ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 9/2022
Încheiat astăzi, 22 aprilie 2022, orele 1000, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri: 12 consilieri în sala de ședințe a orașului
Covasna și 3 consilieri prin mediul online (dl Enea Nicolae, dl Vatány Ferenc și
dl Fülöp Csaba).
Participă la şedinţă: dl Bagoly Zsolt, Director executiv din cadrul Direcției
Economice și d-ra Bartos Timea, consilier juridic.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 180/2022, 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 februarie 2022.
Dl Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna aprilie 2022 ziua 22, care se desfășoară în
sala de ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna aprilie a fost aleasă dna consilier local Bodó
Enikő în ședința extraordinară din 8 aprilie 2022.
Dna președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al
orașului Covasna pe anul 2022
Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost propusă, care se aprobă cu 15
voturi „pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2022
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Dl Bagoly prezintă proiectul de hotărâre, arătând că în primul rând se
propune abrogarea prevederilor HCL nr. 2/2022, având în vedere că în data de
02.04.2022 s-a procedat la reintregirea excedentului bugetului local, excedent în
suma de 900.000 lei, utilizat pentru acoperirea temporară a golului de casă ivit la
acest buget.
În al doilea rând, se propune rectificarea bugetului local, prin utilizarea sumei
de 698.820 lei din excedentul bugetului local rezultat la încheierea anului precedent,
ca sursă de finanțare pentru achiziționarea imobilului din strada Libertății nr. 26 și
taxele aferente, în vederea extinderii sediului Primăriei orașului Covasna.
De asemenea, luând în considerare adresa nr. 78/08.04.2022, depusă de
Directorul Liceului „Kőrösi Csoma Sándor” din orașul Covasna, se propune
aprobarea bugetului fondurilor externe nereambursabile – sursa D pentru Liceul
„Kőrösi Csoma Sándor” din orașul Covasna, având în vedere faptul că are în
derulare două proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.
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, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– 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. 57/2022
Cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului
Covasna
Nefiind alte discuţii doamna Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 10.15
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BODÓ ENIKŐ
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

