
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL  ORAŞULUI COVASNA

                                                  C O V A S N A

P R O C E S - V E R B A L  n r.  23/2016 

Încheiat  astăzi  7  noiembrie  2016  orele  1400 cu  ocazia  SEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt  prezenţi  13  consilieri,  lipsesc  motivat  d-nii  consilieri  Fülöp Csaba  și
Tozlovanu Horia Mihai, și nemotivat d-nii consilieri Manea Ovidiu Mihai și Tabalai
Gheorghe.

Participă la şedinţă, domnul primar Gyerő József, d-na şef serviciu administraţie
publică locală Ciurea Maria – Crina și d-l traducător Turóczy Árpád.

Consilierii au fost convocaţi în SEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 566/2016 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l Primar urează bun venit  tuturor  consilierilor  care participă la această
şedinţă extraordinară a consiliului local din luna noiembrie. Propune alegerea unui
președinte  de  ședință  pentru  luna  noiembrie.  Se  propune  d-l  consilier  Kopacz
Levente Benedek.

Se supune la vot alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie.
Se  votează  cu  13  voturi  pentru  (unanimitate)  d-l  consilier  Kopacz  Levente

Benedek președinte de ședință pentru luna noiembrie, după care se adoptă: 

      HOTĂRÂREA NR. 130/2016
Privind alegerea unui președinte de ședință

Domnul  Preşedinte  de  sedinţă,  Kopacz Levente Benedek prezintă  ORDINEA
DE  ZI  a   sedinţei  aşa  cum a fost  propusă prin Dispoziţia  Primarului,  după cum
urmează: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 102/2015 cu privire la
aprobarea preluării în administrare a Drumului Comunal Covasna – Comandău
DC 14.

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

3.Proiect de hotarare cu privire la  îndreptarea unei erori  materiale  din
cuprinsul  HCL nr. 109/2016  privind  instituirea taxei speciale de salubritate în
cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii
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din orașul Covasna și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a
taxei speciale de salubrizare.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se votează cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  HCL  102/2015  cu  privire  la  aprobarea  preluării  în
administrare a Drumului Comunal Covasna – Comandău DC 14.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 
D-l  Primar:  Era  necesară  repunerea  pe  agenda  Consiliului  local  problema

preluării Drumului Comunal Covasna-Comandău. Am explicat și în ședința trecută, că
noi am condiționat preluarea acestui  drum. S-a încheiat procesul  verbal de recepție
finală între Valdek și Gospodăria Comunală. Noi am inclus condiții în HCL 102/2015
tocmai pentru a ne prezerva interesele ca acest segment de drum să ne fie predat într-o
stare bună. Între timp o comisie formată inclusiv din reprezentanții noștrii, a constatat
că  într-adevăr  sunt  anumite  probleme  pe  carosabil,  tuburi  înfundate,  rupte,  sparte,
gropi,  șanț  nesăpat  pe  anumite  tronsoane,  însă  e  adevărat  și  faptul  că  tocmai  în
considerarea acestei situații Consiliul Județean anul trecut, ne-a virat suma de 350.000
lei. Astăzi în condițiile în care dânșii au renunțat la administrare, acest drum nu are
administrator, potrivit Ordonanței nr. 43/1997 Consiliul Local este administratorul de
drept al acestui drum, fiind drum comunal.  Astfel,  există o lacună în administrarea
acestui drum, care trebuie complinit în condițiile în care Consiliul Județean a renunțat
la administrare spun eu că administratorul drumului este Consiliul Local în temeiul
legii. Pentru a aloca sume de bani pentru încheierea unui contract de deszăpezire, eu
am ținut ca și în mod formal să avem noi o hotărâre în derulare a admisitrării acestui
drum renunțând la aceste condiții din HCL 102/2015 pe motivul că aceste condiții s-au
îndeplinit cumva. În momentul în care Consiliul Județean a renunțat la administrare și
ne-a dat o sumă de bani tocmai pentru administrarea drumului, practic, în temeiul legii,
Consiliul Local este administratorul drumului. Vă solicit să reflectați asupra situației,
să hotărâți ca atare. Vă atrag din nou atenția că ne trebuie o majoritate de 2/3 pentru
adoptarea acestei hotărâri.  

Comisia de administrare a domeniului public şi privat - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  D-l  Domaházi:  Eu susțin acea idee ca Consiliul Județean să vireze
anual o sumă de bani pentru întreținerea acestui drum, cred că Orașul Covasna merită
măcar atât.

D-l Primar: Adică să solicităm de la Consiliul Județean bani pentru întreținere?
Eu personal nu mă bucur pentru preluarea administrării acestui drum, este o grijă în

2



plus pentru noi.  Ar trebui  să se  încadreze în categoria drumurilor  județene,  practic
Consiliul Județean ar trebui să solicite reluarea în administrare. Acum trebuie să găsim
surse de finanțare pentru acest drum, s-ar putea să identificăm anumite surse, avem
promisiunea Consiliului Județean că ne ajută la identificarea unor surse de finanțare.

