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JUDETUL  COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL  ORAS COVASNA 

C O V A S N A 

 

 

   P R O C E S - V E R B A L  n r. 15/2011  
 

 

 Incheiat astazi 27 octombrie orele 14,00 cu ocazia SEDINTEI 

„ORDINARĂ”  a Consiliului local oras Covasna. 

  

Sunt prezenti 14  consilieri, ,  

Lipsesc :  domnii consilieri locali; Thiesz Janos si Ceanga Horea-Dumitru. 

Participă la sedinta, domnul primar  Lőrincz Zsigmond : doamna 

secretar  Enea Vasilica ,   personalul care a intocmit rapoarte de specialitate, 

din partea presei reprezentantul ziarului  Hirmondó. 

 

Consilierii au fost convocati in SEDINŢA ORDINARA prin 

Dispozitia primarului nr. 467 / 2011  care a fost adusă la cunostinta 

locuitorilor prin afisare la sediul propriu. 

 

Se propune ca preşedinte de şedinţă, d.-l Kadar Gyula, urmând să fie 

votat. 

Se votează în unanimitate.  

 

După care se adoptă : 

 

                   HOTĂRÂREA NR. 124 / 2011 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

   

Domnul  Preşedinte  de  şedinta  prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  

sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 

467/2011, după cum urmează : 
 

1.   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 
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        2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe 

trim.III. 

 

Se propune introducerea unui nou punct, punctul trei, proiect de hotarare 

privind aprobarea sumei pentru investitia “Amenajare  Partie de schi 

in orasul Covasna - terasamente” 

 

Astfel punctele din ordinea de zi se renumerotează 

 

Se supune  la vot  ordinea de zi modificată . 

Se votează în unanimitate Ordinea de zi . 

 

 

 

Se trece la discutarea punctului 1  din ordinea de zi Proiect de 

hotarare privind rectificarea bugetului local 
Domnul Bagoly-  prezintă raportul de specialitate  cu privire la  

rectificarea bugetului local, cu modificarile introduse. 

 

 

Comisia de buget-finanţe                                                   -    Aviz favorabil 

Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 
 

 

Doamna Secretar :  am înţeles ca la Cinematograful Victoria trebuie 

împrumut 

Domnul Bagoly – da, împrumutul este 350.000 lei, care acoperă circa 90% 

din lucrările de construcţii montaj, în schimb valoarea totală a proiectului 

este un milion patru sute şi ceva mii de lei, împrumutul acoperă numai o 

parte a lucrărilor, că acolo mai este proiectare şi diriginţie de şantier. Anul 

acesta am rectificat o dată bugetul, când s-a propus 50.000 de lei pentru 

proiectare avize şi acorduri la reabilitare cinematograf, şi scrie concret acolo 

că cotă parte din proiectare. Acum prin suplimentarea cu 20.000 de lei ce se 

propune a fi retras de la 74.02 s-ar putea achita integral proiectarea ceea ce 

s-a şi făcut. 

Domnul Csikos – am o înrebare la d.-l Bagoly. Acuma suplimentăm cu 

banii primit de la MDRT.   

Domnul Bagoly – da, asta o să fie la puntul 3, deci nu este inclus la 

rectificarea aceasta 

Domnul Csikos – nu trebuie inclus acuma în rectificarea bugetului? 
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Doamna Secretar –  o să avem un punct separat, la punctul 3. 

Domnul Csikos – am înţeles, dar vedeţi aici la raportul de specialitate , o 

dată rectificăm cu 50.000 de lei 

Domnul Bagoly – asta am zis că cade 

Domnul Csikos – da, şi ce o să facem cu banii ăştia? 

Domnul Bagoly – banii ăştia o să fie la punctul 3 

Domnul Csikos – asta e venit propriu din vânzarea terenului de la Hefaistos 

Domnul Bagoly – da, secţiunea de dezvoltare 

Domunl Csikos – da, şi alta este ce am primit de la MDRT 

Domnul Bagoly – da, păi asta se doreşte să ajungem la punctul 3, că acolo 

se propune rectificarea cu 550.000 de lei, din care 500.000 de mii contribuţia 

MDRT şi 50.000 de lei contribuţia noastră. 

Domnul Csikos – şi atunci de ce trebuie o altă hotărâre? 

Doamna Secretar – pentru că aşa cere MDRT, să avem o hotărâre în care să 

arătăm cofinanţare, venit proprie şi banii de la stat. 

Domnul Enea – aici sunt 20.000 de lei pentru proiectul cinematograf, aici 

este inclus şi proiectul Centrala termică din Voineşti? 

