
ROMĂNIA
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.  14 /2016 

Incheiat  astazi  14  iulie   2016 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 16 consilieri,
Lipsește : dl Kádár Gyula

Participă la şedinţă, domnul Primar   , funcţionarii publici care au întocmit
rapoartele  de  specialitate  ,  reprezentanții  ziarelor  Háromszék  si  Székely
Hirmondó prcecum éu translatorul , dl. Turóczi Árpád.

Conform regulamentului este propus ca preşedinte de şedinţă  d-l consilier Gazda
István

Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 16  voturi pentru - unanimitate

Se adoptă :
  

   HOTĂRÂREA NR. 61  /2016 
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 384 / 2016    care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin afisare
la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Domnul   Presedinte  de  şedinta  prezintă  ORDINEA DE  ZI  a 
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 384/ 2016    , după
cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării
anuale si al evaluării finale a managementului Casei orășenești de Cultură
Covasna

           2. Proiect de hotărâre cu privire la numirea echipei manageriale
pentru  investiţia  „Reabilitarea  infrastructurii  rutiere  în  staţiunea
balneoclimaterică Covasna”.
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           3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului
Covasna

           4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de
contractare  a  serviciilor  de  consultanță  pentru  investiţia  „Reabilitarea
infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”.

           5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. 26/2016 
privind aprobarea angajării de zilieri și în anul 2016

Domnul  Primar  propune inversarea punctelor 3 și 4 , și includerea pe 
ordinea de zi a unui punct nou : Proiect de hotărâre  privind numirea unui 
administrator provizoriu în Consiliului de Administratie al S.C.Gos-Trans-
Com S.R.L.

Domnul Szabó -  conform art.39 alin.(3) din Legea 215/2001 materialele
ședinței nu au fost transmise conform prevederilor legale la unele puncte de
pe ordinea de zi – dorește amânarea acelor puncte 

Domnul Primar – spune că este interesat să se  respecte prevederile legale
– se poate adpota și o singură hotărâre , însă este mai bine dacă consilierii văd
ce este pe ordinea de zi . Pentru investiția propusă a se realiza pe axa 7.1 este
urgentă  întocmirea  documentației  ,  suntem presați  de  termene!  În  ceea  ce
privește rectificarea bugetului , este vorba de problemele orașului , dacă doriț
amânarea , eu sunt de acord !  Aceste probleme din punctul meu de vedere
sunt urgente !!! În ceea ce privește hotărârea privind zilierii , am constatat că
iarba crește foarte repede , este nevoie de zilieri. 

Doamna Secretar – art.43 – suplimentarea ordinii  de zi se face pentru
probleme ce nu pot fi amânate . Dl. Primar a motivat fiecare punct amănunțit !
Întârzierea  comunicării  materialelor  nu  este  un  motiv  de  nulitate  !  Toate
materialele au fost comunicate !

Domnul Szabó – nu vrea să comenteze , dar ține neapărat să aibă timp să
studieze materialele !!

Se supune la vot propunerea d-lui Szabó 
1 vot ” pentru ” dl. Szabó
13 voturi împotrivă
2 abțienri – dl. Manea și dl. Fülöp

  Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează : 14 voturi pentru

                      1 abținere  dl.  Fülöp
                      1 vot împotrivă dl. Szabó
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Se trece  la  discutarea   punctului  1.  din  ordinea  de  .  Proiect  de
hotărâre  privind   aprobarea  rezultatului  final  al  evaluării  anuale  si  al
evaluării finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Primar 

Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  pentru cultură                                          - Aviz     favorabil  
Doamna Secretar                                                  - Aviz     favorabil

Domnul Molnár –  spune că de 3 ani se face evaluarea managementului
casei de cultură , primul an a fost mai greu , dar după aceea s-a văzut că dl. Czilli
s-a implicat , viața culturală a orașului s-a îmbogățit , și consideră că merită să I
se prelungească contractul

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) 
articole  cu modificările propuse   :

Art.1 -   16 voturi – pentru – unanimitate
          Art.2 -   16 voturi – pentru – unanimitate 

Art.3 -   16 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu  - 16 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 62 / 2016
cu  privire la aprobarea rezultatului final al evaluării anuale si al 

evaluării finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna
.
          Se trece la discutarea  punctului 2. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
cu privire la numirea echipei  manageriale  pentru investiţia  „Reabilitarea
infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Primar 
Domnul  Bagoly  prezintă  raportul  de  specialitate  –  spune  că  adoptarea

hotărârii este imperios necesară pentru întocmirea documentațiilor

Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  de buget finanțe                                      - Aviz     favorabil 
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          Comisia  de urbanism                                                - Aviz     favorabil 

Doamna Secretar                                                  - Aviz     favorabil

Doamna Secretar –  spune că nu va fi  suficientă transparența – trebuie
convocate adunări publice 

Hotărârea va fi completată  cu un articol în plus : art. 2 atribuțiile echipei
manageriale 

Domnul Manea – spune că s-au primit multe materiale pe email , darn u a
văzut la care străzi se referă 

