
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. 13/2016 

Încheiat  astăzi  24 iunie 2016 orele 9,00 cu ocazia şedinţei  de constituire a

noului Consiliu local  al oraşului  Covasna. 

Domnul Prefect  Sebastian Cucu deschide şedinţa de constituire a Consiliului

local oraş Covasna, spunând că odată la 4 ani , poporul decide, îl felicită pe  primarul

ales şi pe consilieri.  Arată,  că această şedinţă a fost convocată în conformitate cu

prevederile  art.  31  din  Legea  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală  prin

Ordinul 165 din data de 17.06.2016 al Prefectului judeţului Covasna.

Domnul  Prefect: D-l  Primar,  d-lor  consilieri,  dragi  invitaţi,  am onoarea şi

deosebita plăcere să deschid această şedinţă. 

Arată  în  continuare:  având  în  vedere  că  în  sală  sunt  prezenţi  toţi  cei  17

consilieri  aleşi  de  electorat  la  alegerile  din  5  iunie  2016,  sunt  întrunite  cerinţele

prevăzute de art. 30 din legea 215/2001 şi anume:

           Art. 30 alin. (2) „Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin 2/3 din

numărul consilierilor aleşi” (17) – adică cel puţin 11. Sunt prezenţi toţi 17 consilieri ,

astfel, şedinţa Dvs. este legal constituită.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  31  din  Legea  215/2001  –  legea

administraţiei publice locale, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse (în prima

parte) de către cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Consultând  lista  consilierilor  aleşi  la  alegerile  locale  din  5  iunie  2016  se

constată  că  cel  mai  în  vârstă  consilier  este  d-l  Gazda  Istvan,  iar  cei  mai  tineri

consilieri sunt:

- d-l Jeszenovics Robert Karoly

- d-l Dali Gyula-Lorand

Îl invită pe cei trei consilieri să preia conducerea lucrărilor acestei şedinţe şi

urează succes lucrărilor şedinţei, în continuare.
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Preşedintele de vârstă,  d-l Gazda Istvan –Bună ziua tuturor care aţi venit la

acest moment festiv în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016,  am deosebita onoare

de a conduce această şedinţă asistat de cei doi colegi ai noştri, cei mai tineri.

Au fost aleşi de electoratul local consilieri tineri şi vârstnici şi nu ne rămâne

decât să împletim elanul şi  entuziasmul tinerilor cu experienţa celor mai în vârstă

pentru a obţine rezultate în această localitate.

În numele meu şi ai colegilor mei vă asigurăm că ne vom strădui să conducem

lucrările şedinţei de constituire a consiliului local conform cerinţelor legale.

În acest sens, supunem aprobării consilierilor proiectul ordinii de zi şi anume:

1. Constituirea grupurilor de consilieri

2. Alegerea comisiei de validare

3. Validarea mandatelor consilierilor aleşi

4. Depunerea jurământului de către consilieri.

5. Declararea Consiliului local ca legal constituit

6. Alegerea preşedintelui de şedinţă

7. Prezentarea rezultatului validării primarului

8. Depunerea jurământului de către primar

9. Alegerea viceprimarului – prin vot secret

10. Depunerea jurământului de către viceprimar

11. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Supun votului consilierilor acest proiect al ordinii de zi: 

Cu 17 voturi „ pentru „ -  unanimitate de voturi a fost adoptată ordinea de zi a

şedinţei de constituire.

Intrăm în ordinea de zi,

Punctul nr.1  - Constituirea grupurilor de consilieri

Pauză pentru constituirea grupurilor de consilieri.

Soseşte  D-na Judecătoare Buta Mihaela-Carla de la  Judecătoria Târgu

Secuiesc.

D-l Gazda Istvan: 

„Constituirea grupurilor de consilieri:
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(1)  După  preluarea  conducerii  şedinţei,  se  ia  o  pauză,  în  timpul  căreia  se

constituie grupurile de consilieri.

(2) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele

politice pa ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(3) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile de număr de mai sus, precum şi

consilierii independenţi, pot constitui un grup prin asociere.

(4)  Grupul  de  consilieri  este  condus de un lider,  ales  prin  votul  deschis  al

majorităţii membrilor grupului

(5)  Consilierii  nu  pot  forma  grupuri  în  numele  unor  partide  care  nu  au

participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în

consiliu cu cel puţin un consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în

consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.”

