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JUDETUL  COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL  ORAS COVASNA 

C O V A S N A 

 

 

   P R O C E S - V E R B A L  n r. 3/2013 
 

 
  Încheiat astăzi 15 februarie  orele 15

00
 cu ocazia ŞEDINŢEI 

EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna. 

 Ședința extraordinară festivă începe cu intonarea Imnului României. 

Conform regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local, în 

ordine alfabetică, este ales cu unanimitate de voturi ca președinte de ședință pe durata 

lunii februarie d-l consilier Enea Nicolae adoptându-se, 

 

HOTĂRÂREA NR.8/2013 

privind desemnarea președintelui de ședință 

 

 

D-l președinte de ședință, d-l Enea Nicolae, prezintă Dispoziția 55/2013 cu 

privire la convocarea Consiliului local al orașului Covasna în ședința extraordinară 

pentru 15 februarie 2013, orele 15, dispoziție adusă la cunoștință prin afişaj la sediul 

Primăriei și pe site-ul propriu.  

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

D-l președinte de ședință, d-l Enea Nicolae, îl invită pe d-l prefect, Dumitru 

Marinescu, să prezinte sentința civilă nr.10 CC din 07.02.2013 a Judecătoriei Târgu 

Secuiesc pronunțată în Camera de Consiliu. 

 D-l Prefect prezintă sentința civilă, apoi d-l președinte de ședință îl invită pe d-

l primar Thiesz Janos să depună jurământul de credință conform prevederilor art.60 și 

32 (1) din Legea 215/2001 legea administrației publice locale  

  Purtând eșarfa tricoloră, cu mâna dreaptă pe Constituție și pe Biblie d-l 

Thiesz Janos depune jurământul, care se semnează de către președintele de ședință și 

d-l primar în două exemplare. 

La finalul jurământului președintele de ședință, d-l Enea Nicolae : „Declar că d-l 

Thiesz Janos a fost învestit în funcția de primar al orașului Covasna”. 
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Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar Thiesz Janos pentru a-și face 

cunoscute gândurile de început de mandat. 

D-l prefect intervine și arată că dorește să ia cuvântul. Propune pentru început, un 

moment de reculegere, în amintirea fostului primar Lorincz Zsigmond. După păstrarea 

momentului de reculegere d-l prefect arată că înțelege specificul orașului, întrucât și 

dânsul a fost primar într-o localitate multiculturală, cu români, maghiari, romi. Îi 

urează d-lui primar sănătate și succes în muncă si să facă mai mult pentru cei care nu 

l-au votat astfel încât peste trei ani să fie reales de către toată populația orașului. 

 D-l președinte, Tamas Sandor, cere permisiunea președintelui de ședință să se 

adreseze auditoriului. Se adresează mai întâi în limba maghiară, apoi în limba română. 

Felicită pe primar, pe viitorul viceprimar și pe consilieri, dar și pe covăsnenii care au 

participat la alegeri, după evenimentul trist din luna noiembrie, după dispariţia d-lui 

Lorincz Zsigmond, care a reușit să pună orașul Covasna pe un loc binemeritat. 

“Trebuie că de-acum să mergem împreună: ne batem în alegeri politice dar când vine 

timpul pentru a construi localitatea , și acest timp a venit, cu siguranța, suntem alături: 

“pot să vă asigur că o să fiu alături de primarul orașului, de cetățenii acestui oraș.” 

 D-l președinte de ședință îl roagă pe primarul ales, d-l Thiesz Janos, să se 

adreseze Consiliului local și invitaților, cetățenilor orașului. 

 D-l primar, Thiesz Janos mulțumește electoratului din orașul Covasna care s-a 

prezentat în număr mare la urne și care a înțeles mesajul dânsului, și anume să 

continuăm împreună ce am început în 2008. Am început și vom continua ca orașul 

Covasna să devină o stațiune agreată de toată lumea, atât de către cetățenii orașului, 

cât și de către turiști. “Promit să fiu un urmaș demn al fostului primar, d-l Lorincz 

Zsigmond, și împreună cu viceprimarul care va fi ales, cu consilierii, cu echipa din 

Primărie să muncim pentru binele orașului. Doresc tuturor sănătate, fericire, și să 

facem împreună, din Covasna o perlă a Europei, a întregii lumi. Se adresează și în 

limba maghiară. 

 Se trece în continuare la validarea supleantului de pe lista UDMR. Întrucât 

prin alegerea consilierului - viceprimar Thiesz Janos, ca primar al orașului s-a 

vacantat funcția de consilier local, respectiv funcția de viceprimar este necesar să se 

procedeze conform prevederilor legale, și anume, validarea primului supleant din lista 

UDMR, formațiunea de pe lista căreia a fost ales primarul orașului. 

Avem în vedere și faptul că funcția de primar este incompatibilă cu cea de consilier. 
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Astfel, pentru verificarea legalității procedurilor rog comisia de validare să analizeze 

documentația existentă și să prezinte consiliului propunerea sa privind validarea sau 

invalidarea primului supleant din lista UDMR. 

D-l Domahazi Janos, președintele comisiei de validare prezintă raportul comisiei prin 

care se constată că au fost îndeplinite condițiile legale și că d-l Gecse Imre nu se află 

în stare de incompatibilitate, fapt pentru care se hotărește să propună validarea în 

funcția de consilier local a d-lui Gecse Imre. 

