
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. 10 /2013 

Încheiat  astăzi  06  iunie 2013 orele  1400 cu  ocazia  SEDINŢEI 
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri, lipsesc domnii consileri:  Gecse Imre,  Gyerő 
József şi Somodi Attila

Participă la şedinţă,  domnul viceprimar – Csikos Tibor, doamna Secretar 
- Enea Vasilica, funcţionarii care au întocmit rapoarte de specialitate,

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  SEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin 
Dispozitia primarului nr. 165/2013 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor 
prin afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Se propune ca preşedinte de şedinţă: dl KOPACZ LEVENTE - BENEDEK
Se supune la vot. Se votează în unanimitate. 
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 60/2013
privind desemnarea preşedintelui  de şedinţă .

_______________________________________________

        Domnul  Preşedinte  de  sedinţă,  DL.  KOPACZ LEVENTE -  BENEDEK 
prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia 
Primarului , dupa cum  urmează: 

    1. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea ADI AQUACOV să 
semneze act adiţional provizoriu la contractul de încheiat cu S.C.Gospodărie Com 
S.A.  pentru investiţia  în  curs  „Modernizarea  staţiei  de  epurare   şi  extinderea 
reţelei de canalizare în oraşul Covasna”
Se supune la vot ordinea de zi - unanimitate.
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       Se  trece la discutarea punctului 1 din ordinea de  zi Proiect de 
hotărâre  cu  privire  la  mandatarea  ADI  AQUACOV să  semneze  act  adiţional 
provizoriu la contractul de încheiat cu S.C.Gospodărie Com S.A. pentru investiţia 
în curs „Modernizarea staţiei de epurare  şi extinderea reţelei de canalizare în 
oraşul Covasna”

Se prezintă expunerea de motive şi    proiectul de hotărâre   după care,
Domnul     Rakosi  Aron     prezintă  raportul  de  specialitate.  Este  vorba 

despre  modernizarea  staţie  de  epurare  realizată  în  anul  1976,  pentru 
modernizarea   căreia  s-a  încercat  accesarea  unor  fonduri  europene.  Nu s-a 
reuşit, însă  ulterior s-au obţinut fonduri guvernamentale printr-un program 
multianual. După program, staţia trebuia predată în septembrie 2012, au fost 
câteva întârzieri. Acum staţia este funcţională, s-a făcut recepţia la terminarea 
lucrărilor.
            Comisia    juridică    - AVIZ FAVORABIL
            Comisia pentru servicii publice -AVIZ FAVORABIL
            Comisia pentru urbanism -AVIZ FAVORABIL

  Doamna Secretar Vasilica Enea –  AVIZ FAVORABIL s-a avut în vedere 
faptul că noi avem un contract de delegare a gestiunii către S.C. Gospodărie 
Comunală S.A. Prin proiectul de hotărâre se va mandat către ADI AQUACOV 
pentru a încheia actul adiţional provizoriu la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,  în  vederea  predării   în 
exploatare a investiţiei în curs „Modernizarea staţiei de epurare  şi extinderea 
reţelei de canalizare în oraşul Covasna”, către S.C. Gospodărie Comunală S.A. 
După recepţia finală a investiţiei, se va actualiza corespunzător lista bunurilor 
concesionate,  enumerate  în  anexa  6  la  HCL  120/2009  privind  delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către S.C. Gospodărie 
Comunală S.A Sfântu Gheorghe.

Discuţii     
 Domnul Domahazi J  ános   – aş vrea să-l întreb pe domnul Rakosi Aron care 
este valoarea totală a aportului nostru la această investiţie. 
Domnul Rakosi Aron – din totalul sumei, a fost suporta din bugetul local 15% 
în rest sunt fonduri guvernamentale. Aportul nostru a fost de aprox. 2 mil.
Domnul   Kopacz Levente – Benedek   – ştim cu toţii că pentru această investiţie 
s+a contractat un credit bancar
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Nefiind alte discuții, se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care 
este  aprobat  cu 14 voturi  ,,pentru” –  unanimitate,  atât  pe articlole  cît  şi  în 
ansamblu

HOTĂRÂREA NR. 61/2013
cu privire la mandatarea ADI AQUACOV să semneze act adiţional 

provizoriu la contractul de încheiat cu S.C.Gospodărie Com S.A. pentru investiţia 
în curs „Modernizarea staţiei de epurare  şi extinderea reţelei de canalizare în 
oraşul Covasna”

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă   KOPACZ LEVENTE 
- BENEDEK,  mulţumeşte pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 1425

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR
      KOPACZ LEVENTE - BENEDEK                              ENEA  VASILICA
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