
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

     

P R O C E S - V E R B A L  n r.  26/2019

Încheiat  astăzi,  8  noiembrie  2019,  orele  1300, 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 Bodó

Enikő, dl Imre Csaba-Lóránd, dl Tozlovanu Horia Mihai și dl Fülöp Csaba.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general oraș

Covasna, d-na Vasilica Enea și director Direcția Economică, dl Bagoly Zsolt Lajos. 
           Consilierii  au fost  convocaţi  în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.    446/2019 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 4 noiembrie 2019.

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

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna noiembrie 2019.
Se  propune  ca  președinte  de  ședință  pentru  luna  noiembrie  d-l  consilier

Neagovici Vasile - Cătălin.

Se aprobă propunerea cu 11 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 143/2019
cu privire la alegerea președintelui de ședință

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

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 25 al ședinței ordinare din data
de 31 octombrie 2019.

Se aprobă procesul verbal nr. 25 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: 
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al
orașului Covasna pentru anul 2019.

          Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu  11 voturi „pentru” –
unanimitate.

           Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pentru
anul 2019.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly 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 Primar detaliază mai amănunțit  cele prezentate de dl Bagoly
arătând faptul că suma alocată pentru echilibrarea bugetului trebuie cheltuită până la
sfârșitul anului 2019. Se va aloca o sumă mai mare Centrelor financiare I și II pentru
refacerea suprafeței din curtea școlii, iar la Liceu se va aloca o sumă mai mare în
vederea  reabilitării  sălii  de  sport.  Grădinița  va  primi  fonduri  la  rectificarea
următoare. Se propune alocarea unei sume de 26 mii lei spitalului orășenesc pentru
reabilitarea bazinelor de apă plus o subvenție de la Consiliul Județean de 21 mii lei,
iar lucrările vor fi executate de angajații spitalului.

La  capitolul  îngrijire  spații  verzi  se  propune  achiziționarea  a  2  buc
motocositoare,  care  se  strică  mereu.  La  străzi  este  vorba  de  plombări  pe  Mihai
Eminescu,  Bitai  Demeter,  etc.  și  reabilitare trotuare,  lucrările vor fi  achitate  din
sumele plătite de cetățeni ca garanție pentru desfacerea carosabilului. 

Se propune a fi comandate calendare, care se vor dăriu cu diverse ocazii și vor
reprezenta imagini din Covasna de odinioară.

La Refugiul Montan se propune acoperirea suprafeței pavate din exteriorul
clădirii cu un fel de acoperiș din materiale rășinoase care să semene cu o terasă,
suma propusă în referat acoperă materialul și manopera. În așa fel s-au gândit să fie
cheltuiți banii util și rapid. 

Dl Bagoly este convins că rectificările bugetare de acum o să fie pozitive.
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Dl Kádár este interesat dacă bugetul inițial și cel care s-a executat pănâ acum
se  află  într-o  linie  dreaptă,  adică  ceea  ce  s-a  programat,  s-a  planificat  se  poate
realiza și nu sunt minusuri în cheltuieli de funcționare. 

Dl Bagoly explică faptul că există un minus de cca. 2 milioane lei.
Dl Kádár speră să nu fie probleme cu cheltuielile de funcționare,  că cele

necesare sunt acoperite până la sfârșitul anului. Dacă sunt posibile cele propuse a fi
realizate atunci cu cele de bază nu o să fie probleme.

Dl Bagoly răspunde: momentan există un echilibru bugetar,  însă există un
minus la veniturile proprii datorate cotelor defalcate din impozitul pe venit deoarece
inițial au fost supradimensionate, lucru ce a fost semnalat de mai multe ori. De la
Consiliul  Județean  mai  există  o  lipsă  de  cca  500  mii  lei.  Veniturile  proprii  ale
consiliului local sunt încasate, banii actuali sunt strict din venituri proprii.

Dl Kádár întreabă dacă acele venituri nu au fost luate în calcul la acoperirea
cheltuielilor de funcționare.

Dl Bagoly arată faptul că au fost luate în considerare dar se fac economii
proporționale deci nu o să ajungă în incapacitate de plată pentru anumite cheltuieli
de funcționare.

Dl Primar este de părere că din cauza unui pronostic ireal ar fi problemă să
rămână fără bani.

Dl  Bagoly aduce  aminte  că  asta  a  fost  considerentul  pentru  care  orașul
Covasna a fost penalizat și nu a primit bani.

Dl Bocan este de părere că dacă nu erau bani nu se făcea rectificare bugetară
pozitivă. 

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. 144/2019
privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului 

Covasna pe anul 2019 

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 13.35.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL,
       NEGOVICI VASILE - CĂTĂLIN                            ENEA VASILICA
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