
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  1/2021

Încheiat  astăzi,  7  ianuarie  2021,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi online, prin aplicația SKYPE 16 consilieri.
Lipsește dl consilier Bocan Ioan Marcel.
Participă  la  şedinţă:  secretarul  general  al  orașului,  D-na  Vasilica  Enea,

director economic, dl Bagoly Zsolt Lajos și director adjunct direcția economică, dl
Antal Levente. 

         Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.    413/2020 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 31 decembrie 2020.

Dl  Viceprimar Jeszenovics  Robert  –  Karoly  urează  bun  venit  tuturor
consilierilor care participă la şedinţa extraordinară online a consiliului local din luna
ianuarie 2021, care se desfășoară cu respectarea distanțării  sociale, prin aplicația
SKYPE.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna ianuarie 2021.
Se  propune  ca  președinte  de  ședință  pentru  luna  ianuarie  d-na  consilier

Becsek Eva.
Se aprobă propunerea cu 16 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă

Hotărârea nr. 1/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

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 utilizării sumei de 30.000 lei
din  excedentul  bugetului  activităților  finanțate  din  venituri  proprii  aferent
anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.

1

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 675.000 lei
din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului
temporar de casă.

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul  bugetului  instituțiilor  publice  finanțate  integral  sau  parțial  din
venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2020.

5.  Proiect  de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții  al
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Covasna 

             Dl Viceprimar propune modificarea ordinii de zi astfel: punctul 5 este scos
de pe ordinea de zi și se propune suplimentarea cu  Proiect de hotărâre privind
desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la GOS-
TRANS-COM SRL.

          Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 16
voturi „pentru”– unanimitate.

Se trece la discutarea punctului1de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  utilizarii  sumei  de  30.000  lei  din  excedentul  bugetului
activitatilor  finantate  din  venituri  proprii  aferent  anului  2020,  pentru
acoprerirea golului temporar de casă.

Dl Bagoly prezintă detaliat 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 2/2021
privind aprobarea utilizării sumei de 30.000 lei din excedentul bugetului

activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2020, pentru
acoperirea golului temporar de casă
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea utilizării sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local
aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.

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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 3/2021
privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local

aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă

          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  instituțiilor
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii
de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2020.

          Dl Bagoly prezintă 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 4/2021
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii
de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din

venituri proprii pe anul 2020
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Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020

    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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 5/2021
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a

deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu
la GOS-TRANS-COM SRL.

  Dl Antal 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL   

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 6/2021
Privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu

la GOS-TRANS-COM SRL

Nefiind alte discuţii doamna Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
              BECSEK EVA                                  AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                                  ENEA VASILICA
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