Vă rog să-mi spuneţi dacă aţi discutat această problemă. Vă mulţumesc

pentru operativitate.

Domnul Kadar Gyula – UDMR – s-a constituit grupul de consilieri, sunt în

calitate de reprezentant al acestui grup

Domnul Bocan Ioan Marcel - ALDE – mergem separat, nu constituim grup,

dar rămânem împreună.

Domnul Manea Ovidiu–Mihai - PNL  – formăm un grup cu independentul –

Domnul Tabalai ne este şi lider.

Domnul Fulop Csaba – PCM – noi nu formăm grup, dar susţinem UDMR-ul

în diferite probleme.

 Se trece la discutarea    punctului 2   din ordinea de zi :    Alegerea comisiei de

validare :

Consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, o comisie de validare care

va funcţiona pe durata întregului mandat al consiliului local.

Cine este pentru ca în componenţa comisiei de validare să intre 5 consilieri

locali? 

În unanimitate s-a aprobat componenţa comisiei de validare din 5 consilieri.
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Rog să faceţi propuneri nominale, astfel încât numărul de locuri în comisia de

validare să fie determinat în funcţie de numărul de mandate obţinute de fiecare partid,

alianţă, grup.

Fiecare propunere se supune votului deschis.

Domnul Kadar propune - pe D-na Bodo Eniko şi d-l Domahazi Janos

Domnul Manea – propune pe d-l Tabalai Gheorghe

Domnul Bocan – propune pe d-l Neagovici Vasile Cătălin

Domnul Fulop – propune pe d-l Szabo Levente

Domnul Gazda – Avem 5 propuneri pentru 5 locuri.

Se supune la vot . 

Se votează în unanimitate de voturi, componenţa comisiei 

Domnul Gazda - dau cuvântul secretarului oraşului Covasna pentru a prezenta

prima hotărâre şi anume  hotărârea nr. 55 cu privire la alegerea comisiei de validare

rezultată în urma votului exprimat de dvs.

Domnul Gazda – Vă rog pe cei 5 să se retragă şi să-şi aleagă preşedintele şi

secretarul, conform procesului verbal.

În urma alegerii făcute se constată că d-l consilier Domahazi Janos a fost ales

preşedinte, iar d-l consilier Neagovici  a fost ales secretar al comisiei de validare.

Se trece la    punctul 3   al ordinii de zi –    validarea mandatelor consilierilor

aleşi.

Pentru a da posibilitatea comisiei  de validare să verifice legalitatea alegerii

fiecărui  consilier  pe  baza  dosarelor  prezentate  preşedintelui  de  vârstă  de  către

secretara oraşului şi să elaboreze propuneri de validare sau invalidare a mandatelor şi

să-şi întocmească Raportul comisiei de validare. 

Propun a se lua o pauză de 10 minute.

Va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza

dosarelor  prezentate  de  preşedintele  de  vârstă,  şi  vor  fi  elaborate  propunerile  de

validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces- verbal. Se

constată că d-l Gyero Jozsef a optat pentru funcţia de primar. Astfel, s-a examinat, în

vederea validării şi dosarul supleantului din lista UDMR – d-na Bodo Eniko.
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După pauză:

Reluăm lucrările  şedinţei  de  constituire  şi  rog  pe  preşedintele  comisiei  de

validare să ia cuvântul şi să prezinte Raportul Comisiei de validare pentru a se afla

rezultatul verificării alegerii fiecărui consilier.

Propunerile  comisiei  se  supun  la  vot  separat  pentru  fiecare  consilier.

Consilierul a cărui validare sau invalidare este supusă votului, nu votează.

Cine este pentru validarea în funcţia de consilier a:

1. D-l Bocan Ioan Marcel: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

2. D-na Bodo Eniko: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

3. D-l Csikos Tibor Zoltan: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

4. D-l Dali Gyula-Lorand: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

5. D-l Domahazi Janos: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

6. D-l Fulop Csaba: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

7. D-l Gazda Istvan: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

8. D-l Jeszenovics Robert Karoly: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

9. D-l Kadar Gyula: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

10. D-l Kopacz Levente–Benedek: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

11. D-l Manea Ovidiu-Mihai împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

12. D-l Molnar Janos: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

13. D-l Neagovici Vasile–Cătălin: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

14. D-na Sasu Izabella: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

15. D-l Szabo Levente: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

16. D-l Tabalai Gheorghe: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

17. D-l Tozlovanu Horia-Mihai: împotrivă -, abţineri -, total voturi pentru 16

Ca  urmare  a  prezentării  procesului  verbal  al  comisiei  de  validare  şi  a

rezultatului votului dvs. rog pe d-na Secretar să prezinte a doua hotărâre şi anume

hotărârea nr. 56 privind validarea alegerii consilierilor locali.

