
ROMĂNIA
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.  6  /2014 

Incheiat  astazi  30  aprilie  2014 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 15 consilieri,
  

Lipsesc  dl. Consilier Deaconu Ion şi dl. Consilier Kopacz Levente

Participă la  şedinţă , domnul Primar , doamna Secretar  , funcţionarii
publici care au întocmit rapoartele de specialitate  , translatorul dl. Turoczi şi
reprezentantul ziarului “ Háromszék” Bokor Gábor   

Dispoziţia  de  convocare  a  Consiliului  în  şedinţă  a  fost
tradusă  în limba maghiară, conform prevederilor legale ;

 
  Conform  regulamentului  preşedinte  de  şedinţă  este  d-l  consilier
DOMAHÁZI JÁNOS   .  

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispozitia  primarului  nr.  208/  2014    care  a  fost  adusă  la  cunostinta
locuitorilor prin afisare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Domnul  Presedinte  de  şedinta  prezintă  ORDINEA DE  ZI  a 
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 208/2014, după
cum urmează : 

1.  Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea indicatorilor
tehnico-economici  pentru  reabilitarea  iluminatului  public  pe  strada
Ştefan cel Mare Tronson I.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  finanţării
nerambursabile a proiectelor religioase.

  

Se supune la vot   ordinea de zi   .
      Se votează în unanimitate 15  voturi  pentru   
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Se  trece  la  discutarea   punctului  1.  din  ordinea  de  zi
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru reabilitarea  iluminatului  public  pe  strada  Ştefan  cel
Mare Tronson I.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-l  l  Rakosi Aron – referent de specialitate

          Comisia juridică                            - Aviz      favorabil
         Comisia buget - finanţe                  - Aviz      favorabil
         Doamna Secretar                         - Aviz       favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei ) articole
fără modificări    : 

Art.1  15 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  15 voturi – pentru – unanimitate

Art.3  15 voturi – pentru – unanimitate
  

În ansamblu : 15 voturi – pentru – unanimitate 
 
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 30 / 2014

cu  privire  la  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  reabilitarea  iluminatului  public  pe  strada  Ştefan  cel  Mare
Tronson I.

Se trece la discutarea  punctului 2. din ordinea de zi : 
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  finanţării

nerambursabile a proiectelor religioase.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-l  Consilier – Kádár Gyula
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          Comisia pentru culte                     - Aviz      favorabil
         Doamna Secretar                         - Aviz       favorabil

Domnul Domahazi – întreabă de ce nu se investeşte în cimitirele din
oraş , de ce se dau aceşti bani confesiunilor religioase

Domnul Primar – răspunde – avem regulamentul cimitirelor , trebuie
cumpărat  teren  şi  în  Voineşti  şi  în  centru  –  colaborare  cu  conducerile
parohiilor

Domnul Domahazi – întreabă dacă nu se poate face gard măcar în faţă
anul acesta

Domnul Primar – ne uităm , vedem ce posibilităţi avem , nu pot să
promit fără să mă uit !

Domnul Csikos – propuneţi  să modificăm regulamentul ? – la anul
aceşti bani să fie investiţi în cimitir ?

Domnul Domahazi – da 
Domnul Kadar – nu trebuie să modificăm regulamentul , anul viitor

pentru a specifica în buget că aceşti bani alocaţi cultelor vor fi folosiţi pentru
cimitir în următorii ani  şi hotărâm atunci , câţi ani . Până atunci  să se pună la
punct toate documentaţia !

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei ) articole
fără modificări    : 

Art.1  15 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  15 voturi – pentru – unanimitate

Art.3  15 voturi – pentru – unanimitate
  

În ansamblu : 15 voturi – pentru – unanimitate 
 
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 31 / 2014
cu  privire  la  aprobarea  finanţării  nerambursabile  a

proiectelor religioase.

Nefiind alte discuţii  şedinţa de încheie la ora 15,00

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR           
DOMAHAZI JANOS                                       ENEA  VASILICA

3


