ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTARAREA NR. 41/2022
Cu privire la stabilirea cotei de 80% din veniturile realizate de catre SC
GOS-TRANS-COM SRL din inchirierea locuintelor sociale proprietatea
publică a UAT Covasna si virarea acesteia in contul bugetului local
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31 martie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând:
- referatul de aprobare al Primarului oraşului Covasna nr. 7318/23.03.2022;
- raportul compartimentului administrarea domeniului public şi privat nr.
7320/23.03.2022;
- avizele comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică
– socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului,
servicii publice și comerț şi juridice şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi;
- avizul de legalitate al secretarului general al oraşului
Având în vedere prevederile:
-art. 333 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
-Adresa SC GOS-TRANS-COM SRL înregistrată la Primaria Orasului
Covasna cu nr. 3090/11.02.2022;
-Raportul Curtii de Conturi nr. 15821/09.02.2022, inregistrat la SC GOSTRANS-COM SRL cu nr. 76/08.02.2022, din care rezulta ca pentru perioada 20172021 s-a virat in contul UAT Covasna suma de 4.238,10 lei reprezentand 50% din
veniturile obtinute din inchirierea unor bunuri proprietate publica a UAT Covasna.
-HCL nr. 26/2022 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a
solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor
sociale pentru anul 2022.
-Anexa V la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand
bunurile care apartin domeniului public al orasului, cu modificarile si completarile
ulterioare,

-art. 43 si 44 din Legea nr. 114/1996-din Legea locuintei, republicată;
-art. 868 alin. (1) si (2) din Codul Civil;
În baza art. 129 . alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. g), art.
140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” art. 243 alin. (1) lit. ”a” din –
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu votul ,,pentru” a 15 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. –Se stabileste cota de 80% din veniturile realizate de catre SC GOSTRANS-COM SRL din inchirierea locuintelor sociale proprietatea publică a UAT
Covasna si virarea acesteia in contul bugetului local.
Art.2 - De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor ocupa SC GOSTRANS-COM SRL și Direcția Economică.
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