Domnul Primar – obiectivele proiectului s-au stabilit prin HCL 40/2016 –
acolo se găsesc – acum vorbim deja de implementare

Doamna  Secretar –  toate  hotărârile  de  consiliu  se  găsesc  pe  site-ul
Primăriei 

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) 
articole  cu modificare  :

Art.1 -   15 voturi – pentru – 1 abținere  dl. Szabó 
          Art.2 -   15 voturi – pentru – 1 abținere  dl. Szabó

Art.3 -   15 voturi – pentru – 1 abținere  dl. Szabó

În ansamblu  - 15 voturi – pentru – 1 abținere  dl. Szabó

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 63 / 2016
numirea echipei manageriale pentru investiţia „Reabilitarea infrastructurii

rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”.
Se trece  la  discutarea   punctului  3.  din  ordinea  de  zi  :

Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de contractare
a serviciilor  de  consultanță  pentru  investiţia  „Reabilitarea  infrastructurii
rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Primar 

Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  buget – finanțe                                        - Aviz     favorabil 
Doamna Secretar                                                  - Aviz     favorabil

Domnul  Primar  –  întocmirea  cererii  de  finanțare  presupune  pregătiri
specifice , motiv pentru care am propus externalizarea acestui serviciu
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Domnul  Bagoly –  în  contract  au  fost  incluse  niște  clauze  care  să  ne
garanteze că cel care va întocmi cererea de finanțare a depus diligențele necesare
pentru succesul acestui proiect

Domnul Primar – la suma menționată în art. 1 s-a ajuns printr – un studiu
de piață pe servicii similare publicate pe SEAP . Ne luăm măsuri să nu aruncăm
banii  publici  –  deci  dacă documentația  nu va fi  bună ,  consultantul  nu va fi
plătit !! Nu ne poate garanta nimeni că vom primi finanțarea 

Domnul Molnar – spune că dacă nu dăm nici un ban nu câștigăm nimic –
întreabă – dacă proiectul va fi eligibil , darn u vom obține finanțare , după aia o
să mai fie valabil acest proiect ?

Domnul  Bagoly –  intră  pe  lista  de  rezervă  –  serviciile  topo  trebuiau
efectuate oricum , pentru că intabularea trebuie făcută . Bani cheltuiți nu var fi
aruncați !!

Domnul Primar – dacă rămân bani ,  pe această  documentație  ,  putem
primi bani până la 30 decembrie , sau să accesăm alte surse 

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) 
articole  așa cum a fost inițiat    :

Art.1 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo
          Art.2 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo
          Art.3 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo

În ansamblu  -          Art.2 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 64 / 2016
privind aprobarea contractării serviciilor de consultanță pentru întocmirea

cererii de finanțare a investiţiei „Reabilitarea infrastructurii rutiere în
staţiunea balneoclimaterică Covasna”.

Se trece  la  discutarea   punctului  4.  din  ordinea  de  zi  :
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Primar 

Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  buget – finanțe                                        - Aviz     favorabil 
Doamna Secretar                                                  - Aviz     favorabil

Domnul  Primar  –  s-a  propus  rezolvarea  unor  probleme  considerate
urgente , în primul rând acoperirea bugetară a sumei despre care am vorbit , sumă
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care  aici  apare  deja  cu  TVA  ,  acoperirea  costului  serviciului  de  consultanță
pentru întocmirea cererii de finanțare pentru proiectul despre care am vorbit în
punctual  anterior  –  în  al  doilea  rând  rectificarea  vizează  achiziționarea  unui
autoturism în vederea acoperirii  necesităților  primăriei  .  Actualmente primăria
orașului nu deține nici un autoturism în proprietate . Am avut două , care au fost
casate la începutul anului . Avem două autoutilitare , una la pășune și una , o
Dacie care are vreo 15 ani , era folosit și la adunat câinii comunitari. Azi angajații
primăriei fac deplasările în interes de serviciu cu mașinile proprietate personală.
Situație care nu este normală ! Din aceste considerente am propus să avem măcar
un  autoturism  în  proprietatea  primăriei  .  Am  cercetat  piața  împreună  cu  dl.
Viceprimar , am căutat soliția cea mai ieftină , dar să ne satisfacă cerințele , ar fi
vorba de un autoturism Dacia Logan pe benzină.  Dacă nu se aprobă , atunci
angajații  trebuie  să  circule  tot  cu  mașinile  proprietate  personală  ,  eu  aprob
benzina pe comodat , se pune întrebarea cine supărtă cheltuielile de intreținere ale
mașinilor celor care circulă  atât în interes de serviciu  cât și în interes personal ,
dacă se întâmplă un accident , cum rezolvăm problema ? Nu este o problemă
populară această achiziție , dar trebuie să rezolvăm !! 
În al treilea rând este vorba de grupele de învățământ antepreșcolare , banii sunt
necesar pentru dotarea acestor grupe . Centrele financiare au depus referatele de
necessitate , s-au purtat discuții cu ei , și s-e propune alocarea acestor sume de
bani . În al patrulea rând , rectificarea este în vederea acoperirii unor cheltuieli
curente  ,  acoperirea  costurilor  acelor  reparații  pe care  trebuie  să  le  facem de
urgență pe acele străzi asfaltate , în care din păcate au apărut acele gropi pentru
care suntem apostrofați de către concetățeni . S-au făcut referatele de necesitate ,
măsurătorile , inclusive în vederea reabilitării acelui tronson de drum , înainte de
podul de la Cardiologie , unde drumul este surpat și pe partea dreaptă și pe partea
stângă.  Mai sunt str. Școlii , în față la magazinul Bertis , pe str. Piliske și unde
mai există probleme cu asfaltul.

