
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

     

P R O C E S - V E R B A L  n r.  24/2019

Încheiat  astăzi,  22  octombrie  2019,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri
Lipsesc consilierii: dl Manea Ovidiu – Mihai, dl Szabó Levente, d-na Sasu

Izabella, dl Imre Csaba-Lóránd, dl Gazda István și dl Bocan Ioan Marcel.
Participă  la  şedinţă:  primarul  orașului,  Gyerő  József  și  șef  serviciu

administrație publică locală, d-na Ciurea Maria Crina.
           Consilierii  au fost  convocaţi  în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.    419/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei și comunicată consilierilor prin e-mail
la data de 18 OCTOMBRIE 2019.

Dl  Primar urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna octombrie 2019.

Președinte de ședință a fost ales dl Molnar Janos în ședința extraordinară din
10 octombrie 2019.

Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă
la şedinţa extraordinară a consiliului local din luna octombrie 2019.

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 23 al ședinței extraordinare din
data de 10 octombrie 2019.

Se aprobă procesul verbal nr. 23 cu 11 voturi „pentru” – unanimitate.

Dl 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  al  orașului
Covasna.

          Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu  11 voturi „pentru” –
unanimitate.
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           Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază raportul de specialitate.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  şi  pentru  administraţia  publică  locală  apararea  ordinii

publice,  respectare   a  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Tabalai este interesat pentru ce sunt taxele de timbru judiciar,
există vreun proces?

Dl Primar răspunde: nu, din suma încasată cu titlu de timbru judiciar va fi
finanțată lucrarea din Chiuruș.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 137/2019
privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2019 

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.15.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL,
                   MOLNÁR JÁNOS                                           ENEA VASILICA
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