Se trece la    punctul 4   al ordinii de zi, şi anume: -   Depunerea jurământului de

către consilieri.
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Aşa cum prevede art. 34 alin. (1) din Legea 215/2001 – consilierii ale căror

mandate au fost validate depun în faţa Consiliului local jurământul după următoarea

procedură:

Se dă citire textului  jurământului  de către secretarul  unităţii  administrativ –

teritoriale,  după care consilierii  validaţi s-au prezentat,  în ordine alfabetică, în faţa

unei  mese  special  amenajate  pe  care  se  află  un  exemplar  din  Constituţie  şi  un

exemplar din Biblie. Fiecare consilier a pronunţat cuvântul JUR, cu formula religioasă

cu excepţia unuia dintre ei care este ateu şi care a jurat fără formula religioasă. S-au

respectat procedurile legale şi fiecare consilier a semnat jurământul în 2 exemplare,

un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea i s-a înmânat fiecărui

consilier în parte.

Având în vedere că toţi consilierii ale căror mandate au fost validate au depus

jurământul de credinţă în temeiul prevederilor art. 34 din Legea administraţiei publice

locale, s-a declarat 

5. Consiliul Local al Oraşului Covasna ca fiind legal constituit.

Cine este pentru declararea ca legal constituit a consiliului local Covasna?

Cine este împotrivă?

Cine se abţine?

S-a adoptat hotărârea 57/2016 cu privire la declararea Consiliului local ca

legal constituit.

Secretara oraşului prezintă această hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea punctului 6 - Alegerea preşedintelui de şedinţă.

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 215/2001 după declararea ca

legal  constituit,  consiliul  local  alege dintre membrii  săi,  prin  hotărâre adoptată cu

votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o

perioadă  de  cel  mult  3  luni,  care  va  conduce  şedinţele  consiliului  şi  va  semna

hotărârile adoptate de acesta.

Rog,  în  aceste  condiţii,  să  faceţi  propuneri  pentru alegerea preşedintelui  de

şedinţă.

D-l Consilier Kadar propune ca d-l Gazda să continuie lucrările şedinţei ca

preşedinte de şedinţă.

Consult dacă sunt obiecţiuni!
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Nefiind,  supun votului:  cine  este  pentru?  Cine este  contra?  Dacă  se  abţine

cineva?

În unanimitate de voturi, d-l Gazda Istvan a fost ales ca preşedinte de şedinţă al

consiliului pe luna iunie.

Dau  cuvântul  D-nei  secretar  pentru  a  prezenta  hotărârea  nr.  58  privind

alegerea preşedintelui de şedinţă.

Preşedintele de şedinţă:

Mulţumesc domnilor consilieri pentru încrederea acordată de a conduce prima

şedinţă de Consiliu local imediat după constituirea lui. Sunt convins că voi conduce

această şedinţă în condiţii de deplină legalitate.

Se trece la discutarea – punctului 7  al ordinii de zi -şi anume- Prezentarea

rezultatului validării primarului.

D-na Judecător Buta Mihaela - Carla: În primul rând felicitări consiliului

nou ales. Îmi rezerv dreptul de a prezenta Sentinţa Civilă, având în vedere faptul că şi

eu  am participat  la  judecare.  Având  în  vedere  că  pe  rolul  judecătoriei  s-a  depus

dosarul 1517/322/2016, dosar întocmit de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 4, din

care reiese că la alegerile din data de 5 iunie 2016 candidatul Gyero Jozsef, propus de

Uniunea Democrată Maghiară din România a obţinut un număr de 2323 voturi din

numărul total de 3890 voturi valabil exprimate, faţă de alţi candidaţi care au obţinut

nu număr mai mic de voturi, după cum reiese din procesul verbal centralizator, astfel

încât constatând că nu a fost nici un fel de impediment, instanţa a validat alegerea în

funcţia de primar pe d-l Gyero Jozsef. Hotărârea nr. 505  din data de 23 iunie 2016 a

Judecătoriei  Târgu  Secuiesc  privind  validarea  s-a  comunicat  Prefectului  Judeţului

Covasna.