D-l Szabó: Consider că dacă Consiliul Județean ar vrea să facă un lucru, noi nu
suntem obligați să facem ce nu vor ei să facă.

D-l Bocan: Pe lângă cele expuse de d-l Primar, ar trebui să facem demersuri, ori
să preia administrarea Consiliul Județean, ori să preia Consiliul Local Comandău.

D-l Primar: Am avut o discuție cu d-l primar din Comandău, dar ei nu doresc
preluarea  drumului  cât  este  în  proprietatae  noastră.  Mă  deranjează  faptul  că  la
asemenea proiecte cu mare greutate nu sunt prezenți consilierii. Trebuie să ne asumăm
împreună răspunderea, pentru că de asta ne-au trimis locuitorii. Din păcate și astăzi 4
consilieri lipsesc.

D-l Kádár:  Nu este un lucru plăcut,  dar să nu uitați  că sub acest  drum este
conducta de aducțiune de apă.  Vrem nu vrem, trebuie să avem grijă.  Cu privire la
starea drumului, este o diferență majoră față de cum era. S-a recepționat acea lucrare,
starea generală a drumului nu este mai rea decât înainte de lucrare. Este fixată această
situație (fotografiată).  Noi nu avem decât  să gestionăm drumul și  să ținem în stare
funcționabilă. Starea actuală a drumului necesită întreținere, contractarea lucrărilor este
condiționată de adoptarea acestei hotărâri.

D-l Bocan: Ar trebui să solicităm de la Consiliul Județean dacă au făcut proiecte
pentru reabilitarea drumului, să ne predea.

D-l Primar: Nu au făcut proiecte, suma de 350.000 anul trecut a fost virată într-
un cont pentru investiții, și trebuie cheltuită pentru reabilitarea acestui drum. Pentru
contractul de deszăpezire facem rectificare bugetară.

      
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,

astfel:
- art. 1 – 12 voturi „pentru”, 1 vot ”împotrivă”
- art. 2 – 12 voturi „pentru”, 1 vot ”împotrivă”
- art. 3 – 12 voturi „pentru”, 1 vot ”împotrivă”

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  12
voturi ,,pentru”, 1 vot ”împotrivă” după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 131/2016
Cu privire la modificarea HCL 102/2015 cu privire la aprobarea preluării în

administrare a DC 14 Covasna - Comandău
           Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotarare
privind numirea unui administrator  în  Consiliul de Administratie al S.C.Gos-
Trans-Com S.R.L.
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Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 
D-l primar: În urma demisiei d-lui Zagoni Benedek, s-a vacantat un post de

membru  în  consiliul  de  administrație  și  postul  de  director.  Ulterior  pe  perioadă
determinată l-am desemnat pe d-l Csikos să facă parte din Consiliul de administrație, s-
a  finalizat  procedura prin care  urmează  ca acel  post  să  fie  ocupat,  astfel  încât  s-a
întocmit un raport de către comisia de selecție, de către persoanele pe care dvs. le-ați
desemnat.  A fost  depusă o singură candidatură tot de către d-l Csikos,  iar în urma
verificării  acestui  dosar  și  a  candidaturii  d-lui  Csikos  noi  propunem  să  aprobăm
proiectul  de  hotărâre  privind  numirea  d-lui  Csikos  ca  membru  administrator  al
Consiliului de administrație al S.C. Gos Trans Com S.R.L.

          Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL
          Comisia juridic  ă- AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
- art. 1 – 13 voturi „pentru”, 
- art. 2 – 13 voturi „pentru”, 
- art. 3 – 13 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 132/2016
Privind numirea unui membru în Consiliul de administrație la 

S.C. Gos Trans Com S.R.L.
           
         Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare cu
privire  la   îndreptarea unei  erori  materiale  din  cuprinsul   HCL nr.  109/2016
privind   instituirea  taxei  speciale  de  salubritate  în  cazul  prestațiilor  de  care
beneficiază utilizatorii  fără contract  de prestări  servicii  din orașul  Covasna și
pentru  aprobarea  Regulamentului  de  stabilire  si  aplicare  a  taxei  speciale  de
salubrizare.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

D-l Primar: În urma adoptării hotărârii de consiliu prin care am instituit taxa de
salubrizare, și controlul de legalitate a Prefecturii, ni s-a semnalat faptul că în cazul
persoanelor juridice cuantumului taxei speciale de salubrizare care nu a fost indicat
corect în sensul că unitatea de măsură și de timp nu au fost indicate în mod clar, s-a
omis să se treacă că 140 lei/mc/lună. Am propus să corectăm această eroare materială,
și să precizăm clar că este vorba de unitate de timp o lună. 
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          Comisia juridic  ă- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-na Ciurea: Vreau să mai adaug că discutând cu colegii de la S.C.
Gos Trans Com  S.R.L. ni s-a sugerat că dacă tot facem modificarea asta, dacă tot va fi
votată o taxă specială să exludem acel mc., ar fi mai ușor de aplicat în sensul că taxa ar
fi de 140 lei pe lună pentru persoana fizică, fără să mai fie trecut mc.

