
ROMÂNIA
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. 22 /2014

Încheiat  astăzi  29  DECEMBRIE  2014 orele  1300 cu  ocazia

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt  prezenti  14  consilieri,  lipsesc:  Dl  Şerban,  Dl  Gyero  şi  dl

Neagovici

Participă la sedinta domnul viceprimar – Csikos Tibor, şi personalul care a

intocmit rapoarte de specialitate .

Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive sunt traduse în limba maghiară,

conform prevederilor legale ; de asemenea şi dispoziţia de convocare a Consiliului în

şedinţă.

Conform regulamentului de  organizare  și  funcționare  al  Consiliului

local, în ordine alfabetică, este ales cu unanimitate de voturi ca președinte de ședință

pentru şedinţa din 29 decembrie 2014 şi pentru luna ianuarie 2015 dl Simon Istvan

adoptându-se,

HOTĂRÂREA NR.108/2014
privind desemnarea președintelui de ședință

D-l președinte de ședință, d-l Simon Istvan, prezintă Dispoziția 496/2014 cu

privire la convocarea Consiliului local al orașului Covasna în ședința extraordinară

pentru 29 decembrie 2014, orele 13, dispoziție adusă la cunoștință prin afişaj la sediul

Primăriei și pe site-ul propriu. 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare
până la 15 decembrie 2014

Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: d.-l Bagoly Zsolt, director economic
Avizează: Comisia de buget-finanţe
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2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii modalităţi de
asigurare  a  cofinanţării  pentru  implementarea  proiectului  „Reabilitarea
infraştructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”.

Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: d.-l Bagoly Zsolt, director economic
Avizează: Toate comisiile de specialitate

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru  proiectul  „Extinderea  sistemelor  de  apă  şi  apă  uzată  în  localităţile
aparţinătoare  municipiilor  Sfântu  Gheorghe,  Târgu  Secuiesc  şi  oraşelor
Covasna,  Întorsura  Buzăului”,  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  aferenţi
investiţiei din aglomerarea Covasna

Iniţiază: Primarul oraşului
Prezintă: d.-l viceprimar
Avizează: Comisia juridică

      Comisia de buget-finanţe
      Comisia de urbanism

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de

voturi.

       Se  trece la discutarea punctului 1 din ordinea de  zi Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare până la 15 decembrie 2014

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre privind cu
privire la aprobarea execuţiei bugetare până la 15 decembrie 2014

Dl Bagoly Zsolt prezintă raportul de specialitate.

Comisia buget finanţe – Aviz favorabil

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel:

Art.1 – 14 voturi pentru – unanimitate

Art.2 – 14 voturi pentru – unanimitate

Art.3 – 14 voturi pentru – unanimitate

Art.4 – 14 voturi pentru – unanimitate

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  14

voturi ,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR.109/2014
privind execuţia bugetară pe 15 decembrie 2014
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Intră în sală dl consilier Gyero Jozsef.

Se  trece la discutarea punctului 2 din ordinea de  zi  Proiectul de hotărâre

cu  privire  la  aprobarea  noii  modalităţi  de  asigurare  a  cofinanţării  pentru

implementarea  proiectului  „Reabilitarea  infraştructurii  în  staţiunea

balneoclimaterică Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre privind aprobarea

noii  modalităţi  de  asigurare  a  cofinanţării  pentru  implementarea  proiectului

„Reabilitarea infraştructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”. Dl Antal

Levente prezinta rapoartul de specialitate.

Comisia de buget finanțe – Aviz favorabil, 

Comisia juridică – Aviz favorabil

Comisia de urbanism – Aviz favorabil

Comisia de învăţământ – Aviz favorabil

Comisia pentru agricultură – Aviz favorabil

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel:

Art.1 – 13 voturi pentru – 2 voturi împotrivă (D-na Becsek, Dl Molnar)

Art.2 – 13 voturi pentru – 2 voturi împotrivă (D-na Becsek, Dl Molnar)

Art.3 – 13 voturi pentru – 2 voturi împotrivă (D-na Becsek, Dl Molnar)

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru” 

– 2 voturi împotrivă (D-na Becsek, Dl Molnar), după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR.110/2014
privind aprobarea noii modalităţi de asigurare a cofinanţării pentru
implementarea proiectului „Reabilitarea infraştructurii în staţiunea

balneoclimaterică Covasna”
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Se  trece la  discutarea  punctului  3 din ordinea de  zi  Proiectul  de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  pentru  proiectul  „Extinderea
sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu
Gheorghe,  Târgu  Secuiesc  şi  oraşelor  Covasna,  Întorsura  Buzăului”,  şi  a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Covasna

.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre privind  privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemelor de apă şi apă
uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc
şi  oraşelor Covasna, Întorsura Buzăului”,  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici
aferenţi investiţiei din aglomerarea Covasna

Comisia juridică – Aviz favorabil

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil

Comisia de buget finanțe – Aviz nefavorabil, 

Comisia de urbanism – Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel:

Art.1 – 15 voturi pentru – unanimitate

Art.2 – 15 voturi pentru – unanimitate

Art.3 – 15 voturi pentru – unanimitate

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15

voturi ,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR.111/2014
privind  aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  pentru  proiectul  „Extinderea
sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu
Gheorghe,  Târgu  Secuiesc  şi  oraşelor  Covasna,  Întorsura  Buzăului”,  şi  a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Covasna

Domnul preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa la orele 13.30

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR              
Simon Istvan                                                       Enea  Vasilica
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