Îl felicit pe d-l Primar, sper să ne întâlnim şi în alt mandat.

D-l Gyero Jozsef: Mulţumesc d-nei Judecătoare că a rupt timp din timpul ei

preţios şi a venit să prezinte sentinţa civilă privind validarea. 

Potrivit  prevederilor  art.60  din  Legea  215/2001  Primarul  depune  în  faţa

Consiliului local jurământul prevăzut în art.32 alin.(1) din aceeaşi lege.

Se  trece  la  discutarea  –  punctului  8   al  ordinii  de  zi  :  Depunerea

jurământului de către primar 
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Potrivit  prevederilor  art.  60  din  Legea  215/2001  Primarul  depune  în  faţa

Consiliului local jurământul prevăzut în art. 32 alin. (1) din aceeaşi lege.

Preşedintele de şedinţă îl invită pe d-l Gyero Jozsef să depună jurământul. (D-l

primar citeşte personal textul jurământului care va fi semnat de dânsul şi preşedintele

de şedinţă).

La finalul jurământului, preşedintele de şedinţă:

„declar că d-l Gyero Jozsef a fost investit în funcţia de primar al oraşului

Covasna”

Se  înmânează  primarului  legitimaţia  semnată  de  preşedintele  de  şedinţă  şi

eşarfa  în  culorile  drapelului  naţional  al  României  ca  însemne  distinctive  ale

primarului.

Cuvântul  primarului:  „Vă  mulţumesc  pentru  această  posibilitate,  domnul

Prefect,  stimate  Doamnă  Judecător,  domnul  preşedinte,  doamna  Secretar,  stimaţi

membri  ai  consiliului  local,  stimată  audienţă,  permiteţi-mi  ca  în  această  ipostază

primele cuvinte al acestui discurs să fie ale mulţumirii, în primul rând aş dori să le

mulţumesc acelor cetăţeni ai oraşului Covasna care în data de 5 iunie mi-au acordat

votul dânşilor, m-au mandatat prin acest vot şi prin rezultatul alegerilor să ocup acest

loc  de primar  al  oraşului  Covasna  în  următorii  4  ani.  De  asemenea aş  dori  să  le

mulţumesc şi acelora care dând dovadă de spirit civic s-au prezentat la urne şi şi-au

exprimat poziţia de a acorda mandatul voturilor altor candidaţi, pe care, şi pe această

cale,  îi  felicit,  mi-au fost alături  în această campanie,  în care,  spun eu, ne-a făcut

cinste tuturor şi care a păstrat limitele unei decenţe şi corectitudini a campaniei. În al

doilea rând, eu aş dori să le mulţumesc acelor colegi,  ai  mei,  care m-au ajutat  în

campania electorală, şi au făcut ca să fie posibil acest rezultat. Ştiu foarte bine, sunt

conştient de faptul că acest rezultat al meu şi al fracţiunii UDMR ţine nu neapărat sau

nu în mod exclusiv de competenţele personale ale candidaţilor, ci şi de acea muncă pe

care reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare în România la nivel de oraş Covasna

şi la nivel judeţean, au prestat în ultimii 4 - 8 ani, dar mă rezum la ultimii 4 ani. Şi

atunci  în  acest  moment  aş  dori  să  le  mulţumesc  pentru  activitatea  -  spun  eu,  cu

rezultate apreciabile - ale fostului domn primar Lorincz Zsigmond, Dumnezeu să-l

ierte, domnului primar Thiesz Janos, domnului viceprimar Csikos Tibor, membrilor

consiliului local care astăzi îşi depun mandatul, indiferent de apartenenţa politică a
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membrilor, şi eu cred, făcând parte şi eu din acest consiliu, că am făcut tot posibilul ca

să exploatăm acele posibilităţi care au dus până acolo încât, spunem noi, astăzi oraşul

