
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

    

   HOT  ĂRÂREA  Nr. 4 / 2016
 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orasului Covasna pentru

perioada 2016 – 2020 
 
  Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de 28 ianuarie 2016,

sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie ( 14),
Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului  nr.  4596/2  octombrie  2015,  raportul

compartimentului  de  specialitate   nr.  4598/2.10.2015,  avizul  tuturor  comisiilor  de  specialitate  din
cadrul Consiliului local, precum si  avizul de legalitate al secretarei orasului,

Avand in vedere:

 Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014 – 2020 

 Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 

 Programul Operational Regional 2014 – 2020, cu cele 11 axe prioritare, plus axa de
asistenta tehnica

 Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Turismului Balnear

 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014 – 2020 

           În conformitate cu prevederile: art. 36 alin. (2) lit."b", alin. (4) lit."e", art. 45 alin. (2) lit."d" si
art.  115 alin.  (1)  lit."b"  din Legea 215/2001 –  legea  administratiei  publice  locale,  republicata,  cu
modificarile si completarile ulterioare,             

Cu votul “pentru” a 14 consilieri, “împotrivă”  _____  şi “abţineri” _____ 

                                                             HOTĂRĂŞTE:
 
 Art.1 - Se aproba Strategia de Dezvoltare a orasului Covasna pentru perioada 2016 –
2020, conform anexei la prezenta.
Art.2  –  La  fundamentarea  fiecarui  act  administrativ  cu  caracter  normativ se  vor  expune
argumentele care sa convinga ca masurile propuse a fi aprobate sunt o actiune, etapa, un proiect care se
integreaza  unui  obiectiv  operativ,  obiectiv  general,  unui  program  si  unei  directii  strategice  de
dezvoltare asa cum au fost aprobate in continutul Strategiei de Dezvoltare a orasului Covasna pentru
perioada 2016 – 2020.
 Art.3  –  (1)  Fundamentarea  fiecarui  proiect  de  buget  local  se  va  realiza  astfel  incat  prevederile
bugetare anuale sa se refere la proiectele, programele, directiile strategice de dezvoltare.
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              (2) Fundamentarea temeiurilor legale ale fiecarui proiect de hotarare va cuprinde si hotararea
Consiliului local de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a orasului Covasna pentru perioada 2016 –
2020.
Art.4 - (1) Primarul, Viceprimarul, Secretarul si aparatul de specialitate al primarului sunt obligati sa
implementeze si sa monitorizeze modul  de implementare al  Strategiei  de Dezvoltare  a orasului pe
2016 – 2020.

  (2) Consiliul  local,  prin comisiile  de specialitate  ale  consilierilor,  vor controla  semestrial
Primaria cu privire la modul de implementare si realizare a obiectivelor si programelor Strategiei.

  (3) In luna decembrie a fiecarui an Primaria si comisiile de specialitate ale consilierilor vor
prezenta in sedinta Consiliului local un raport cu privire la  programele implementate / controlul
realizat privind activitatea Primariei de implementare si monitorizare.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA     
        MOLNAR  JANOS                                                                              SECRETAR
                                                                                                                   VASILICA ENEA                  
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ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

    

   HOT  ĂRÂREA  Nr. 5 / 2016
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a

deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru
delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor

(CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna

Consiliul Local al orașului Covasna,
întrunit  în  şedinţa  sa  ordinară  din  28  ianuarie  2016,  şedinţă  legal  constituită,  fiind

prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (15),
analizând Expunerea de motive a primarului  privind aprobarea Regulamentului serviciului
de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației
de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și  a Stației  de Transfer (ST) -  Târgu Secuiesc,  județul
Covasna

văzând Raportul de specialitate al ispectorului de specialitate gospodărie comunală
întocmit în acest sens, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate,

având în vedere prevederile:
- art. 7, alin. 1, lit. ”e”, art. 8, alin. 3, lit. ”i”, art.22, alin.2, lit. ”b”, alin. 3 și 4, art. 29,

alin. 8, lit. ”a”, alin.12, art.30 alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, 

-art.6, alin. 1, lit. ”e” și lit ”h” și ”i”, art. 12, alin. 1, lit. ”b”, alin. 2 și 3, art. 14, alin. 3,
art. 24, alin. 2 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, 

-Ordinul  Autorității  Naționale  de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare  de
Utilități  Publice  nr.  82/2015  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  al  serviciului  de
salubrizare a localităţilor,

--Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor,

-Ordinul  Autorității  Naționale  de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare  de
Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localităţilor,

-Contractul  de  finanțare  nr.  99907/17.09.2010  încheiat  între  Ministerul  Mediului  și
Pădurilor și Consiliul Județean Covasna, 
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-Contractul  de asociere între Județul  Covasna, municipiile,  orașele și comunele din
județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2009,   

fiind  îndeplinite  prevederile  art.  6  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa
decizională în administraţia publică,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a și d, alin. (3) lit. c), alin (6)  lit a pct 14, art. 45
alin.  (2)  lit.  f)  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

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se  aprobă  Regulamentul  serviciului  de  transfer,  tratare  și  depozitare  a
deșeurilor din județul Covasna, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă Documentația de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare
a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de
Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.  4. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul

orașului. 

