
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  4/2017 

Încheiat  astăzi,  17  martie  2017,  orele  1300, cu  ocazia  SEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 13 consilieri, 
Lipsesc d-nii consilieri Neagovici Vasile Cătălin, Fülöp Csaba, Manea Ovidiu

Mihai şi Bocan Ioan Marcel.
Participă la şedinţă: domnul primar, Gyerő József şi d-na secretar, Vasilica Enea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozitia

primarului nr. 171/2017 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 martie 2017. 

Propune alegerea unei președinte de ședință pentru luna martie.
Se propune d-l consilier  Imre Csaba Loránd ca președinte de ședință pentru

luna martie 2017.

Se supune la vot alegerea președintelui de ședință.
Se supune la vot propunerea,
Se votează cu 13 voturi ”pentru”, după care se adoptă 

                                                HOTĂRÂREA NR. 23/2017
Privind alegerea președintelui de ședință

Președintele de ședință prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum  urmează: 

1.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  reînnoirii  mandatului
actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
             D-l Primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct suplimentar, și
anume: Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea angajării  de zilieri  pentru anul
2017.
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Se aprobă ordinea de zi completată cu 13 voturi ”pentru” – unanimitate.
                   
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu

privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al
S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.

 Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

 D-l Primar: Astfel cum  aveţi în mapă expunerea de motive, Gos-Trans-Com
este o societate comercială cu răspundere limitată unde singurul asociat  este oraşul
Covasna  prin  Consiliul  local,  şi  având  în  vedere  faptul  că  mandatul  membrilor
consiliului de administraţie a expirat, în baza prevederilor legale prin care se arată că
mandatul  acestor  administratori  nu  poate  să  depășească  4  ani  și  dacă  membri
consiliului de administrație sau administratorii și-au îndeplinit în mod corespunzător
atribuțiile, se poate reînnoi mandatul acestora ca urmare a unui proces de evaluare dacă
prin actul  constituitiv nu s-a dispus altfel.  S-a proces la întocmirea unui proces de
evaluare a administratorilor, s-a luat act de raportul comun al membrilor consiliului  de
administrație, astfel încât eu consider că sunt îndeplinite condițiile atât pe oportunitate
cât și pe legalitate, pentru a aproba proiectul de hotărâre în varianta pe care noi am
inițiat.

    Comisia juridică -  AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru servicii publice – nu s-a întrunit

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  D-l  Primar:  Să  ascultăm  raportul  acelor  consilieri  care  au  fost
mandatați la evaluarea consiliului de administrație.

D-l  Tăbălai:  Cu  privire  la  acest  raport  prin  care  s-a  solicitat  reînnoirea
mandatelor: am fost împreună cu colegul Imre Csaba Loránd la sediul societății unde
am discutat cu 3 membri din consiliul de administrație, am constatat mai multe situații
în  evaluarea  acestora,  ca  și  reper  am  avut  la  dispoziție  un  raport  de  aducere  la
îndeplinire a contractului de mandat și  planului de administrare priviund activitatea
S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe perioada 2013-2017, înregistrat cu nr. 56/21 ianuarie
2017. Cei care au solicitat reînnoirea mandatului au fost Rákosi  Áron, Csikos Tibor
Zoltán, Bagoly Zsolt Lajos, Bobes Alexandru și Martini Károly. 

Conform raportului am avut mai multe criterii de evaluare a societății, respectiv:
respectarea politicii UAT Covasna privind îmbunătățirea performanțelor economico-
financiare ale S.C. Gos Trans Com S.R.L.; respectarea obiectivelor de politică salarială
stabilită  prin legea anuală a bugetului  de stat;  criteriile de performanță specifice și
obiectivele  cuantificate  privind  reducerea  plăților  și  creanțelor  restante,  reducerea
pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității
muncii,  prevăzute  în  contractele  de  mandat,  stabilite  în  corelație  cu  strategia  de
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administrare  a  CA/CS  și  a  planului  de  management  al  directorilor/membrilor
directoratului  operatorilor  economici;  programele  de  achiziții  de  bunuri  și  servicii
pentru desfășurarea activității,  fundamentate  pe  baza  posibilităților  reale  de plată  a
acestora; programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de
finanțare a acestora; programe de reducere a plăților/creanțelor restante. 

