
JUDEȚUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  17/2018 

Încheiat  astăzi,  12  octombrie  2018,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 13 consilieri, 
Lipsește: d-nii consilieri Tabalai Gheorghe, Fülöp Csaba, Imre Csaba – Lorá
nd și d-na consilier Bodó Enikő.
Participă  la  şedinţă:  Primarul  orașului,  dl.  Gyerő  József  și  secretarul

orașului, d-na Vasilica Enea.
Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin

Dispozitia primarului nr.    415/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l  Primar urează  bun venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  această
şedinţă extraordinară a consiliului local din luna octombrie 2018. 

Președinte de ședință a fost ales pentru luna octombrie dl consilier Neagovici
Vasile Cătălin în ședința extraordinară din 3 octombrie 2018.

Îniante de prezentarea ordinii  de zi  dl  președinte  de ședințe  supune la vot
procesul  verbal  nr.  15 al  ședinței  ordinare  din  27 septembrie  2018 și  procesul
verbal nr. 16 al ședintei extraordinare din 3 octombrie 2018.

Procesele verbale sunt aprobate cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.

D-l președinte de ședință prezintă ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum  urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
Iniţiază: Primarul orașului Gyerő József
Prezintă: Director Economic, Bagoly Zsolt Lajos
Avizează: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț
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Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  care  se  aprobă  cu  13  voturi  „pentru” –
unanimitate.

          Se trece la discutarea punctului unic de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar prezintă expunerea de motive și arată că se propune utilizarea
sumei de 1.708.931,50 lei din excedentul bugetului local, după cum urmează: suma
de 128.273 lei pentru cofinanțarea implementării proiectului „Dotare pârtie de schi
Lorincz Zsigmond din orașul Covasna cu sistem de control acces și echipament de
pompare”, conform contractului de finanțare încheiat cu AFIR,  suma de 452.303 lei
pentru  realizarea  investiției  „Modernizare  iluminat  public  str.  Mihai  Eminescu”,
conform  HCL  nr.  120/2018  având  în  vedere  că  Electrica  desființează  cublurile
aeriene.  Totodată  se  propune  utilizarea  sumei  de  632.493  lei,  reprezentând
contribuția orașului la realizarea investiției „Rețea de canalizare menjaeră în orașul
Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna”. Este vorba de proiectul câștigat pe PNDL,
unde  au  fost  reactualizate  indicatorii  tehnico  –  economici,  suma  prezentată
reprezintă cofinanțarea proiectului. Prin HCL 117/2018 a fost acceptată majorarea
capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. cu suma de 495.862,50 lei.
Se propune rectificarea bugetului local cu suma de 2.477.985 lei, care se propune a
fi  alocată  astfel:  la  capitolul  canalizarea  și  tratarea  apelor  reziduale,  suma  de
2.200.505  lei,  la  capitolul  turism  suma  de  277.480  lei  la  titlul  de  proiecte  cu
finanțare externă nerambursabilă, FEADR.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 124/2018
privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 13,20.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
       NEAGOVICI VASILE CĂTĂLIN                         ENEA VASILICA
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