
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
     COVASNA

HOTĂRÂREA nr.86/2015

Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din
data de 04 DECEMBRIE 2015, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (11),

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 _11_ consilieri, _-_ “impotriva” si _-_ “abtineri”,

HOTĂRĂŞTE

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

pe domnul consilier, Kadar Melinda.

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

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.87/2015
Cu privire la modificarea Hotărârii 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 4
DECEMBRIE 2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (11)

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 _11_ consilieri, "împotrivă" _-_ şi "abţineri" _-_

Hotărăşte:

Art.  unic –  Alin.  (1)  al  articolul  1  din  HCL 70/2015  cu  privire  la  prelungirea
contractului  de  lucrări  nr.5128/17.12.2014  încheiat  în  cadrul  proiectului  „Reabilitarea
infrastructurii în staţiune balneoclimaterică Covasna” se modifică urmând a avea următorul
conţinut: 

„Se  aprobă  prelungirea  duratei  contractului  de  execuţie  lucrări  nr.
nr.5128/17.12.2014  –  POR  axa  5.2  „Reabilitarea  infrastructurii  în  staţiunea
balneoclimaterică Covasna” de la data de 30 octombrie 2015 până în data de 17 noiembrie
2015, având în vedere volumul şi natura lucrărilor neprevăzute intervenite 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.”

  Presedinte de sedinta                                         
KADAR MELINDA                                                    Contrasemnează, 
                                                                                             SECRETAR
                                                                                        VASILICA ENEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.88/2015
Cu privire la aprobarea unei noi prelungiri a 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 4
DECEMBRIE 2015,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (11)

Analizând expunerea de motive a primarului,  raportul compartimentului  urbanism
tehnic-investiţii, 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”
- Memoriul justificativ nr.93/16.11.2015
- Instrucţiunea  AMPOR  143  pentru  modificarea  şi  completarea  instrucţiunii

AMPOR  nr.134/2015  prin  care  se  arată  că  se  consideră  eligibile  cheltuielile
efectuate şi plătite de beneficiar până la data de 31 decembrie 2015.

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 _11_ consilieri, "împotrivă" _-_ şi "abţineri" _-_ consilieri

Hotărăşte:

Art. 1 – (1) Se aprobă o nouă prelungire a duratei contractului de execuţie lucrări
nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii în staţiunea
balneoclimaterică Covasna” de la data de 17.11.2015 până în 28.12.2015 având în vedere
memoriul tehnic justificativ nr.93/16.11.2015 transmis de către Castrum ATC SRL Sfântu
Gheorghe.

           (2) Contractul de lucrări nr.5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului
„Reabilitarea  infrastructurii  în  staţiunea  balneoclimaterică  Covasna”  la  articolul  I.3  se
modifică corespunzător.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului. 

  Presedinte de sedinta                                         
      KADAR MELINDA                                                Contrasemnează, 
                                                                                             SECRETAR
                                                                                        VASILICA ENEA
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