Covasna este pus pe drum pe un făgaş al dezvoltării. Şi acum m-aş adresa membrilor

consiliului nou ales care şi-a depus jurământul. Sunt convins, că provocarea ultimilor,

mă  rog,  a  următorilor  4  ani  în  activitatea  noastră  şi  de  altfel  în  activitatea

administraţiei publice în general, va fi acea, dacă ne putem ralia pe anumite gânduri,

idei  şi  fapte  comune,  şi  dacă  vom  putea  lucra  împreună,  să  dăm  dovadă  de

solidaritate,  nu neapărat  la nivelul discursului ci şi  în fapte traduse în realitate,  ca

astfel lucrând să contribuim cu toţii la binele acelor cetăţeni, care ne-au acordat până

la  urmă această  posibilitate  şi  responsabilitate  de  a  lucra,  uzând de  competenţele

legale,  în  interesul  lor.  Ştiu  foarte  bine  că  o  confruntare  politică  comportă  şi

divergenţe de opinii, şi e bine să fie aşa, însă mi-aş dori şi v-aş dori să fim atenţi ca

acele gloanţe pe care le vom trage pe acest câmp al bătăliei politice, să aibă sensul şi

scopul de a atinge adevărata raţiune a politicii, respectiv acţiune în interesul polisului,

al cetăţii, al oraşului, şi dacă reuşim acest lucru, atunci, spun eu, că vom fi pe calea

cea bună. Din punctul meu de vedere doar argumentele solide,  respectul  reciproc,

respectarea unor principii acceptabile intr-o democraţie funcţională pot asigura acel

climat, care va aduce acolo încât să putem respecta acele promisiuni pe care le-am

făcut, atât eu personal, cât şi fiecare dintre Dvs. în campania electorală. Astfel, eu vă

doresc o activitate fructuoasă, vă solicit să-mi fiţi alături în această activitate, eu vă

asigur că voi fi alături de Dvs. în această activitate, şi mi-aş dori,  ca peste 4 ani de

zile  să putem afirma că,  într-adevăr în  Covasna este  mai  bine  de trăit  decât

înainte. Vă felicit şi vă doresc o activitate fructuoasă! „

 

Se  trece  la  discutarea  –  punctului  9   al  ordinii  de  zi  :   Alegerea

viceprimarului.

D-l Preşedinte de şedinţă prezintă reglementările legale în materie:

Alegerea viceprimarului se face pe baza propunerilor formulate de consilieri.

După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează

buletinele de vot.

În  acest  sens,  vă  rog  să  faceţi  propuneri  de  candidaţi  pentru  funcţia  de

viceprimar, care să fie trecuţi pe buletinul de vot.
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Candidaţii  pentru funcţia de viceprimar vor fi  trecuţi pe buletinul de vot în

ordinea propunerilor.

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

Se va 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.

Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă

în funcţia de viceprimar.

Votează 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 pentu (½ + 1 din 17).

Domnul Kadar propune pe domnul Jeszenovics Robert Karoly.

Domnul Manea propune pe domnul Tabalai Gheorghe.

După votul secret în cabine ......

Preşedintele  şedinţei  procedează  la  deschiderea  urnei  şi  în  faţa  asistenţei

pronunţă rezultatul din fiecare buletin de vot.

În urma voturilor exprimate rezultă că:

Dl Jeszenovics Robert Karoly a obţinut  11 voturi pentru.

Dl Tabalai Gheorghe a obţinut 3 voturi pentru.

Trei buletine de vot au fost nule.

În baza voturilor exprimate d-l consilier Jeszenovics Robert Karoly a fost ales

în funcţia de viceprimar al oraşului.

Se va depune jurământul de către viceprimarul ales.

Se  trece  la  discutarea  –  punctului  10   al  ordinii  de  zi  :     Depunerea

jurământul de către viceprimarul ales.

 D-na  secretar   prezintă  -   Hotărârea  nr.  59    -cu  privire  la  alegerea

viceprimarului.

Îl invit pe d-l viceprimar să depună jurământul.

D-l Jeszenovics Robert Karoly în calitate de viceprimar, depune jurământul .
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Domnul Viceprimar –Vă mulţumesc domnilor şi doamnelor consilieri penrtru

că aţi avut încredere în mine, sper să lucrăm împreună în folosul comunităţii, să îl ajut

pe d-l Primar. Baftă multă tuturor şi succes, şi să lucrăm bine împreună.

