
                                        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. 1 /2013 :

Încheiat astăzi 11 IANUARIE 2013 orele 1400 cu ocazia ȘEDINŢEI EXTRAORDINARE a 

Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 16 consilieri, lipseşte dl. Simon Istvan

Participă la şedinţă, domnul Viceprimar - Thiesz Janos, doamna Secretar - Enea Vasilica, 

funcţionarul public care a întocmit raportul de specialitate

Proiectul de hotărâre i expunerea de motive sunt traduse în limba maghiară, conformș  

prevederilor legale, de asemenea i dispoziţia de convocare a Consiliului în edinăș ș ț
Conform regulamentului este propus ca preedinte de edină d-l Domahazi Janosș ș ț
Se supune la vot:

Se votează în unanimitate de voturi-16 voturi pentru

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.1/2013
privind desemnarea preedintelui de edinăș ș ț

Consilierii au fost convocaţi în EDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Ș Dispoziia primaruluiț  

nr. 4/2013 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul propriu şi pe site-ul 

primăriei.

Domnul Preedinteș  de edină prezintă Ordinea de Zi a edinei aa cu a fost propusă prinș ț ș ț ș  

Dispoziţia Primarului nr. 4/2013, după cum  urmează: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor i taxelor locale pentru anulș  
2013
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Iniţiator: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz Janos
Prezintă: d-l Bagoly Zsolt, director economic

                             Avizează: - Comisia de buget-finaneț
Se supune la vot ordinea de zi:

16 voturi pentru – unanimitate

             Se  trece la discutarea punctului 1 din ordinea de  zi – Proiect de hotărâre cu privire la 

indexarea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2013ș
Comisia de buget finan  eț   – Aviz favorabil. 
Comisia juridică – Aviz favorabil
Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil. 

Nefiind discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre:

Art.1 – 16 voturi pentru – unanimitate

Art.2 – 16 voturi pentru – unanimitate

Art.3 – 16 voturi pentru – unanimitate

Art.4 – 16 voturi pentru – unanimitate

Art.5 – 16 voturi pentru - unanimitate

În ansamblu:16 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 2/2013
Cu privire la indexarea impozitelor i taxelor locale pe anul 2013ș

Diverse:

Domnul  Domahazi  Janos:  Pe data  de  20.01.2013 va  avea  loc  “Raliul  pe  zăpadă” in  oraşul 

nostru. Raliul este internaţional, este unic în România  i în Europa de Est. Chiar dacă primăria esteș  

coorganizator impactul economic pentru ora  este important, având în vedere nr.participanilor careș ț  
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vin i se cazează în oraul nostru. Pensiunile deja sunt pline. Circulaia nu va fi afectată, iar Primș ș ț  

Ministrul României va fi invitat. 

Domnul viceprimar: i eu cred că acest eveniment va ș audce beneficii oraului nostruș , tim astaș  

din experienele anterioare. ț Parcul Tineretului va fi amenajat cu corturi i în acelaşi timp ș va fi locul 

de întâlnire al concurenţilor, iar startul va fi luat de la Subiclău.ș
Domnul Csikos Tibor: eu pot pune la dispoziie containereț
Domnul Enea Nicolae: în vară dupa Raliu au rămas mizerii. E foarte bună idee să puneiț 

containere 

Domnul Enea Nicolae: pentru sala Unirii trebuie să pregătim regulamentul i proiectul de ș
hotărâre

Domnul Viceprimar: în organigramă trebuie prevăzut un post cu ½ normă, cât mai urgent

Nefiind alte  discuţii   domnul  Preşedinte  de  şedinţă  Domahazi  Janos,  mulţumeşte  pentru 

prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.25.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR
    DOMAHAZI JANOS                                           ENEA  VASILICA
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