ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 13 /2015
Incheiat astazi 29 septembrie 2015 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 17 consilieri,
Nu lipseşte nimeni
Participă la şedinţă, domnul Primar ,doamna Secretar , funcţionarii publici
care au întocmit rapoartele 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.
Preşedinte de şedinţă dl consilier Gyerő József
Consilierii au fost convocati in şedinţa EXTRAORDINARĂ prin
Dispozitia primarului nr. 421/ 2015 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. 421/ 2015 , după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
oraşului
Se supune la vot ordinea de zi
Se votează în unanimitate 17 voturi pentru
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Bagoly Zsolt – director economic
Comisia buget finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
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Domnul Gyerő – la art. 3 , nu ştiu în ce mod este legal şi oportun să se
însuşească Dispoziţia primarului ?
Domnul Bagoly – explică , că un asemena caz a fost şi anul trecut când
era vorba de modul de repartizare pe trimestre a sumelor defalcate din TVA şi
având în vedere urgenţa problemei care a fost la momentul respectiv , că data de
12 este ziua acordării salariilor , iar noi , aprobarea pe trimestre am primit pe data
de 9 a luni de la Ministerul de Finanţe şi în sensul asta merge cu o dispoziţie , în
care scrie că el va fi însuşit printr –o Hotărâre de Consiliu , deoarece modificarea
repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA se face prin Decizia
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice , deci nu prin decizia Ordonatorului
Principal sau a Primăriei .
Domnul Gyerő – dacă aşa este în acest domeniu eu vă acord credit , dar
este interesant ca şi atribuţie – împărţirea atribuţiilor executive , deriberative ,
care sunt contrare principiilor Administraţie Publice Locale – însuşirea unei
Dispoziţii date de Primar de către Consiliul Local
Domnul Bagoly – Disp. 413 am anexat la Hotărârea , la art 3 scrie , “ la
prima şedinţă al Consiliului Local vor fi însuşite prevederile prezentei Dispoziţi –
nu aveam timp să convocăm la data de 8
Domnul Gyerő – atunci e corect , tot de competenţa noastră era , dar
datorită urgenţei s-a emis o Dispoziţie şi noi practic prin Hotărârea de Consiliu ne
exercităm atribuţiile legale care au fost preluate anterior cu câteva zile de către
primar.
Domnul Csikos – legiferăm dispoziţia primarului
Domnul Gyerő – destul de interesant , noi de fapt conţinutul în sine .... ,
dar ca şi formulare este interesant că noi însuşim Dispoziţia primarului
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.4 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu
- 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 59 / 2015
cu privire la rectificarea bugetului local consolidat al orasului Covasna
Acest proces verbal se poate asculta pe site-ul primăriei la :
Şedinţa se termină la ora 15,00 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GYERŐ JÓZSEF

SECRETAR
ENEA VASILICA
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