D-l  Primar:  Aici  nu e  vorba de persoane fizice  la  care  pot  să  echivalez pe
undeva măsura în care utilizează acest  serviciu,  că o persoană fizică n-are cum să
producă gunoi menajer mai mult decât o anumită cantitate. Aici e vorba de o persoană
juridică,  care  în  virtutea  profilului  de  activitate  s-ar  putea  să  genereze  mai  multe
deșeuri decât o altă persoană juridică. Ne-am gândit și  noi la această variantă, însă
atunci le-am încuraja pe acele persoane juridice care produc o cantitate mai mare de
gunoi să nu facă contract, și să i se aplice taxa de salubrizare care este mai mică tocmai
pentru că această taxă se aplică pe un mc, decât dacă ar încheia contract. Atunci iarăși
nu e bine.

D-l Kádár: Să nu uităm că este vorba de persoane fizice autorizate, deci nu e
vorba de utilizări casnice. La persoane fizice este taxa pe lună, acolo nu este vorba de
cantitate. În cazul persoanelor juridice tipul unității de măsură este pe mc/lună. Din
punctul asta de vedere nu se face diferență între persoana juridică și persoană fizică
autorizată. Este luată în considerare activitatea în sine. 

D-l Primar: A mai fost un argument prin care s-a arătat că dacă la taxă este
socotită mc/lună, atunci și tarifele trebuie socotite ca atare, trebuie aplicată aceleași
unități de măsură.

D-l  Szabó:  Există  un  trend  pe  nivel  de  țară  prin  care  se  încearcă  scăderea
cantității gunoiului menajer, și asta se simte prin niște sugestii ca taxarea să fie pe mc,
astfel ar putea scădea producția de deșeuri. Astfel ar fi favorabil dacă și la nivel de oraș
s-ar socoti pe mc, și fiecare ar plăti exact cantitatea produsă, și are tendința să scadă
acest gunoi.

D-l Kopacz: Este vorba de adresa prefecturii, prin care ne solicită să clarificăm
unitatea de timp, având în vedere că a fost trecut numai tariful pe mc.

D-l Szabó: Este contradictoriu să luăm și cantitatea și timpul, eu propun să fie
un minim pe lună de 1 mc, și s-ar putea socoti un tarif fix.

D-l Kopacz: D-l primar, doriți să modificați în acest sens proiectul de hotărâre?
D-l Primar: Taxa se aplică pe o perioadă de o lună. Calculăm un mc în idea în

care considerăm că nu consumă mai mult de un mc pe lună. Cel care consumă mai
mult de 1 mc nu mai face contract, zice să i se aplice taxa și iese în avantaj față de
ceilalți care au un contract. 

D-l Neagovici: Ideea este ca să punem un minim care trebuie plătit.
D-l Primar: Dacă produce mai mult de 1 mc pe lună, plătește diferența.
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D-l  Kopacz:  Și  atunci  cum diminuăm?  Dacă  produce  mai  puțin  de  un  mc?
Rămâne minimul de un mc atunci. D-l Szabo, aveți propunere concretă de modificare?

D-l Szabó: Să apreciem un minim care produce fiecare. 
D-l Dali: Asta nu poate fi precizat așa, pentru că sunt firme, magazine de obicei,

unde sunt multe hârtii,  este mult  gunoi, însă în schimb sunt firme de avocatură, de
internet, de contabilitate, care nu produc aproape deloc gunoi, sau numai puțin, nici un
jumat de metru. Acolo cum se socotește?

D-l Szabó:Tocmai asta e, trebuie să alegem un nivel acceptabil, și măsurarea să
fie în mc de acolo în sus.

D-l Kádár: Să nu uităm că este vorba de excepții, este vorba despre persoane
care nu au încheiat un contract. În această hotărâre tratăm pe cei care nu au sau nu vor
să încheie un contract, trebuie să luăm o măsură coercitivă acestora. În cazul acesta noi
nu trebuie să mergem pe minim, ci pe efectul coercitiv rezultat din aplicarea acestei
taxe. 

 
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu un singur articol,

astfel:
- art. unic – 13 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 133/2016
Cu privire la îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr. 109/2016

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază
utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Covasna și pentru aprobarea

Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.45.
Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la: 
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR
          KOPACZ LEVENTE BENEDEK                               ENEA  VASILICA
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