Domnul  Prefect – vă mulţumesc frumos,  permiteţi-mi să mă adresez celor

prezenţi. Vreau să vă felicit pentru faptul că aţi fost numiţi în funcţie de demnitate

publică,  primar  şi  consilieri  locali:  consider  că  cetăţenii  ar  fi  mai  mult  decât

mulţumiţi, dacă aţi respecta doar jurământul depus, să se respecte Constituţia şi legile

ţării.  Din  perspectiva  prefectului,  pentru  noi  este  foarte  important  ca  activitatea

noastră să se desfăşoare în conformitate cu legalitatea. Domnul Primar este un om al

legii, şi sunt sigur, că va respecta legea, iar în aşa fel încrederea în societate creşte.

Ne-am mai întâlnit şi în altă ipostază, dar nu am mai auzit atâta emoţie din vocea

dânsului, asta înseamnă că îi pasă, şi îşi dă interesul. Sper ca lucrurile să meargă din

ce în ce mai bine.  Tinereţea este un atu,  dar nu este o garanţie,  implică şi  multă

muncă. Îl felicit şi mă bucur că am avut prilejul să particip la acest eveniment. Vă

mulţumesc, vă felicit şi spor la muncă, în folosul comunităţii. Stim că nu puteţi să-i

mulţumiţi pe toţi, dar nici nu este scopul. Vă mulţumesc.

Se  trece  la  discutarea  –  punctului  11   al  ordinii  de  zi  :   Organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului local – 

În continuare trecem la discutarea şi aprobarea ultimului proiect de hotărâre,

înscris pe ordinea de zi, şi anume constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului

local.

Comisiile de specialitate se organizează pe principalele domenii de activitate,

în  funcţie  de  specificul  activităţii  din  fiecare  unitate  administrativ-  teritorială,  iar

principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt: 

-  comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

-  comisia  pentru  programe de dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ

-  comisia  pentru  agricultură,  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului  şi

silvicultură

- comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, sport şi tineret
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-  comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase.

Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilieri locali.

Numărul  locurilor  care  revin  fiecărui  grup  de  consilieri  sau  consilierilor

independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în

funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri,

iar  a  consilierilor  independenţi,  de  către  consiliul  local,  avându-se  în  vedere,  de

regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară

activitatea.

În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din

1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita

numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc

prin  regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  local,  respectându-se

configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale.

Domnul Gazda – urmează să facem propuneri pentru comisiile de specialitate.

Avem 5 comisii,  cu câte  5 membri,  după  partide  cam aşa  ar  veni:  UDMR – 15,

Alianţa Electorală PSD+ALDE – 3, PNL – 3 + independent, PCM – 3 locuri. Aveţi

propunerile făcute?

Domnul Kadar – Suntem de acord cu propunerile Dvs., să se păstreze situaţia

prezentată  de  Dvs.,  pe  baza  algoritmului  am  făcut  un  proiect  de  constituire  a

comisiilor, noi facem propuneri nominale pentru fiecare comisie:

- comisia buget-finanţe: Sasu Izabella, Csikos Tibor Zoltan, Kadar Gyula, un

membru de la Alianţă şi unul de la PCM.

- comisia de urbanism: Kopacz Levente Benedek, Gazda Istvan, Kadar Gyula,

un membru de la PNL şi unul de la ALDE.

- comisia juridică: Gazda Istvan, Domahazi Janos, Kopacz Levente-Benedek,

un membru de la ALDE şi unul de la PNL

- comisia  de sănătate:  Molnar Janos,  Bodo Eniko,  Csikos  Tibor Zoltan,  un

membru de la PCM şi Domnul consilier independent, Tozlovanu Horia Mihai
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- comisia de agricultură: Domahazi Janos, Dali Gyula Lorand, Molnar Janos,

un membru de la PNL şi unul de la PCM.

Domnul Gazda – ceea ce am citit a fost respectat. Aveţi alte propuneri?

Domnul  Manea –  nu vă ascundem faptul  cu nu corespund cu ceea ce  am

propus noi.

Domnul  Tozlovanu – eu am fost  repartizat  în  comisia de sănătate,  este în

ordine, fiecare candidat să-şi expună competenţele în fiecare comisie.

Domnul Bocan – suntem de acord cu propunerile făcute.

Domnul Fulop – suntem de acord.