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA     
        MOLNAR  JANOS                                                                              SECRETAR
                                                                                                                   VASILICA ENEA                  
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ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

    

   HOT  ĂRÂREA  Nr. 7 / 2016
Cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

S.C. Gos – Trans – Com S.R.L. pe anul 2016

 Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2016,
şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
avizul comisiei juridice şi a celei de buget finanţe, precum şi avizul de legalitate al secretarei
oraşului, 

În conformitate cu:

 prevederile  Statutului  S.C.  Gos  –  Trans  –  Com  S.R.L.,  aprobat  prin  HCL
15/1997,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  Hotărârii  1/2016 a
Consiliului de Administraţie al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.

 prevederile  O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori  economici  la  care  statul  sau  unităţile  administrativ  –  teritoriale  sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară,
aprobată  cu  completări  prin  Legea  47/2014,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare

 prevederile  art.54 din  Legea 339/2015 privind legea bugetului de stat pe anul
2016

 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare

 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

 H.G. nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată

 Ordinul MFP nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului
de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
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 Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.963 din 30 decembrie 2014

 prevederile  Legii  329/2009 privind  reorganizarea  unor  autorităţi  şi  instituţii
publice,  raţionalizarea  cheltuielilor  publice,  susţinerea  mediului  de  afaceri  şi
respectarea  acordurilor  cadru  cu  Comisia  Europeană  şi  Fondul  Monetar
Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "a" si alin. (3) lit. "c", alin.(6) lit."a", pct. 14, art.
45 alin. (1), art.  115 alin. (1) lit. "b" din  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cu votul "pentru" a 16 consilieri, "împotrivă" ____ şi "abţineri" ____

Hotărăşte:

Art. 1 – Se aproba bugetul S.C. "Gos – Trans – Com" S.R.L. pe anul 2016, în sumă de
1.850.000 lei la venituri şi de 1.811.000 lei la cheltuieli, conform anexelor 1 – 8 la prezenta,
astfel: 

 anexa 1 – bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 (2 file)

 anexa 2 –  detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuţi în BVC (5
file)

 anexa 3 – gradul de realizare a veniturilor totale (1 filă)

 anexa 4 – repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari (4 file)

 anexa 5 – programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare (1 filă)

 anexa 6 – program de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor (1 filă)

 anexa 7 – situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate (1 filă)

 anexa 8 – măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
(1 filă)

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului, Consiliul
de Administraţie şi directorul S.C. "Gos – Trans – Com" S.R.L.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA     
        MOLNAR  JANOS                                                                              SECRETAR
                                                                                                                   VASILICA ENEA                  
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ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

    

   HOT  ĂRÂREA  Nr. 8 / 2016
Cu privire la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale

S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie
2016, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16),

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

În conformitate cu:

 prevederile  Statutului  S.C.  Gos  –  Trans  –  Com  S.R.L.,  aprobat  prin  HCL
15/1997,  cu modificările  şi  completările  ulterioare şi  ale  Hotărârii  21/2015 a
Consiliului  de  Administraţie  al  Societăţii  privind  modificarea  organigramei  şi
statului de Funcţii pentru S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.

 HCL 54/2013 pentru aprobarea organigramei  şi statului de funcţii  pentru S.C.
Gos – Trans – Com S.R.L. 

 HCL  45/2014 cu  privire  la  aprobarea  preluării  imobilului  teren  şi  investiţie
realizată "Închiderea depozitului neconform de deşeuri Covasna" din proprietatea
publică a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în
proprietatea publică a oraşului Covasna şi în administrarea Consiliului local al
oraşului Covasna şi din administrarea Consiliului local în administrarea S.C. Gos
– Trans – Com S.R.L.

 Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării
în timp, anexa D la Cartea Construcţiei "Închidere depozit neconform Covasna,
judeţul Covasna"

 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "b", art. 45 alin. (1) 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 16  consilieri, "împotrivă" ____ şi "abţineri" ____

Hotărăşte:

Art. unic – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. "Gos – Trans – Com" S.R.L.
conform anexelor 1 şi 2 la prezenta.

  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNEAZA     
        MOLNAR  JANOS                                                                              SECRETAR
                                                                                                                   VASILICA ENEA                  
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ROMANIA
JUDETULCOVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

             HOTARAREA NR. 9/2016   

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2016
conform legii privind venitul minim garantat  

Consiliul local al orasului Covasna, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 ianuarie 
2016, sedinta legal constituita, fiind prezenta majoritatea consilierilor in functie(16),

 
Analizand:
 - expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul 

comisiilor de specialitate ale consilierilor precum si  avizul de legalitate dat de secretara orasului,
            In conformitate cu prevederile:
            - art.6 alin.(7) si (8) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificarile 
si completarile ulterioare.
            