Apoi președintele de ședință, prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 

supleantului din lista UDMR, și supune la vot după ce atrage atenția d-lui Gecse Imre 

că el nu votează. Cu unanimitate de voturi (16) “pentru”, se adoptă  

 

HOTĂRÂREA NR.9/2013 

Cu privire la validarea în funcția de consilier local a primului 

supleant din lista UDMR 

 

D-l președinte de şedinţă îl invită pe d-l Gecse Imre să depună jurământul de credință 

și apoi, dacă dorește, să spună câteva gânduri. D-l Gece Imre depune jurământul cu 

mâna dreaptă pe Constituție și pe Biblie. Apoi, jurământul se semnează de către 

președintele de ședință și de către noul consilier. D-l Gecse Imre spune că o să facă 

totul pentru binele orașului aşa cum a jurat și pe Biblie.  

În continuare, d-l președinte de ședință solicită propuneri pentru candidați la funcția 

de viceprimar. D-l Kadar Gyula îl propune pe d-l Csikos Tibor Zoltan, iar d-l 

Deaconu Ion îl propune pe d-l Șerban Dumitru.  

D-l președinte îi întreabă pe candidați dacă acceptă să fie aleși în funcția de 

viceprimar, aceştia răspunzând afirmativ.  

- Președintele de şedinţă anunță că, Candidații pentru funcția de viceprimar vor 

fi trecuți pe buletinul de vot în ordinea propunerilor. 

- Exercitarea votului se face în mod secret, în cabina de vot special amenajată. 

- Se poate folosi următoarea procedură de vot:  

 Fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot cu ştampila de control pe 

ultima pagină, (ştampilă a Consiliului local). Pe buletinul de vot sunt trecute numele 

tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie 

orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. 
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 Pe buletin va rămâne nebarat (netăiat) numele consilierului pe care 

doreşte să îl aleagă în funcţia de viceprimar. 

 Votează secret şi consilierul sau consilierii propuşi ca şi candidaţi pentru 

funcţia de viceprimar. 

 Este ales consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, şi 

anume, cel puţin 10 voturi pentru. (½ + 1din 17) 

 După exercitarea, în secret, a votului d-l președinte de ședință deschide urna și 

dă citire votului exprimat din fiecare buletin de vot. Se constată că d-l Csikos Tibor 

Zoltan a întrunit 12 voturi pentru, iar d-l Șerban Dumitru 5 voturi pentru. 

Astfel, este ales în funcție de viceprimar d-l Csikos Tibor Zoltan. 

Președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea 

viceprimarului orașului Covasna, cele trei articole fiind aprobate cu unanimitate de 

voturi, adoptându-se 

 

HOTĂRÂREA NR.10/2013 

Cu privire la alegerea viceprimarului 
 

Se depune jurământul de credință  de către d-l Viceprimar, d-l Csikos Tibor Zoltan. 

Acesta dă citire textului jurământului cu mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție.  

Se trece apoi la reorganizarea comisiilor de specialitate ale consilierilor ca urmare a 

modificărilor intervenite.  

D-l Enea Nicolae anunță că d-l Csikos Tibor Zoltan făcea parte din comisia de buget 

și consultă consilierii dacă sunt de acord că d-l Gecse Imre să intre în comisia de 

buget în locul d-lui Csikos. Apoi, se cer propuneri pentru funcția de președinte al 

comisiei, d-na Becsek Eva propunându-l pe d-l Kadar Gyula ca președinte al comisiei 

de buget. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu cele două articole, adoptându-se cu 

unanimitate de voturi  

HOTĂRÂREA NR.11/2013 

Cu privire la modificarea componenței comisiilor de specialitate 

 

 

D-l președinte de ședință solicită înscriei la cuvânt. D-l Kadar Gyula, 

președinte al grupului UDMR al consilierilor, se adresează în limba maghiară și apoi 

în limba română „ am suferit o pierdere mare, această echipă a rămas fără conducător. 
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Dar, acum, această echipă s-a reîntregit odată cu votarea primarului, cu votarea  

colegului consilier, cu colegul viceprimar; să mergem pe acelaşi drum! Doresc 

sănătate, putere de muncă primarului și colegilor ca să-l putem sprijini”.  

D-l Domahazi Janos mai întâi în limba română. “Fără lipsă de modestie, ca cel mai 

vechi consilieri, mă angajez să sprijin și eu pe primar și pe viceprimar. Însă vreau să 

cred că este democrație în acest consiliu și nu este monopol”. Apoi, în limba maghiară 

D-l Enea Nicolae, președintele de ședință îi felicită pe cei trei  noi aleși, dorește ca în 

consiliu să se desfășoare o muncă de echipă, să existe consens între consilieri, între 

primar, viceprimar și secretar. Cu o colaborare bună se pot face multe pentru oraș. 

Întrucât orașul are un grad de îndatorare destul de mare și întrucât avem multe 

proiecte ale căror lucrări vor începe este nevoie de o mai mare contribuție de la 

bugetul de stat pentru a se asigura cofinanțarea, în primul rând, a proiectelor cu 

fonduri europene. 

Pe d-l Prefect, d-l președinte al consiliul judeţean, d-l Tamas Sandor, îi rugăm să ne 

sprijine în obținerea de fonduri cât mai mari din bugetul de stat. 

 
Domnul preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa la orele 16.00 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                                           

ENEA NICOLAE                                              ENEA  VASILICA 
 

 

 


