
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.  14 /2015 

Incheiat  astazi  07  octombrie  2015 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 14 consilieri,
Lipsesc  domnii  consilieri  :  Kadar  Gyula  ,  Neagovic Vasile   şi  Şerban

Dumitru 

Participă la şedinţă, domnul Primar   , 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.

  Conform regulamentului  este  propus ca preşedinte  de şedinţă   dl   consilier
Jeszenovics Albert

Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 14  voturi pentru - unanimitate

Se adoptă :
  

   HOTĂRÂREA NR. 60  /2015 
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispozitia primarului nr. 445/ 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. 445/ 2015    , după
cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

Se supune la vot   ordinea de zi  
      Se votează în unanimitate 14  voturi  pentru   
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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                       - Aviz     favorabil 
          Doamna Secretar                            -  Aviz     favorabil

Domnul    Gyerő –  ce se va înpâmpla până la sfârşitul anului , cum va
afecta această retragere centrul financiar , care vor fi consecinţele ?

Domnul Bagoly – dacă nu se suplimentează sumele defalcate din TVA ,
atunci la nivelul oraşului nu ne ajung cheltuielile pentru plata salariilor. Aşa cum
au fost şi în anii precedenţi , zic eu că avem şanse să fie suplimentate sumele
defalcate  din  TVA  .  Anul  trecut  aţi  avut  o  hotărâre  de  consiliu  în  care  aţi
aprobat , în cazul în care nu sunt suplimentate fondurile din sumele defalcate din
TVA ,  atunci  Consiliul  Local  din venituri  propri  îşi  asumă acordarea  acestor
drepturi salariale. Anul acesta nu ţin minte să fi avut asemenea hotărâre , dar
când vom ajunge acolo ....  Eu cum preconizez la nivelul oraşului există sume
suficiente  din  TVA pentru  acordarea  salariilor  .  În  ultima  lună  va  trebui  să
rectificăm 2 – 300 mii lei , cum a fost şi în anii precedenţi . Încă o lună se poate
da salariile prin redistribuirea între centre a sumelor . Singurul centru care stă
foarte bine este Centrul Financiar nr.1 , care conform standardelor cost / elev este
acoperit cca. 99 % , la execuţie peste 100 % .  Celelate centre stau cam la 60 – 70
% . Atât Avram Iancu cât şi Grădiniţa cu program prelungit. 

Domnul   Gyerő – anul trecut aţi suplimentat din bugetul local ?
Domnul Bagoly –  Nu , niciodată nu am suplimentat din bugetul local
 

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) 
articole aşa cum au fost iniţiate   : 

Art.1  14 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  14 voturi – pentru – unanimitate

Art.3  14 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu       -   14 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA  NR. 61 / 2015
cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2015

Acest  proces  verbal  se  poate  asculta  pe  site-ul  primăriei  la  :
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

Şedinţa se termină la ora 14,30 .

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                           
JESZENOVICS  ALBERT                         ENEA  VASILICA
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http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