              
In baza  art . 36 alin.2 litera “d”, art.36 alin.(6)  pct.16,   art. 45 alin. (1) si art.115 lit.b din  Legea 
nr. 215 / 2001  privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Cu votul "pentru" a 16 consilieri, "împotrivă" ____ şi "abţineri" ____

                                                         HOTARASTE:

      Art.1- Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2016, in
cazul persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social, conform  anexei la
prezenta.
     Art.2 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei, se va ocupa Primarul orasului. 

      PRESEDINTE DE SEDINTA
              MOLNAR JANOS                                      Contrasemneaza,
                                                                                    SECRETAR
                                                                              VASILICA ENEA
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ROMANIA
JUDETULCOVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
 

HOTĂRÂREA NR.10/2016

cu privire la completarea  HCL nr.5/2012 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a
serviciului public de transport local de calatori pe raza orasului Covasna precum   
                 si a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului
   
                                   
           Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de 28 ianuarie, sedinţă
legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie(16)
Analizând:
-  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de  specialitate,  avizul  comisiilor  de
specialitate ale consilierilor precum si  avizul de legalitate dat de secretara orasului,
           În  conformitate  cu  prevederile:  art.84  alin.(2),  art.105  alin.2  lit.”e”  din  Legea  nr.1/2011  a
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.42 din Legea nr. 92 /2007 a serviciilor
de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare,
                   
  În baza  art  36 alin.(2) litera d), alin.(6)   lit.a)   pct.14,   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 16 consilieri, “împotrivă” a ____ consilieri şi “abţineri” a _____ consilieri

                                                             HOTĂRĂŞTE:

  Art.unic – Se completeaza art.5 din HCL nr.5/2012, cu un nou alineat (3) astfel: Elevii orfani, elevii
cu  cerinţe  educaţionale  speciale,  precum şi  cei  pentru care  s-a  stabilit  o  măsură de  protecţie
specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru transportul public local de
calatori in orasul Covasna, conform legitimatiei de calatorie eliberata de catre Directia de Asistenta
Sociala, in baza actului de identitate/certificatului de nastere, carnetului de elev, certificatului de deces al
parintelui, dovada faptului ca necesita cerinte educationale speciale respectiv actul prin care s-a stabilit o
masura de protectie speciala.

      PRESEDINTE DE SEDINTA
           MOLNAR JANOS                                                        Contrasemneaza,
                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                  VASILICA ENEA
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ROMANIA
JUDETULCOVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
 

HOTĂRÂREA NR.11/2016

Cu privire la amânarea termenelor de realizare a investiţiilor "Extinderea clădirii Liceului
Korosi Csoma Sandor" şi "Reparaţii capitale teren de sport"

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din 28 ianuarie 2016,
şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie (16),

Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate,
avizul comisiilor de specialitate urbanism, buget finanţe şi sport, învăţământ,

În conformitate cu:

 prevederile  HCL 8/2014, cu privire la aprobarea bugetului general consolidat pe
2014, anexa 1b – Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" defalcată pe categorii
de  bunuri  repartizate  pe  anul  2014,  poz.  IV  1,  cheltuieli  de  proiectare  pentru
elaborarea SPF şi a SF aferente obiectivului "Reparaţii teren de sport parc central
fără covor artificial"

 HCL 17/2014 cu privire  la  aprobarea studiului  de fezabilitate  şi  a  indicatorilor
tehnico – economici pentru investiţia "Extinderea clădirii Liceului Korosi Csoma
Sandor"

 HCL 73/2014 cu privire la aprobarea proiectului tehnic şi a modificării devizului
general al investiţiei "Extinderea clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor"

 HCL 110/2014 cu privire la aprobarea noii modalităţii de asigurare a cofinanţării
pentru  implementarea  proiectului  "Reabilitarea  infrastructurii  în  staţiunea
balneoclimaterică Covasna"

 art. V alin. (4) din O.G. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative

 art.  5  din O.G.  nr.  119/1999  privind  controlul  intern  şi  controlul  financiar
preventiv, republicată 

 proiectul de buget multianual aprobat potrivit  Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 procesul verbal de constatare al Camerei de Conturi Covasna din 24 iulie 2015
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În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "b" si "d", alin. (4) lit. "a", alin.(6) lit."a", pct. 1 şi 6, art.45
alin.  (2) lit.  "a",  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" ____ şi "abţineri" ____

Hotărăşte:

Art. unic – Se amână pentru anul bugetar 2017 cuprinderea în programul de investiţii
anual,  anexă  la  buget,  a  realizării  investiţiilor  "Extinderea  clădirii  Liceului  Korosi  Csoma
Sandor" şi "Reparaţii capitale teren de sport", avându-se în vedere lipsa fondurilor de finanţare
pentru 2016.

      PRESEDINTE DE SEDINTA
           MOLNAR JANOS                                                        Contrasemneaza,
                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                  VASILICA ENEA
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