Domnul  Gazda –  urmează  să  ne  apucăm  de  constituirea  comisiilor  de

specialitate, câte un preşedinte şi câte un secretar.

 a.  Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,  finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ.
1. D-na Sasu Izabella
2. D-l Csikos Tibor Zoltan
3. D-l Kadar Gyula
4. D-l Bocan Ioan Marcel 
5. D-l Fulop Csaba 
Se supune la vot.
Se votează cu unanimitate.

b. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
1. D-l Kopacz Levente - Benedek
2. D-l Gazda Istvan
3. D-l Kadar Gyula
4. D-l Tabalai Gheorghe
5. D-l Bocan Ioan-Marcel
Se supune la vot.
Se votează cu unanimitate.

Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
1. D-l Domahazi Janos
2. D-l Dali Gyula-Lorand
3. D-l Molnar Janos
4. D-l Manea Ovidiu-Mihai
5. D-l Fulop Csaba
Se supune la vot.
Se votează cu unanimitate.

Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
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1. D-l Gazda Istvan
2. D-l Domahazi Janos
3. D-l Kopacz Levente-Benedek
4. D-l Tabalai Gheorghe
5. D-l Neagovici Vasile-Cătălin
Se supune la vot.
Se votează cu unanimitate.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport
1. D-l Molnar Janos
2. D-na Bodo Eniko
3. D-l Csikos Tibor Zoltan
4. D-l Szabo Levente
5. D-l Tozlovanu Horia-Mihai
Se supune la vot.
Se votează cu unanimitate.

După care se emite -  hotărârea nr. 60, privind organizarea Comisiilor de

specialitate  ale Consiliului local al oraşului Covasna.

Domnul  Gazda  –  rămâne  să  stabilim  preşedinţii  şi  secretarii  comisiilor.

Trebuie să vă gândiţi dacă sunteţi de acord cu finalizarea comisiilor.

16 voturi pentru, o abţinere.

5 minute pauză pentru gândire. 

După pauză – Domnul Gazda  prezintă procesele verbale ale comisiilor cu

privire la stabilirea preşedintelui şi scretarului comisiilor, după cum urmează :

-  comisia  de  urbanism  –  preşedinte :  Kopacz  Levente  Benedek,  secretar

Tabalai Gheorghe

- comisia de buget – finanţe – preşedinte Kadar Gyula, secretar Bocan Ioan

Marcel

-  comisia  de  turism –  preşedinte  Domahazi  Janos,  secretar  Manea  Ovidiu
Mihai

- comisia de învăţământ – preşedinte Szabo Levente, secretar Tozlovanu Horia
Mihai

- comisia juridică – preşedinte Neagovici Vasile Cătălin, secretar Gazda Istvan.

Domnul Gazda – stimaţi consilieri, am epuizat punctele de pe ordinea de zi.

După  adoptarea  ultimei  hotărâri,  vă  doresc  muncă,  muncă,  seriozitate,  umilinţă  şi

iarăşi muncă.
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Doreşte cineva să se înscrie la cuvânt ?

Domnul Thiesz Janos – D-l Primar, d-l Viceprimar, vă felicit, doamnelor –

domnilor consilieri vă felicit,  vă doresc succes şi rezultate din ce în ce mai bune,

conducerea oraşului  este în mâini bune. Vreau să mulţumesc domnului viceprimar

Csikos  Tibor,  doamnei  Secretar  Enea Vasilica,  domnilor  consilieri,  conducătorilor

instituţiilor, şi tuturor, care au fost alături de noi, aparatului de specialitate, care nu a

fost prea mare dar a lucrat cu greu pentru realizarea lucrărilor. Vă mulţumesc tuturor,

vă doresc succes, sănătate vouă şi familiei, care vă este alături întotdeauna. Nu o să

fiu departe de Dvs, oricând aveţi nevoie, să mă chemaţi, ajut cu ce pot. Vă mulţumesc.

Domnul Primar – Vă mulţumesc frumos, am vrut să vă rog să ne fiţi alături,

mai ales la început de drum, cu un sfat, pentru că avem nevoie.

Domnul Thiesz – Vă rog să mergem să vă predau biroul în condiţii normale.

 

Domnul Gazda – Mulţumesc vechii conduceri şi colegilor din cadrul primăriei

şi  alegătorilor.

Şedinţa de constituire se declară închisă.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR
GAZDA ISTVAN                                 ENEA  VASILICA
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