Domnul  Bagoly –  propune  utilizarea  excedentului  bugetar  și  lucrările
peste estimări dim impozite allocate conform hotărârii. 

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru ) 
articole  așa cum a fost inițiat    :

Art.1 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo
          Art.2 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo
          Art.3 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo
          Art.4 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo

În ansamblu  -          Art.2 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo

După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA  NR. 65 / 2016
 cu privire la  rectificarea bugetului  general consolidat  al orașului Covasna

             Domnul Tabalai  - referitor la achiziționarea autoturismului , având în 
vedere că suntem la prima ședință ne-am aprobat și un autoturism- aș vrea să ni 
se spună totuși , care sunt cheltuielile anuale pentru acele contracte de închiriere 
a autoturismelor , pe care le au angajații primăriei ?  Ce anume se plătește , și 
care este cvantumul , și o consecință directă , în cât timp se amortizează , având 
în vedere cheltuielile anuale ?
            Domnul Bagoly – sunt numai cheltuieli de întreținere , benzină  , atât !
            Domnul Primar – omul își pune la dispoziția noastră mașina proprie , 
deocamdată se plătește numai combustibilul pe baza foii de parcurs, numai că 
oamenilor nu prea le mai convine , pentru că ei suportă reparațiile . Nu știu dacă 
această situație este normală
            Domnul Tabalai – nu , nu este normal , dar totuși trebuie să avem un 
termen de amortizare ulterioară acestor cheltuieli prin comparație 
            Domnul Bagoly – până la 5 ani
            Domnul Tabalai – mai sunt și alte cheltuieli conexe cu angajații ?
            Domnul Bagoly – nu , nu sunt 
            Domnul Primar – nu , decontăm numai combustibilul pentru acel drum 
pe bază de foaie de parcurs – este o necesitate mașina !!!!!
            Domnul Domahazi – trebuie să vedeți că toate comunele au mașini , 
numai Covasna nu are !!
            Domnul Manea – întreabă dacă a înțeles bine suma de 27.000 lei , pentru
achiziționarea de calculatoare , birotică ?
            Domnul Bagoly – sunt și alte cheltuieli nu numai calculatoare și birotică
            Domnul Gazda – centrele financiare au depus necesarul , ei trebuie să 
primească acum banii în timpul vacanței , să se poată facă lucrările de reparație și
întreținere. 
            Domnul Primar – este prima dată când solicitările Centrelor financiare 
de învățământ sunt onorate 100% !
 

Se trece la discutarea  punctului 5. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea H.C.L. 26/2016 privind aprobarea angajării de 
zilieri și în anul 2016

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Primar 

Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  buget – finanțe                                        - Aviz     favorabil 
Comisia  pentru protecția mediului                       - Aviz     favorabil 
Doamna Secretar                                                 - Aviz     favorabil
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Domnul Primar – iarba crește în Covasna foarte repede !! – la 1 august
expiră  perioada până la  care  au fost  angajați  zilierii  ,  dar  trebuie  suplimentat
numărul  zilierilor  ,  motiv  pentru  care  am  propus  modificarea  Hotărârii
anterioare , respectiv  angajarea a 7 zilieri 

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( patru ) 
articole  așa cum a fost inițiat    :

Art.1 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo
          Art.2 -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo

În ansamblu   -   15 voturi – pentru – 1 abținere , dl. Szabo

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 66 / 2016

privire la modificarea H.C.L. 26/2016 privind aprobarea angajării de zilieri
și în anul 2016

Se trece la discutarea  punctului 6. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliului de 
Administratie al  S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Primar 

Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  buget – finanțe                                         - Aviz     favorabil 
Doamna Secretar                                                  - Aviz     favorabil

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) 
articole  așa cum a fost inițiat    :

Art.1 -   15 voturi – pentru – dl. Csikos nu votează
          Art.2 -   15 voturi – pentru – dl. Csikos nu votează
          Art.3 -   15 voturi – pentru – dl. Csikos nu votează

În ansamblu  -  15 voturi – pentru – dl. Csikos nu votează
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 67 / 2016

privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliului de
Administratie al  S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

  
Nefiind alte discuții ședința se încheie la ora 16.00

Acest  proces  verbal  se  poate  asculta  pe  site-ul  primăriei  la  :
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                           
GAZDA ISTVÁN                                       ENEA  VASILICA
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