Am avut discuții libere cu d-nii Rákosi, Csikos și Bobeș, care au prezentat mai
multe situații și în special planul de management predictibil pe care doresc în următorii
4  ani  de  mandat  să  le  implementeze  în  situația  în  care  ar  fi  obținut  reînnoirea
mandatelor. După ce am verificat și evoluția profitului net al perioadei 2013-2017 și
numărul de salariați, am hotărât, membrii comisiei de evaluare, ca să acordăm celor
care au solicitat reînnoirea, aprobarea de a reînnoi mandatul pentru următorii membri
administratori la S.C. Gos Trans Com S.R.L., și anume: Rákosi  Áron, Csikos Tibor
Zoltán, Bagoly Zsolt Lajos, Bobes Alexandru și Martini Károly.

Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, mulțumesc.
D-l Primar: Mulțumim comisiei pentru activitatea de evaluare. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 articole,
astfel:

 art. 1 – 13 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 13 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 13 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 13 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 13 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 13 voturi „pentru”, 

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

          HOTĂRÂREA NR. 24/2017
Cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de

administrație al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.
            D-l  Kopacz:  Ține de Gos Trans Com, ar  trebui  să  găsim o soluție să
împrejmuim centrele de colectare, s-a luat în discuție?
            D-l Primar: Nu s-a discutat, dar cred că o să facem din banii noștri, avem și un
model, am vorbit la Sfântu Gheorghe la Consiliul Județean. Fiecare loc de colectare are
o  structură  diferită,  de  ex.  la  Aurel  Vlaicu  este  deja  îngrădit,  trebuie  doar  să
supraînălțăm și să punem o plasă în față. O să facem noi, degeaba așteptăm, ei mai
bine să cumpere containere de colectare selectivă.          
           D-l Imre: Am discutat cu ei, presupunem că o să vină și ei cu idei în această
privință.
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Se  trece  la  discutarea  punctului  suplimentar,  Proiect  de  hotărâre  privind
aprobarea angajării de zilieri pentru anul 2017.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre 

D-l Primar: Constatând faptul că perioada pentru care au fost angajați zilierii a
expirat, și munca lor este deosebit de importantă, am propus angajarea de zilieri pentru
perioada următoare. Prin această posibilitate de a angaja zilieri  cu care să executăm
anumite lucrări pe care nu am putea să executăm în alt mod, sau destul de greu, am
reușit și în perioada iernii să ne rezolvăm acele probleme care erau strângente, și aici
mă refer la întreținerea – curățirea zonei apelor minerale, și mai ales la anumite lucrări,
munci  necalificate,  executate  în  zona  pârtiei  de  schi,  întreținerea  curățeniei,  de
manipularea zăpezii și alte munci. În perioada anului trecut în perioada de vară am
considerat noi că avem nevoie de 5 zilieri, în perioada iernii a fost de ajuns să angajăm
2 persoane, însă având în vedere faptul că perioada de angajare la acesști 2 zilieri a
expirat și faptul că avem activitatea de toaletarea arborilor de pe raza orașului Covasna
(din punctul meu de vedere o activitate condamnabilă, desfigurăm, tăiem copacii, mă
rog, și alte asemenea abordări, pe de altă parte există acest pericol, situație de risc,
miezul acestor copaci este mâncat de carii, și efectiv sunt un pericol public. Sunt în
pericol de a se prăbuși oricând la o adiere de vânt peste mașini, peste persoane, deci
este o activitate necesară). Trebuie manipulat materialul rezultat, deșeurile transportat,
plus că vrem să extindem această activitate și la arbuștii din periferia orașului, unde din
păcate nu s-a intervenit până acum. Mai sunt și  pâraiele care sunt în administrarea
noastră, în afară de Pârâul Covasna, unde trebuie să desfășurăm aceste activități de
curățenie, toaletare, de extragere a acestei vegetații forestiere, să spunem așa. După
acea  începe  să  crească iarba,  încep lucrările  de tunderea  gazonului,  de întreținerea
spațiilor verzi, întreținerea porțiunii DC14 până la Comandău, zonele de picnic, astfel
încât  consider  că  este  necesar  angajarea  de  zilieri  până  în  luna  noiembrie,  asta
neînsemnând că în toată perioada aceasta noi vom angaja 7 zilieri. Sunt perioade în
care efectiv activitatea pe care o derulăm necesită prezența ma multor persoane dintr-o
dată.  Având  această  posibilitate  și  urmând  să  alocăm  suma  de  bani  aferentă,  să
desfășurăm aceste activități, să avem posibilitatea aceasta de a angaja acești zilieri. De
ex. începând de luni vom merge tot cu 2 zilieri, până în momentul în care activitatea va
necesita să angajăm mai mulți, dar de principiu să aprobați în varianta asta de 7 zilieri
până în noiembrie. Noi respectăm prevederile legale ca nici un zilier să nu luzreze mai
mult de 90 de zile,  să fie plătiți exact, până în noiembrie, și după acea revenim să
vedem ce facem după noiembrie. 

Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

    
Discuții: D-l Gazda: Consider că în această formulare nu este prea corect.
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D-l  Tăbălai:  Nu  contestăm necesitatea  angajării,  dar  pe  viitor  un  raport  de
specialitate  mai  amănunțit,  numărul  lor  și  ce  fac,  poate  ar  explica  mult  mai  bine
necesitatea lor. 

D-l Primar: Anul trecut în perioada verii aveam 5 zilieri, care făceau lucrări de
cosit,  și  abia făceau față. Acest număr este necesar,  au venit solicitări  și  din partea
cetățenilor pentru curățirea vegetației pe pârâuri, pe străzi, și atunci și d-l Peterfi să
aibă la dispoziție 2 zilieri cu care să lucreze. S-ar putea să avem mai multe activități
paralel, de ex. montat scenă, demontat scenă, manipulare, nu pe toată perioada, dar să
avem la cine să apelăm.

D-l Gazda: Eu înțeleg că angajăm 7 zilieri pe 90 de zile, și în rest ce facem, 8
luni?

D-l Kádár: Eu consider că este corect textul.
D-l Primar: Ideea ar fi fost să avem la dispoziție 7 zilieri pe toată perioada.

Persoanele în sine se schimbă, numărul total al zilierilor nu se modifică. Atunci propun
să  facem  deocamdată  pe  o  perioadă  de  3  luni,  și  corectăm  în  textul  proiectului
perioada.

D-l Tăbălai: În iunie atunci revenim cu un alt proiect pentru perioada următoare.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu cele 2
articole, astfel:

• art. 1 – modificat – 13 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 13 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 25/2017
Cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 13.50.

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
              IMRE CSABA LORAND                                   ENEA  VASILICA
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	D-l Primar: Astfel cum aveţi în mapă expunerea de motive, Gos-Trans-Com este o societate comercială cu răspundere limitată unde singurul asociat este oraşul Covasna prin Consiliul local, şi având în vedere faptul că mandatul membrilor consiliului de administraţie a expirat, în baza prevederilor legale prin care se arată că mandatul acestor administratori nu poate să depășească 4 ani și dacă membri consiliului de administrație sau administratorii și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, se poate reînnoi mandatul acestora ca urmare a unui proces de evaluare dacă prin actul constituitiv nu s-a dispus altfel. S-a proces la întocmirea unui proces de evaluare a administratorilor, s-a luat act de raportul comun al membrilor consiliului de administrație, astfel încât eu consider că sunt îndeplinite condițiile atât pe oportunitate cât și pe legalitate, pentru a aproba proiectul de hotărâre în varianta pe care noi am inițiat.