Domnul Bagoly – aia deja este achitat, proiectarea este achitat integral, 

studiu energetică achitat integral şi lucrarea o să fie achitat anul viitor după 

tragerea de la credit până la limita 50.000 de euro. 

Domnul Enea – încă o chestiune, la alocări şi suplimentări se suplimentează 

poziţia Chioşcuri pentru produse tradiţionale cu 48.000 de lei, ce o să faci 

acolo practic? 

Domnul Bagoly – nu se face nimic, deci lucrarea a costat mai mult, deci 

toate investiţia a costat mai mult decât s-a estimat iniţial, că iniţial am 

estimat 72.000 de lei mi se pare, şi am facturi până la valoarea respectivă, la 

114.000 de lei. 

Domnul Căşunean – deci în jur de 48.000 de lei, însemană 60% peste? 

Domnul Bagoly – Da, am facturi restante, neachitate 

Domnul Lungu – la partea de contribuţia veniturilor la căminul de sus, banii 

pot folosi în dotare şi în amenajare? 

Domnul Bagoly – nu, deci astea sunt bani cu destinaţie specială, unde se 

alocă la capitolul respectiv, la poziţia hrană pentru copii 

Domnul Căşunean – mă leg de aceşti 48.000 de lei la chioşcuri, de ce a fost 

atâta? 

Domnul Bagoly – deci a fost contractat numai manopera, la estimarea 

materialelor s-a greşit din partea noastră 

Domnul Căşunean – s-a greşit cu 500 milioane? 

Domnul Bagoly – da, că acolo e şi canalizare, şi apă, şi  curent electric şi 

chestiile astea au costat mai mult, deci trebuia la branşamentul a trebuit să 
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facem branşament nou, deci ălea n-au fost incluse, numai construcţia a fost 

inclusă pentru care am încheiat contract cu cineva în valoare de 38.000 lei, 

deci contravaloarea manoperei nu s-a depăşit, în schimb s-a depăşit la 

branşamente, canalizare şi la dotări.   

 

Nefiind alte discuţii se dă citire la proiectul de hotărâre urmând să fie 

modificată astfel:     

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea listei de investiţii a bugetului local pe anul 

2011 şi retragera sumei de 252.000 lei astfel: 

 retragererea sumei de 15.000 lei de la poziţia Studiu de 

fezabilitate pentru mansardare clădire Primărie, avize şi taxe aferente 

din cadrul capitolului 51.02 

 retragerea sumei de 30.000 lei de la poziţia – Contribuţia 

oraşului la proiectul Reabilitare extindere parc Gheorghe Doja din 

cadrul capitolului 67.02 

 retragerea sumei de 50.000 lei  de la poziţia – Cofinanţare 

proiect reabilitare şi extindere reţea apă în oraş Covasna din cadru 

capitolului 70.02 

 retragerea sumei de 8.000 lei de la poziţia – Avize taxe şi 

cote legale onorariu notar aferente achiziţionarii imobilului din strada 

Elisabeta din cadrul capitolului 70.02 

 retragerea sumei de 70.000 lei de la poziţia- Cofinanţare 

proiect reabilitare şi extindere reţea canalizare în oraş Covasna din 

cadrul capitolului 74.02 

 retragerea sumei de 4.000 lei de la poziţia- Proiectare drum 

de ocolire Hanko-Găriţă din cadrul capitolului 84.02 

 retragerea sumei de 70.000 lei de la poziţia – Reparaţii 

capitale străzi oraş Covasna din cadrul capitolului 84.02 

 retragerea sumei de 5.000 lei de la poziţia – Achiziţionare 

trăsuri tip Riscse din cadrul capitolului 87.02 

 

- 13 voturi pentru 

- 1 abţinere – d.-l Bocan Ioan-Marcel 

 

Art. 2 - Se aprobă alocarea şi suplimentarea următoarelor poziţii din lista de 

investiţii: 

 se suplimentează poziţia achiziţionare şi punere în 

funcţiune WC public parc central din cadrul capitolului 67.02 cu suma 

de 3.500 lei 
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 se suplimentează poziţia Chioşcuri pentru desfacere 

produse tradiţionale din cadrul capitolului 87.02 cu suma de 48.000 lei 

 se suplimentează poziţia Lucrări amenajare drum ocolire 

Hanko-Gărişă din cadrul capitolului 84.02 cu suma de 52.500 lei 

 se alocă suma de 30.000 lei pentru participare în numerar 

la capital social SC Gospodăria Comunală SA la capitolul 70.02 

 se alocă suma de 98.000 lei pentru cofinanţare proiect 

„Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural în oraşul 

Covasna strada 1 decembrie 1918 nr. 1 la capitolul 67.02 şi se 

suplimentează poziţia - Proiectare avize şi acorduri la proiectul 

reabilitare Cinematograf Victoria, cu suma de 20.000 de lei la 

capitolul 67.02.   

