
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  26/2020

Încheiat  astăzi,  23  decembrie  2020,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi online, prin aplicația SKYPE 15 consilieri.
Lipsesc d-nii consilieri Bocan Ioan Marcel și Vatany Ferenc.
Participă  la  şedinţă:  primarul  orașului,  dl  Gyerő  József  și  șef  servici

administrație  publică  locală,  d-na  Ciurea  Maria  Crina  și  director  economic,  dl
Bagoly Zsolt Lajos.
         Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.    396/2020 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 decembrie 2020.

Dl  Primar urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară online a consiliului local din luna decembrie 2020, care se desfășoară
cu respectarea distanțării sociale, prin aplicația SKYPE.

Președinte de ședință penru luna decembrie a fost ales d-na consilier Becsek
Eva în ședința extraordinară din 10 decembrie 2020.

D-na 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  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al
orașului Covasna pe anul 2020.

          Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu  15 voturi „pentru”–
unanimitate.

Se trece la discutarea punctului unic de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.

Dl Primar  motivează  urgența  discutării  acestui  punct  având  în  vedere că
drumul între Covasna și Comandău, DC 14, trebuie întreținut și a insistat mult la
Consiliul  Județean  pentru  alocarea  unei  sume  pentru  întreținerea  acestui  drum.
Comuna Comandău nu este legat de un drum județean, DC 14 este drum comunal și
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este proprietatea orașului Covasna. Ar trebui schimbat statutul acestui drum pentru a
putea  face  investiții  și  pentru a  consolida,  dar  acest  drum nu este  destul  de lat.
Rămâne în sarcina orașului Covasna întreținerea acestui drum atât pe timp de vară,
cât și iarna. Este foarte greu să găsești un anteprenor care să se ocupe de acest drum,
care să respecte toate condițiile plus problema cealaltă este sursa de finanțare, care
venea  de  la  Consiliul  Județean.  Având  în  vedere  situația  actuală,  nici  Consiliul
Județean nu a avut sursele necesare a fi alocate pentru acest drum. Din suma de
1500  mii  lei,  alocat  orașului  Covasna  conform HG 1100/2020,  poziția  712  din
anexă,  500 mii lei va fi alocată întreținerii drumului DC 14, restul rămâne pentru
cheltuieli  curente. Suma neutilizată până la sfârșitul  anului rămâne în excedentul
acestui an, urmând să fie utilizat anul următor.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 145/2020
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local

al orașului Covasna pe anul 2020

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
              BECSEK EVA                                  AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                                  ENEA VASILICA
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