractului de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul

proiectului „Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 5
Noiembrie, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (12)

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

În conformitate cu prevederile:
- Contractului de execuţie lucrări nr.5128/17.12.2014 – POR axa 5.2 „Reabilitarea

infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna” cap.II.11.1 lit.”a”
- Adresa  30779/20.10.2015  a  ADR Centru  prin  care  ni  se  comunică  termenele

limită de depunere la Organismele Intermediare a cererilor de rambursare şi a
cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2007-
2013

În temeiul 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 _12_ consilieri, "împotrivă" _-_ şi "abţineri" _-_

Hotărăşte:

Art.  1 –  (1)  Se  aprobă  prelungirea  duratei  contractului  de  execuţie  lucrări
nr.5128/17.12.2014  pentru  POR,  axa  5.2  „Reabilitarea  infrastructurii  în  staţiunea
balneoclimaterică Covasna” până în data de 17 noiembrie 2015, având în vedere volumul şi
natura lucrărilor neprevăzute întervenite după data de 9.09.2015, data depunerii de către
constructor  a  ultimului  grafic  de  execuţie  revizuit  pentru  obiectivul  „Reabilitarea
infrastructurii  în  staţiunea  balneoclimaterică  Covasna”.  Art.I.3  din  contract  se  modifică
corespunzător.

     (2)  Înainte  de  semnarea  actului  adiţional  de  către  primarul  oraşului
constructorul va depune un nou program de execuţie a lucrărilor astfel încât acestea să fie
finalizate până în data de 17 noiembrie 2015. 

Art.  2 –  Se mandatează primarul  oraşului  cu aducerea la  îndeplinire  a  prezentei
hotărâri.

  Presedinte de sedinta                                         
      KADAR GYULA                                                    Contrasemnează, 
                                                                                             SECRETAR
                                                                                        VASILICA ENEA

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     

   HOT  ĂRÂREA NR.71/2015
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna  pe anul 2015 şi la

îndreptarea unei erori la HCL 62/2015

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în  şedinţă extraordinară din
data  de  05 Noiembrie  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (12),

           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 :
- solicitarea nr. 15157/02.11.2015 formulată de Centrul financiar nr. III
 - avizul ISJ COvasna

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
              - art. 59 din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative - REPUBLICATĂ

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 _12_ consilieri, ,,împotrivă” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
_-_ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E
                       Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local, în cadrul capitolului
învăţământ, pe anul financiar 2015, după cum urmează:

se  retrage  suma  de  56.100 lei din  trimestrul  IV-  titlul  cheltuieli  de
personal- de la centrul financiar nr. I
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se  suplimentează  cu  suma  de  56.100  lei pe  trimestrul  IV  la  titlul
cheltuieli de personal la centrul finaciar nr. III

             
               Art. 2 -(1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în dispozitivul
HCL 62/2015 cu privire la rectificare bugetului local al orasului Covasna  pe anul
2015 la art. 1 alin(7), după cum urmează:
   

                 suma de 9.760 lei la capitolul Sport

(2) Celelalte prevederi ale   HCL 62/2015 cu privire la rectificare bugetului local al
orasului Covasna  pe anul 2015, rămân nemodificate

            Art. 3-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul
oraşului, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează 
           KADAR GYULA                                                        SECRETAR,
                                                                                             VASILICA ENEA  
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA

HOTĂRÂREA NR.72/2015
privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru

activităţi non profit de interes local

Consiliul local al Oraşului Covasna,  întrunit în şedinţă extraordinară din
data  de  5  Noiembrie  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (12),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului cu privire la proiectul de hotărâre şi

anexele modificate parţial în cadrul întâlnirii consilierilor locali din 19
octombrie 2015,

- raportul  compartimentului  de  specialitate  achiziţii  publice  din  cadrul
Direcţiei Economice, 

- avizele comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţia publică
locală apararea ordinii publice, respectare  a drepturilor şi  libertăţilor
cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte  drepturi;  pentru  programe  de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ; pentru învăţământ,
cultură, sănătate, protecţia socială, sport si tineret

- avizul pentru legalitate dat de secretara oraşului
În conformitate cu prevederile:

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

- OG  51/1998  privind  îmbunătăţirea  sistemului  de  finanţare  a
programelor,  proiectelor  şi  acţiunilor  culturale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

- HG 264/2003  privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli,
criteriilor,  procedurilor  şi  limitelor  pentru  efectuarea  de  plăţi  în  avans  din  fonduri
publice, republicată,

- Legii  186/2003  privind  susţinerea  şi  promovarea  culturii  scrise,
republicată,

- OG 82/2001  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată,

- HG  1470/2002  privind  aprobarea  normelor  metodologice  pentru
aplicarea prevederilor  OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  din  România,
republicată,

- HG 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea
sportivă,

- Legii  69/2000  legea  educaţiei  fizice  şi  sportului  cu  modificările  şi
completările ulterioare,
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- HG 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii 69/2000.

- Ordinul  130/2006  privind  finanţarea  nerambursabilă  din  fonduri
publice a proiectelor Cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de
sport judeţene şi ale mun.Bucureşti;

- OUG  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii;

- HG  925/2006  cu privire  la  aprobarea  normelor  de  aplicare  a  OUG
34/2006. 
                    Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” şi „d”, alin. (7) lit. „a” alin.
(6) lit.”a”, punctul 1, 3, 4, 5, 6, 9 şi 10, art. 45 alin. (2) lit.”a” şi „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  _12_  consilieri,  ,,împotrivă”  a  _-_  consilieri  şi
,,abţineri” a _-_ consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.  -   Se  aprobă  Ghidul  solicitantului privind  regimul  finanţărilor
nerambursabile  din  fondurile  bugetului  oraşului  Covasna  alocate  pentru  activităţi
nonprofit de interes local, conform anexei 1 la prezenta.

Art.2. – Se aprobă Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de
finanţare  nerambursabilă  din  fondurile  publice  ale  oraşului  Covasna,  alocate  pentru
activităţi nonprofit de interes local, conform anexei 2 la prezenta.

Art.3. – Regulamentele şi criteriile de selecţionare ale proiectelor, pe cele
patru domenii (cultural, sportiv, educaţional şi pentru culte), vor fi aprobate separat prin
Hotărârea Consiliului Local până în 30.12.2015.

Art.4. –  Se  împuterniceşte  primarul  oraşului  să  semneze  contractele  de
finanţare nerambursabilă în numele Consiliului local.

Art.5. – Direcţia economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.6. –  Secretara  oraşului  va  aduce  la  cunoştinţă  publică  prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        KADAR GYULA                                         Contrasemnează

                                                                                                    SECRETAR              
                                     VASILICA ENEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.73/2015
Privind aprobarea Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din data
de 5 noiembrie 2015, şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (12),

Analizând:
- expunerea de motive a primarului, raportul compartimenului de specialitate,

avizul comisiei  de specialitate a consilierilor,  precum şi avizul dat de secretara oraşului
pentru legalitate la proiectul prezentei hotărâri,

- adresa nr. 49432/2015 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
În conformitate cu prevederile:
-  art.  23,  din  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-  art.11  şi  art.12  din  Ordinul  A.N.F.P.  nr.7660/2006  privind  aprobarea

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. b), alin. (9), 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” _-_ consilieri şi ,,abţineri”
__-_ consilieri,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pe
anul 2016, conform anexei la prezenta.

Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici în termen de cel mult 15 zile de la adoptare.

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului
şi compartimentul resurse umane.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
   KADAR GYULA       Contrasemnează

SECRETAR
        VASILICA ENEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

 HOTĂRÂREA NR.74/2015
cu privire la modificarea contravalorii normei de hrană

 pentru Poliţia Locală.

