JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 18/2016

Încheiat astăzi 08 septembrie 2016 orele 1400 cu ocazia SEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri, lipsesc domnii consilieri locali Bocan Ioan Marcel şi
Jeszenovici Robert Karoly (concediu)
Participă la şedinţă, domnul primar Gyero Jozsef, d-na şef serviciu administraţie
publică Crina Maria Ciurea, funcționarii publici care au întocmit rapoartele de
specialitate și reprezentanți ai presei.
Consilierii au fost convocaţi în SEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 470/2016 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.
Proiectele de hotărâre şi expunerile de motive sunt traduse în limba maghiară,
conform prevederilor legale; de asemenea şi dispoziţia de convocare a Consiliului în
şedinţă.
D-l Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această
şedinţă a consiliului local din luna septembrie. Propune alegerea unei preşedinte de
şedinţă.
Se propune ca D-l consilier Domahazi Janos. Se supune la vot alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie.
Se aprobă în unanimitate – 15 voturi pentru, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 103/2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Domnul Preşedinte de sedinţă, Domahazi Janos prezintă ORDINEA DE
ZI a sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general
consolidat.
2. Proiect de hotărâre cu privire la completarea HCL nr. 16/2016 privind
stabilirea facilităţilor fiscale pentru 2016 şi a procedurii de acordare.
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3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasării în Parcul Central
al oraşului a bustului dr. Benedek Geza.
4. Proiect de hotărâre cu privire la încadrarea consilierului juridic în
aparatul permanent al Consiliului local.
Se supune la vot ordinea de zi, - este aprobată în unanimitate cu 15 voturi
“pentru”.
Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l. Bagoly Zsolt prezintă raportul de specialitate: rectificarea bugetului
general consolidat se conturează în jurul a 5 aspecte, după cum urmează: regularizarea
unor venituri ale bugetului local, rectificarea bugetului local, virări de credite în cadrul
capitolelor bugetului local, modificarea repartizării sumelor pe trimestre a veniturilor şi
cheltuielilor bugetului local şi retragerea-suplimetarea sumelor la cheltuieli de personal
învăţământ, rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi
subvenţii.
Comisia buget finanțe - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 7 articole, astfel:
art. 1 – 15 voturi „pentru”
art. 2 – 15 voturi „pentru”
art. 3 – 15 voturi „pentru”
art. 4 – 15 voturi „pentru”
art. 5 – 15 voturi „pentru”
art. 6 – 15 voturi „pentru”
art. 7 – 15 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 15
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 104/2016
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat

D-l Gazda: întreabă după adoptarea hotărârii de ce la Centrul Financiar nr. I,
la Liceul Korosi Csoma Sandor, ajung banii întotdeauna, se acoperă cheltuielile 100%,
iar la celelalte centre financiare niciodată nu ajung banii? Aşa e conceput sistemul?
D-l Bagoly: Banii sunt alocați conform Hotărârii Guvernului care stabileşte
standardul de cost- elev. Asta este din punct de vedere financiar liceul este acoperit
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peste 100%. Aici mă refer la banii alocaţi din sume defalcate din TVA. Însă de
nenumărate ori ne confruntăm cu situaţia în care s-a luat în discuţie problema pusă de
d-l consilier Gazda, în schimb consiliul local anul acesta a aprobat că în cazul în care
nu se vor aloca sume din TVA până la finele exerciţiului financiar pentru acoperirea
100% a cheltuielilor de personal, respectiv materiale, diferenţa se va suporta din
bugetul local. Asta dacă vom ajunge în situaţia aceea, prin cursul lunii noiembrie –
decembrie, că atunci se ajunge de obicei, dacă nu se suplimentează banii din TVA. În
schimb în fiecare an la alocarea sumelor de către ministerul finanţelor publice s-a făcut
abstracţie de Hotărârea de Guvern la care mă refer, cu costul standard pe elev. În
schimb la începutul anului când se alocă bugetul iniţial, atunci se ia în considerare
Hotărârea de Guvern, şi aşa se alocă sumele defalcate din TVA. De aici intervine
întotdeauna că suntem nevoiţi, şi de aceea s-a introdus în legea Educaţiei Naţionale un
articol separat prin care este necesar un aviz de la Inspectoratul Şcolar Judeţean,
pentru retragerea unor sume de la un centru financiar şi alocarea acestor sume la alte
centre financiare.
D-l Tabalai: Întreabă dacă au fost înfiinţate alte grupe antepreşcolare la
Centrele Financiare II şi III.
D-l Bagoly: La centrele financiare II şi III au fost înfiinţate 4 grupe de
antepreşcolari, însă suma aceasta, conform Legii Bugetului de Stat şi Legii finanţelor
publice nu se suportă din TVA, se suportă din banii proveniţi din bugetul local. La
elaborarea iniţială a bugetului local, conform justificărilor depuse de ordonatorii
terţiari de credite, s-a încercat acoperirea din punct de vedere financiar a cheltuielilor
de personal pentru posturile care s-au înfiinţat prin hotărâre de consiliu cât şi pentru
cheltuielile materiale, respectiv dotarea sălilor şi funcţionarea sălilor pentru grupele
antepreşcolare.Vom vedea dacă suma alocată este suficentă. Momentan sunt acoperite
3 luni.
Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la completarea HCL nr. 16/2016 privind stabilirea facilităţilor fiscale
pentru 2016 şi a procedurii de acordare.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
D-l Bagoly: Potrivit prevederilor legale consiliile locale pot adopta hotarâre în
vederea scutirii anumitor persoane, găsiţi ataşat textul de lege integral. Până acum prin
hotărârea Consiliului local, anexa la HCL privind stabilirea impozitului şi taxelor
locale, aferente anului 2016, nu a fost introdus această facilitate de a se acorda la taxe
speciale.
Comisia de buget – finanţe - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
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Discuţii: D-l Primar: Urgenţa introducerii acestui punct pe ordinea de zi
provine din recunoaşterea situaţiei, noi în momentul în care am aprobat aceste taxe
speciale şi facilităţi de la plata acestei taxe am prevăzut scutire pentru însoţitorii unor
categorii de persoane, respectiv persoanele cu handicap grav şi accentuat, dar
persoanele efectiv în cauză, adică persoanele cu handicap grav şi accentuat nu au fost
scutite, dintr-o eroare. Acum legea ne permite să scutim şi aceste persoane. Până acum
a fost o discuţie, şi am ajuns şi în instanţă în litigiu cu aceste persoane. Noi în
momentul în care am introdus această taxă specială de staţiune nu am prevăzut excepţii
şi facilităţi fiscale. Acele categorii de persoane care au fost scutite sau au avut facilităţi
fiscale prin legi speciale, aveau facilităţi instituite prin legi. Aceste facilităţi nu au fost
instituite prin hotărâre a consiliului local. Din păcate legea nu a instituit facilităţi
pentru persoane cu handicap grav şi accentuat de la taxe speciale. Şi atunci am avut
acest litigiu în care s-a pus în discuţie o discriminare din partea noastră în tratamentul
aplicat persoanelor cu handicap, respectiv a celorlalte categorii defavorizate. Am
explicat noi că această discriminare, dacă există, nu provine din actul nostru
administrativ şi suntem în litigiu la Înalta Curte cu o persoană care este încadrată în
acest grad de handicap. Acum noul Cod Fiscal ne permite să instituim facilităţi şi la
taxele speciale. Le-am instituit, dar nu ştiu cum a fost omis această categorie, efectiv.
