
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. 15/2022 

privind aprobarea înfiinţării pe lângă cele trei centre financiare din învățământul 

preuniversitar, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 

ianuarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie 

(16), 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului orașului Covasna nr. 1888/27.01.2022;   

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Covasna nr. 1890/27.01.2022; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local pentru programe de dezvoltare 

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, 

servicii publice și comerț, juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi și 

pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret precum și avizul de 

legalitate dat de secretarul general al orașului Covasna; 

Luând în considerare:  

-adresele primite de la Centrul financiar nr.1 - Liceul Kőrösi Csoma Sándor 

13/19.01.2022, Centrul financiar nr.2 - Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” 78/19.01.2022 

si de la Centrul Financiar nr.3-Gradinita cu program prelungit nr.1 din 

Covasna48/18.01.2022. 

În conformitate cu prevederile:  

- art. 71 din Legea 273//2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-art. 108 din Legea 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 În temeiul prevederile art. 129, alin. (2), lit. „d”,alin (7) lit.a art. 139 alin. (3) lit. „a”, 

art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a - consilieri, 

 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se aprobă înfiinţarea pe lângă Centrul financiar nr.1 - Liceul Kőrösi Csoma 

Sándor din orașul Covasna, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu 

următoarele domenii de activitate: 



a) chirii 

b) lucrări şi prestări servicii executate în atelierul şcolii 

c) recuperări materiale  

 Art. 2 - Se aprobă înfiinţarea pe lângă Centrul financiar nr.2 - Şcoala Gimnazială 

„Avram Iancu” a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu următorul 

domeniu de activitate: 

a) contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine - 

organizată în cadrul grădiniței cu program prelungit, prin asigurarea achiziționării 

alimentelor necesare pentru masa zilnică a preșcolarilor. 

Art. 3 - Se aprobă înfiinţarea pe lângă Centrul Financiar nr. 3 - Grădiniţa cu program 

prelungit nr.1 din orașul Covasna a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii cu 

următorul domeniu de activitate: 

a) internate şi cantine pentru elevi - organizată în cadrul grădiniței cu program 

prelungit, prin asigurarea achiziționării alimentelor necesare pentru masa zilnică a 

preșcolarilor. 

Art. 4 - (1) Finanțarea activităților prevăzute la art. 1, art. 2 şi art. 3 se realizează din 

venituri proprii. 

                    (2) Veniturile proprii ale activității prevăzute la art. 1 se constituie din 

încasarea chiriilor, recuperări materiale și activități efectuate in atelierul școlii. 

                    (3) Veniturile proprii ale activității prevăzute la art. 2 şi art. 3 se constituie 

din contribuția părinților la hrana zilnică a preșcolarilor. 

Art. 5 – (1) Cheltuielile la activităţile prevăzute la art. 1, art. 2 şi art. 3 se realizează 

exclusiv din veniturile proprii încasate. 

               (2) Cheltuielile activităţii proprii la art. 1 sunt următoarele: achiziţionarea şi 

achitarea contravaloarea servicii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea şi 

funcţionarea unităţii de învăţământ respectiv a atelierului şcoli. 

                      (3) Cheltuielile activităţii proprii la art. 2 sunt următoarele: achiziţionarea 

alimentelor necesare pentru masa preşcolarilor, elevilor şi studenţilor. 

                     (4) Cheltuielile activităţii proprii la art. 3 sunt următoarele: achiziţionarea 

alimentelor necesare pentru masa preşcolarilor, elevilor şi studenţilor. 

Art. 6 – Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile înfiinţate potrivit art. 1, 

art. 2 şi art.3, se întocmesc pe surse de venituri, iar cheltuielile după natura destinației 

acestora, potrivit clasificației bugetare şi se aprobă odată cu bugetul general consolidate al 

oraşului Covasna, respectiv rectificări bugetare ulterioare. 

Art. 7 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului prin 

aparatul de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează,                                                                                                                                      

          BECSEK ÉVA                                                               SECRETAR GENERAL 

                      AL ORASULUI COVASNA, 

                                                                                             VASILICA ENEA                                                                 

                                                                                                                                 


