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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. 13/2012  
 
 
 Încheiat astăzi 11 septembrie orele 15,30 cu ocazia ŞEDINŢEI „DE 
ÎNDATĂ”  a Consiliului local oras Covasna. 
  

Sunt prezenti 16  consilieri, 
Lipseşte d-l consilier, Neagovici Vasile-Cătălin. 

 
Participă la şedinţă, domnul Primar şi d-na Secretar. 

 
 Conform regulamentului este propus ca preşedinte de şedinţă  d-na Becsek 
Éva.   

 
Se supune la vot. 
Se votează în unanimitate de voturi – 16  voturi pentru 

 Se adoptă : 
 

     HOTĂRÂREA NR. 105/2012  
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă 

 
 
Consilierii au fost convocaţi în şedinţa DE ÎNDATĂ prin Dispozitia 

primarului nr. 367/ 2012  care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare 
la sediul propriu. 

   
Doamna Presedinte  de  şedintă  prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  

şedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 367/2012, după 
cum urmează :  
 

1 Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului 
Consiliului local oraş Covasna în cauza 1620/119/2012 aflată pe rolul 
Tribunalului Covasna şi stabilirea poziţiei procesuale a Consiliului 
local. 

 
     Iniţiator: Primarul Oraşului 
                    Prezintă:d-l Primar 

                           Avizează: Comisia juridică 
  
 

 Se votează în unanimitate 16  voturi pentru   -  Ordinea de zi. 
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Proiect de 

hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului Consiliului local 
oraş Covasna în cauza 1620/119/2012 aflată pe rolul Tribunalului 
Covasna şi stabilirea poziţiei procesuale a Consiliului local. 
 
Comisia juridică    - Aviz      favorabil  
Aviz secretar             - Aviz       nefavorabil 

 
Discuţii: 
D-na Secretar: din punctul meu de vedere emiterea unei dispoziţii de 

convocare, această dispoziţie de convocare în şedinţă de îndată a fost avizată 
pentru nelegalitate – art.39 alin.(4) din Legea nr.215/2001 “ în caz de forţă 
majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, 
oraşului sau municipiului sau alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de 
îndată.” 
 
 

 
Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 17,00 

 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                                          

BECSEK ÉVA                                   ENEA  VASILICA 


