
ROMÂNIA
JUDEŢUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL  ORAŞ COVASNA
C O V A S N A

P R O C E S - V E R B A L  n r. 19/2012 

Încheiat  astăzi  19  decembrie  2012 orele  14,00  cu  ocazia  ŞEDINŢEI 
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oraş Covasna.

Sunt prezenţi: 13  consilieri,  
Lipsesc: dna. Secretar, dl. Enea şi dl. Neagovici, dl.Bocan şi dl. Somodi
Participă  la  şedinţă:  dna.  Németh  Timea-Katalin, şef  serviciu administraţie 

publică, şi funcţionarul public care a întocmit raportul de specialitate.
Preşedinte de şedinţă  în luna decembrie este dl Deaconu Ion.  

Consilierii  au  fost  convocaţi  in  şedinţa  EXTRAORDINARĂ  prin  Dispoziţia 
primarului  nr.  459/ 2012      care a  fost  adusă la cunoştinţa  locuitorilor  prin afişare  la 
sediul propriu   al  Primăriei şi pe site-ul propriu.

Domnul  Preşedinte  de  şedinţ  ă    prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  şedinţei aşa cum
a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 459/2012, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului 
Covasna pe anul 2012

Iniţiator: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János
Prezintă: d-l Bagoly Zsolt, director economic 
Avizează: -  Comisia de  buget

      
 Se supune la vot ordinea de zi:

13 voturi pentru – unanimitate

Se trece la discutarea  punctului 1. din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2012
Prezintă: d-l Bagoly
             

Comisia buget-finanţe  - aviz favorabil
    D-na Secretar - aviz favorabil
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Nefiind discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre:

Art.1 – 13 voturi pentru – unanimitate
Art.2 – 13 voturi pentru – unanimitate
Art.3 – 13 voturi pentru – unanimitate
Art.4 – 13 voturi pentru – unanimitate

În ansamblu:13 voturi pentru – unanimitate

După care se adoptă :
HOTĂRÂREA  NR. 134/2012

cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2012

Ne fiind alte discuţii, şedinţa se termină la ora 14,20

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                          
ION DEACONU                                   ENEA  VASILICA
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