
ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂRE NR. 6/2021
Privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la

GOS-TRANS-COM SRL

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
7 ianuarie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),

Analizând referatul  de aprobare al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economic -
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii
publice şi comerţ şi avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului,

Având în vedere:
-  Adresa  SC  GOS-TRANS-COM  SRL  cu  nr.  5/05.01.2021,  înregistrată  la

Primăria orașului Covasna sub nr. 69/01.06.2020, întocmită de directorul general SC
GOS-TRANS-COM SRL, prin care se propune numirea d-nei Gecse Maria, referent
de specialitate financiar-contabilitate, angajată a SC GOS-TRANS - COM SRL, în
cadrul  compartimentului  financiar  contabil  pentru  a  efectua  controlul  financiar
preventiv propriu și ținând cont de faptul că îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 4
Cap. II şi pct.  6 lit.  “b” Cap. III din Anexa nr. 2 din  Ordinul MFP nr.923/2014
privind  Codul  specific  de  norme  profesionale  pentru  persoanele  care  desfasoara
activitatea de control financiar preventive propriu;

În temeiul prevederilor:
-  Art.   9  alin.  (6)   din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  119/1999  privind

Controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare;
- pct. 4 Cap. II şi pct. 6 lit. “b” Cap. III din Anexa nr. 2 din  Ordinul MFP

nr.923/2014 privind Codul  specific  de norme profesionale  pentru persoanele  care
desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu;

- Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

-  HCL  14/2013 cu  privire  la  aprobarea  modalității  de  administrare  și
conducere a SC GOS TRANS COM SRL, numirea noului Consiliu de administrație;

- HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînoirii mandatului actualului Consiliu
de administrație al SC GOS TRANS COM SRL; 
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Conform prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit.  „c”, , art. 139 alin.
(1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 – privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu  votul  „pentru”  a  16 consilieri,  „împotrivă”  -  consilieri  si  „abţineri”  -
consilieri,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-  Se  dă  acordul  pentru  numirea  d-nei  Gecse  Maria,  referent  de
specialitate  financiar-contabilitate,  angajată  a  SC  GOS-TRANS  -  COM  SRL,  în
cadrul compartimentului financiar contabil, în vederea efectuării controlului financiar
preventiv propriu al operațiunilor financiar contabile în cadrul SC GOS-TRANS -
COM SRL. 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Directorul General
SC GOS-TRANS - COM SRL. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  Contrasemnează
BECSEK ÉVA SECRETAR GENERAL  

AL ORAŞULUI COVASNA
VASILICA ENEA
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