Consiliul  local  al  oraşului  Covasna,  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din data  de  05
Noiembrie 2015,  şedinţă legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor  în funcţie
(12),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
avizul comisiilor de specialitate, avizul secretarului;

Având în vedere prevederile: 
-art. 351   Legea nr.155/2010 , legea poliţiei locale, modificată  prin OUG nr.65/2014
-Ordonanţei  Guvernului  nr.  26/1994 privind  drepturile  de  hrană,  în  timp  de  pace,  ale
personalului  din  sectorul  de  apărare  naţională,  ordine  publică  şi  siguranţă  naţională,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-  ORDINUl   nr.  776  din  30  septembrie  2015  pentru  modificarea  Ordinului  ministrului
dezvoltării  regionale  şi  administraţiei  publice  nr.  496/2015 privind  contravaloarea  alocaţiei
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale
- Hotărârea Consiliului Local nr.103/2014

În baza prevederilor art. 36 alin. (9) art. 45 alin. (1) lit. c) 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 _12_ consilieri, ,,împotrivă” a _-_ consilieri şi ,,abţineri” a
_-_ consilieri

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se majorează norma de hrană acordată personalului din cadrul Poliţiei oraşului
Covasna,  începând cu data de 1 octombrie 2015, de la  24 lei persoană/zi  lucrată la 32 lei
persoană/ zi lucrată.

Art.2.  Cu data adoptării prezentei se va revoca HCL nr.103/2014.

Art.3. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
Primarul orasului Covasna, precum si inspector resurse umane.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează
      KADAR GYULA                  SECRETAR

  VASILICA ENEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOT  ĂRÂREA NR.75/2015
cu privire la aprobarea începerii demersurilor legale pentru înfiintarea

Clubului Sportiv şcolar Covasna

 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data  de  5  Noiembrie  2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea
consilierilor în funcţie (12),

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

În conformitate cu:
- prevederile  art  22,  art.29  alin  (1)  şi  art.30  din  Legea  69/2000-a

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.3 lit r, art.42, alin (2), (4), (6), (7), (8) şi (11), din Legea

1/2011-Legea Educaţiei naţionale
- prevederile Ordinului 5570/2011 pentru aprobarea Regulamentului de

Organizare  şi  Funcţionare  a  Unităţilor  de  învăţământ  cu  program
sportiv suplimentar.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (2), lit.c şi d alin (5) lit.a, alin (6) lit.a,
pct1 şi 6,  art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 – legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cu  votul  ,,pentru”  a  _12_  consilieri,  ,,împotrivă”  _-_  consilieri  şi
,,abţineri” _-_ consilieri

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1. – (1) Se aprobă începerea demersurilor legale pentru înfiinţarea în
oraşul Covasna a unui Club Sportiv şcolar independent, persoană juridică de drept
public cu personalitate juridică.

-(2)  Denumirea  clubului  sportiv  şcolar  este:  Clubul  Sportiv
şcolar Covasna

Art.  2. –  (1)  Se  aprobă acordarea  în  folosinţă  gratuită  a  spaţiului  din
strada 1 Decembrie 1918, nr.1 (fostul birou al OCPI-local ) în vederea înregistrării
lui ca sediu social al Clubului Sportiv şcolar Covasna

-  (2)  Folosinţa  gratuită  se  acordă  pe  o  durată  de  10  ani,  cu
posibilitatea prelungirii ei.
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Art. 3. – (1) Se aprobă, de asemenea, folosinţă gratuită de către Clubul
Sportiv Şcolar Covasna a tuturor bazelor  şi sălilor de sport aflate în patrimoniul
public al oraşului şi administrarea Consiliului local al oraşului Covasna, conform
anexei 1 la prezenta.

-  (2)  Cu  acordul  conducerii  liceului  Korosi  Csoma  Sandor  şi
Şcolii Gimnazială Avram Iancu precum şi cu acordul Directorului Casei de Cultură
se vor acorda în folosinţa Clubului sportiv şcolar Covasna săli şi/sau terenuri de
sport, conform anexei 2 la prezenta.

-  (3) Pentru desfăşurarea orelor de înot Clubul Sportiv va putea
încheia parteneriate cu conducerea Spitalului de Recuperare Cardiovascular sau cu
conducerea Hotelelor din oraş.

    Art.4. – Se împuternicesc: primarul şi secretarul oraşului pentru a efectua
demersurile necesare pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, pentru ca, în
conformitate  cu  prevederile  Cap.II,  art.6  din  Ordinul  5570/2011  al  Ministrului
Educaţiei şi Învăţământului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna să întocmească
către Minister propunerea de înfiinţare a Clubului Sportiv şcolar Covasna care să
funcţioneze, independent, ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemnează,
           KADAR GYULA                                          SECRETAR,
                                                                                  VASILICA ENEA
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