Dânşii au venit şi s-au plâns la primărie, şi când am verificat, într-adevăr lipseau din
listă. Acum le-am introdus, ne-am cerut scuze, cu toate că acestă instituire a
facilităţilor nu este obligaţia noastră.
D-l Bagoly: În completarea celor spuse de domnul Primar : Codul Fiscal a fost
adoptat în septembrie 2015, deci noi pentru respectarea transparenţei decizionale cele
45 de zile a trebuit să pregătim materialul. Ordonanţa care prevede într-adevăr
facilitatea aceasta, a fost publicată în decembrie, moment în care deja eram procedural
trecuți de asta.
D-l Primar: Practic va însemna şi diminuarea acestor venituri din bugetul local.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre , astfel:
art. 1. – 15 voturi „pentru”
art. 2. – 15 voturi „pentru”
În ansamblu: 15 voturi pentru – unanimitate.
după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 105/2016
cu privire la completarea HCL nr.16/2016 cu privire la stabilirea facilitatilor
fiscale la impozitele si taxele locale pe anul 2016 si a
procedurii de acordare a acestora
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Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea amplasării în Parcul Central al oraşului a bustului dr. Benedek
Geza.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
D-l Primar: În legătură cu acest proiect – Asociaţia Culturală Korosi Csoma
Sandor a avut iniţiativa realizării şi amplasării unui bust a Dr. Benedek Geza în Parcul
central al oraşului Covasna pe aleea unde în prezent sunt amplasate busturile unor
personalităţi marcante ale oraşului Covasna. În acest sens au depus o cerere la Primăria
Oraşului Covasna, noi am parcurs procedura transparenţei decizionale, şi am propus
aprobarea amplasării acestui bust realizat de către un sculptor din Târgu Secuiesc. Eu
în principiu am fost de acord cu amplasarea acestui bust şi din acest motiv am propus
aprobarea acestei hotărâri. În ceea ce priveşte viaţa publică şi contribuţia la crearea şi
promovarea imaginii oraşului Covasna ca şi staţiune balneoclimaterică de interes
naţional, ulterior devenită sau obţinând această calificare, d-l Dr. Benedek Geza a avut
o contribuţie majoră, în momentul în care a pus bazele spitalului de cardiologie şi
bazele acestui procedeu de tratament denumit procedeul Covasna. Pe aceste procedee
şi pe existenţa spitalului din Oraşul Covasna s-a clădit întregul renume al oraşului şi sau clădit în mod fizic şi facilităţile. Astăzi, datorită muncii lui avem acest statut de
staţiune balneară de interes naţional şi suntem cunoscuţi atât în România cât şi în lume.
Eu consider că şi dânsul merită un loc pe aleea din parcul central. Mai am o singură
remarcă: dânşii nu au solicitat sume de bani din bugetul local în vederea amplasării şi
realizării acestui bust, toată iniţiativa este una privată.
Comisia de urbanism - AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru sănătate - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuţii: D-l Gazda: Actualitatea acestui punct de pe ordinea zi este că d-l Dr.
Benedek Geza luna aceasta ar fi împlinit 100 de ani.
D-l Primar: Eu propun ca din art. 1 să scoatem fraza „proiect susţinut exclusiv
din fonduri private”.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole, cu
modificările propuse, astfel:
art. 1 – 15 voturi „pentru”
art. 2 – 15 voturi „pentru”
art. 3 – 15 voturi „pentru”
art. 4 – 15 voturi „pentru”
art. 5 – 15 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 15
voturi ,,pentru” , după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 106/2016
Cu privire la amplasarea în parcul central al orașului Covasna a bustului –
Dr. Benedek Géza
Se trece la discutarea punctului 4 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la încadrarea consilierului juridic în aparatul permanent al Consiliului local.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
D-l Primar: S-a scos la concurs acel post de consilier juridic în cadrul
consiliului local, s-a ţinut concursul, persoana a fost admisă, urmează ca persoana
respectivă să se încadreze.
Comisia pentru administrație publică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole, cu
modificările propuse, astfel:
art. 1 – 15 voturi „pentru”
art. 2 – 15 voturi „pentru”
art. 3 – 15 voturi „pentru”
art. 4 – 15 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 15
voturi ,,pentru” , după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 107/2016
cu privire la numirea d-nei Mike Andrea, în funcția de consilier juridic II Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală,
aparatul consiliului local.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,40

mulţumeşte pentru

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOMAHAZI JANOS

SECRETAR
ENEA VASILICA
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