
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  nr. 23 /2015 

Incheiat astazi  29 DECEMBRIE 2015 orele 14.00 cu ocazia SEDINTEI
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 15 consilieri,
Lipsesc domnii consilieri: Neagovici Vasile si Serban Dumitru

Participă  la  şedinţ  funcţionarii  publici  care  au  întocmit  rapoartele  de
specialitate, 

Proiectele de hotărâre şi expunerile 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  pe  luna
decembrie d-l consilier Kopacz Levente.

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispozitia primarului nr. 730/ 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.  730/  2015,  după  cum
urmează: 

1.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii unui mandat special
d-l.  Antal  Levente  reprezentantul  orasului  Covasna  in  adunarea  generala  a
actionarilor societatii comerciale Gospodarie Comunala SA.

2.Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor scutiri sau reduceri
pentru unele impozite si taxe locale incepand cu anul fiscal 2016.

Domnul Kopacz: Dupa emiterea dispozitiei au survenit anumite modificari .

Domnul Csikos: Propun sa fie scos de pe ordinea de zi punctul 2 si introducerea 
unui nou punct privind -Rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe 
anul 2015.
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Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile propuse  
      Se votează în unanimitate 15 voturi  pentru 

  
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi:  Proiect de hotarare

cu  privire  la  aprobarea  acordarii  unui  mandat  special  d-l.  Antal  Levente
reprezentantul  orasului  Covasna  in  adunarea  generala  a  actionarilor  societatii
comerciale Gospodarie Comunala SA.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Proiectul de hotărâre este prezentat de dl. Bagoly Zsolt Lajos – director

economic

Comisia de buget-finante                                            - Aviz favorabil
Comisia juridica                                                         - Aviz  favorabil 

         Doamna Secretar                                                        -  Aviz  favorabil

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre .

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

In ansamblu  15 voturi – pentru – unanimitate
       

După care se adoptă :

HOT  ĂRÂREA Nr. 107 /2015
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii unui mandat special

d-l.  Antal  Levente  reprezentantul  orasului  Covasna  in  adunarea  generala  a
actionarilor societatii comerciale Gospodarie Comunala SA.

Se trece la discutarea  punctului 2. din ordinea de zi: Proiect de hotarare
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2015.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Proiectul de hotărâre este prezentat de d-l. Bagoly Zsolt Lajos – director

economic
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Comisia de buget-finante                                                              - Aviz  favorabil
Comisia juridică                                                                   - Aviz favorabil 
Doamna Secretar                                                                  - Aviz favorabil 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre .

Art.1.   15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2.   15 voturi – pentru – unanimitate
Art.3.   15 voturi – pentru – unanimitate

In ansamblu  15 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOT  ĂRÂREA Nr. 108 /2015
Proiect  de  hotarare  cu  privire  la  rectificarea  bugetului  local  al

orasului Covasna pe anul 2015.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                       SECRETAR                 
KOPACZ LEVENTE                                              ENEA  VASILICA
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