
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.  9 /2014 

Incheiat  astazi  19  iunie  2014 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 15 consilieri,
  

Lipsesc  dl. Consilier Neagovici  Vasile şi Bocan  Ioan Marcel

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

Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive este tradusă
în limba maghiară, conform prevederilor legale ; de asemenea şi
dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.

 
  Conform regulamentului preşedinte de şedinţă  este d-l consilier  GECSE
IMRE .  

  
Se supune la vot  procesul  verbal al şedinţei  ordinare din data de 12

iunie  2014
Se votează în unanimitate 

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispozitia  primarului  nr.  250/  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. 250/2014, după
cum urmează : 

1.   Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  preluării
terenului  cu  investiţia  realizată  „Închiderea  depozitului  neconform de
deşeuri  Covasna” din proprietatea publică  a  judeţului  Covasna  şi  din
administrarea  Consiliului  Judeţean  Covasna  în  proprietatea  publică  a
oraşului  Covasna  şi  în  administrarea  Consiliului  local  al  oraşului
Covasna
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Se supune la vot   ordinea de zi   .
      Se votează în unanimitate 15  voturi  pentru   

Se  trece  la  discutarea   punctului  1.  din  ordinea  de  zi
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  preluării  terenului  cu
investiţia  realizată  „Închiderea  depozitului  neconform  de  deşeuri
Covasna”  din  proprietatea  publică  a  judeţului  Covasna  şi  din
administrarea  Consiliului  Judeţean  Covasna  în  proprietatea  publică  a
oraşului  Covasna  şi  în  administrarea  Consiliului  local  al  oraşului
Covasna

            

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-na Secretar 
Ca  urmare  a  discuţiilor  cu  preşedintele  Consiliului  Judeţean  Covasna  şi  a
delegaţilor  Consiliului Judeţean s-a întocmit un alt proiect de hotărâre şi se
propune ca imediat după preluare rampa să se predea către Gos.Trans. Com
.S.R.L.  ,  urmând  ca  obligaţiile   contractuale  ale  Consiliului  Judeţean  ,  în
perioada de garanţie să se exercite tot de către Consiliului Judeţean .

Comisia de administrare a domeniului public şi privat     
                                                               - Aviz     favorabil

          Comisia de urbanism                              - Aviz     favorabil
         Comisia juridică                                      - Aviz     favorabil
         Comisia pentru mediu                            - Aviz      favorabil
         Doamna Secretar                                - Aviz      favorabil

Se trece la discuţii :

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 9 ( nouă ) 
articole fără modificări    : 

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

Art.3  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.4  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.5  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.6  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.7  15 voturi – pentru – unanimitate
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Art.8  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.9  15 voturi – pentru – unanimitate

  
În ansamblu : 15 voturi – pentru – unanimitate 

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 45 / 2014
cu  privire  la  aprobarea  preluării  terenului  cu  investiţia

realizată  „Închiderea  depozitului  neconform  de  deşeuri  Covasna”  din
proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului
Judeţean  Covasna  în  proprietatea  publică  a  oraşului  Covasna  şi  în
administrarea Consiliului local al oraşului Covasna şi din administrarea
Consiliului Local Covasna în administrarea S.C. Gos. Trans.Com. S.R.L. 

Şedinţa se încheie la ora 15,30 .

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR           
GECSE  IMRE                                                ENEA  VASILICA
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