 

- 11 voturi pentru 

- 3 abţinere – d.-l Enea Nicolae, d.-l Căşunean-Vlad Cristian-

George, d.-l Bocan Ioan-Marcel 

 

Art.3 – Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate 

integral din venituri proprii cu suma de 45.000 lei, după cum urmează: 

 

 la capitolul 65.10 subcapitolul 11 paragraf 03 -  

internate şi cantine pentru elevi, se distribuie suma 

de 45.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi 

servicii(centrul financiar nr.2); 

- 14 voturi pentru – unanimitate 

 

Art.4 - Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate şi bugetul general 

consolidat conform celor prevăzute la art.1, art. 2 şi art. 3 sunt prezentate în 

anexele ___ care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 

- 13 voturi pentru 

- 1 abţinere – d.-l Bocan Ioan-Marcel 

 

Art.5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului 

şi ordonatorii terţiari de credite. 

 

- 13 voturi pentru 

- 1 abţinere – d.-l Bocan Ioan-Marcel 
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 În ansamblu cele 5 articole au fost aprobate cu 13 voturi „  pentru „ 

şi 1 „abţinere”  

 

După care se adoptă : 

 

                   HOTĂRÂREA NR. 125 / 2011 

privind rectificarea bugetului local 

 

 

 Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi -     Proiect de 

hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe trim.III. 

 

 Domnul Bagoly – prezintă raportul de specialitate cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetare pe trim.III. 

 

Comisia de buget-finanţe                                                   -    Aviz favorabil 

Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 

 

 Nefiind discuţii, se dă citire la proiectul de 

hotărâre, urmând să fie votată cu cele 2 articole. 

Art.1 – 13 voturi “pentru”,  

              1 “abţinere” – d.-l Bocan Ioan-Marcel 

Art.2 – 13 voturi “pentru”,  

              1 “abţinere” – d.-l Bocan Ioan-Marcel 

 

În ansamblu cele 2 articole au fost aprobate cu 13 voturi „  pentru „ şi 

1 „abţinere” 

 

După care se adoptă: 

 

HOTĂRÂREA NR.126/2011 
privind aprobarea executiei bugetare pe trim.III. 

 

 

Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi proiect de 

hotarare privind aprobarea sumei pentru investitia “Amenajare  

Partie de schi in orasul Covasna - terasamente” 
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Domnul Bagoly prezintă raportul de specialitate  cu privire la 

aprobarea sumei pentru investitia “Amenajare  Partie de schi in orasul 

Covasna - terasamente” 

 

Comisia de buget-finanţe                                                     -   Aviz favorabil 

Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 

 

Domnul Kadar – proiectul de hotărâre lipseşte, deci trebuie să găsim 

o formă 

Doamna Secretar – ce e în expunerea de motive a d.-lui primar 

concretizăm pe articole. 

 

Art.1 – se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 550.000 lei 

reprezentând: 

 Suma de 500.000 lei contribuţia de la bugetul de stat 

pentru Investiţia „Amenajare pârtie de schi în oraşul 

Covasna - terasamente” prin Proiectul „Schi în 

România” la capitolul 87.02.05 – Turism poziţia 

„amenajare Pârtie de schi”; 

 Suma de 50.000 lei reprezentant contribuţia proprie a 

oraşului Covasna la investiţia „Amenajare pârtie de 

schi în oraşul Covasna - terasamente” 
Art.2  -  Aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică prin cerere de 

ofertă a lucrărilor de terasamente la investiţia „Amenajare pârtie de schi în 

oraşul Covasna”. 

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa 

 

Nefiind alte discuţii se  supune la vot proiectul de hotărâre.  

 

  În ansamblu cele 2 articole au fost aprobate cu 14 voturi „  pentru „ 

în unanimitate 

 

 

După care se adoptă : 

 

                   HOTĂRÂREA NR. 127 / 2011 

privind aprobarea sumei pentru investitia “Amenajare  Partie de schi in 

orasul Covasna - terasamente” 
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 Nefiind  alte  discutii domnul  Preşedinte  de şedintă   Kadar Gyula , 

mulţumeşte  pentru  prezenţă  şi  încheie  şedinţa  la  orele  14,40. 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,             SECRETAR,                        

KADAR GYULA                                                 ENEA  VASILICA 


