JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 9/2017
Încheiat astăzi, 5 mai 2017, orele 1300, cu ocazia SEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 11 consilieri,
Lipsesc: D-nii consilieri Nagovici Vasile Cătălin, Fülöp Csaba, Sasu Izabella,
Manea Ovidiu Mihai, Bocan Ioan Marcel şi Gazda István.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József, d-na secretar Vasilica Enea, d-l
Dimény Hunor Attila, asistent manager de proiecte.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 285/2017 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 mai 2017.
Intră în sala de şedinţe d-nii consilieri Fülöp Csaba şi Gazda István.
Se propune alegerea unui preşedinte de şedinţă.
D-l consilier Szabó Levente este propus ca preşedinte de şedinţă pentru luna
mai.
Se supune la vot propunerea.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 65/2017
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

D-l președinte 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 constituirea comisiilor de selecționare și
a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul
domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării unității
administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”
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3. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea ”ADI AQUACOV” să
semneze act adițional provizoriu la contractul de delegare încheiat cu S.C.
Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică de
distribuire apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială realizat prin investiția
”Reabilitarea infrastructurii în stațiunea Covasna”
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 13 voturi ”pentru” – unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare
nerambursabilă din bugetul local.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Conform prevederilor din Ghidul solicitantului pe care l-am
aprobat, constituirea comisiilor de selecționare a proiectelor, respectiv de soluționarea
contestațiilor se realizează prin hotărârea consiliului local, în acest sens am pregătit un
material, urmează ca dumneavoastră să propuneți membrii acestor comisii, să faceți
nominalizări, urmând ca acele persoane să evalueze, respectiv să soluționeze
contestațiile împotriva soluțiilor stabilite de către comisia de evaluare.
D-l Dimény: Astăzi, 5 mai, se termină perioada pentru depunerea proiectelor, și
conform Ghidului prin Hotărârea consiliului local constituim comisiile pentru
selecționarea proiectelor în cele 4 domenii. Deschiderea ofertelor va avea loc luni, 8
mai, începând cu ora 10, respectiv soluționarea cvontestațiilor ulterior.
Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru cultură – AVIZ FAVORABIL
Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – Prima dată să vedem membrii comisiilor, pentru că la OG
51/1998, respectiv la proiectele culturale trebuie o anumită componență, legea specială
indicând o anumită componență. Vă voi comunica avizul ulterior.
Discuții: D-l Primar: Conform Ghidului comisiile sunt formate din 5 membri,
și conform Legii membrii comisiei ar trebuie să aibă o activitate relevantă în domeniul
respectiv. Legea mai spune că mai mult de jumătate trebuie să fie specialiști din afara
autorității contractante, în acest sens să facem propunerile. Deci din fiecare comisie să
fie 2 persoane din cadrul primăriei, și 3 membri să fie din exterior, respectiv la comisia
de cultură. Condiția este ca aceste persoane să nu fi depus cereri de finanțare pentru
proiecte în cadrul aceluiași domeniu.
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Propuneri: D-l Kádár: Comisiile de anul trecut, și cei care au făcut parte din
ele. Să ne bazăm pe cei de anul trecut, și să schimbăm după noul consiliu.
D-na Secretar: Anul trecut am avut doar consilieri și am avut acea problemă la
Prefectură prin care solicitau să facem dovada că acei consilieri propuși au activat în
domeniul cultural de cel puțin 3 ani. S-a făcut dovada cu acte din care rezultă vechimea
în activități culturale.
D-l Fülöp: Eu am o propunere nominală: d-l Cseh Bela. Am vorbit cu el,
acceptă, și nu are proiecte depuse.
D-l Kopacz: Anul trecut din fiecare comisie făceau parte d-na Ciurea și d-l
Antal din partea executivului.
D-l Primar: Propuneți alte două persoane în afara d-lui Cseh.
D-l Fülöp: Înainte puteți să ne dați informații în legătură cu conflictul de
interese?
D-na Secretar: Poate interveni conflict de interese dacă Dvs. depuneți proiect și
îl și votați pentru finanțare.
D-l Primar: Eu propun ca d-na Opra Debreczi Beata să fie secretarul fiecărei
comisii.
Propunerile: 1. Comisia pentru proiectele culturale:
- CSEH BÉLA
- THIESZ JÁNOS
- TEACĂ FLORENTINA
- CIUREA MARIA CRINA
- ANTAL LEVENTE
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: BODÓ ENIKŐ
SASU IZABELLA
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale:
- BOCAN IOAN MARCEL
- BUTYKA GYULA
- GAZDA ISTVÁN
- VASILICA ENEA
- BAGOLY ZSOLT-LAJOS
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: JESZENOVICS RÓBERT-KÁROLY
DOMAHÁZI JÁNOS
2. Comisia pentru proiecte sportive:
- SZABÓ LEVENTE
- TOZLOVANU HORIA-MIHAI
- IMRE CSABA-LÓRÁND
- MOLNÁR JÁNOS
- JESZENOVICS RÓBERT-KÁROLY
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
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Membrii supleanți: BODÓ ENIKŐ
FÜLÖP CSABA
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive:
- CIUREA MARIA CRINA
- ANTAL LEVENTE
- NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN
- KÁDÁR GYULA
- GAZDA ISTVÁN
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: MIKE ANDREA
KOPACZ LEVENTE-BENEDEK
3. Comisia pentru proiecte educaționale:
- KONNÁTH RITA
- TĂBĂLAI GHEORGHE
- KÁDÁR GYULA
- MANEA OVIDIU-MIHAI
- KOPACZ LEVENTE-BENEDEK
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: DALI GYULA-LÓRÁND
SÎNTOIU ANGELA-CORNELIA
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte educaționale:
- SASU IZABELLA
- MOLNÁR JÁNOS
- CZILLI BALÁZS
- GAZDA ISTVÁN
- BOCAN IOAN-MARCEL
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: TOZLOVANU HORIA-MIHAI
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN
4. Comisia pentru proiecte religioase:
- DOMAHÁZI JÁNOS
- TĂBĂLAI GHEORGHE
- MANEA OVIDIU-MIHAI
- MOLNÁR JÁNOS
- BUTYKA GYULA
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: SZABÓ LEVENTE
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte religioase:
- KOPACZ LEVENTE-BENEDEK
- BOCAN IOAN MARCEL
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- TOZLOVANU HORIA-MIHAI
- IMRE CSABA LÓRÁND
- DALI GYULA-LÓRÁND
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membrii supleanți: SASU IZABELLA
BODÓ ENIKŐ

D-na Secretar: Avizul de legalitate este favorabil pentru comisii.
D-l Dimény: Luni dimineața la ora 10 să convocăm comisiile pentru
deschiderea plicurilor.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
astfel:





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

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 66/2017
cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare
nerambursabilă din bugetul local
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la
”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din
mediul rural”.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Consiliul Județean sprijină pntr-un program reabilitarea și
modernizarea căminelor Culturale din mediul rural. Dat fiind faptul că satul Chiuruș
este asimilat mediului rural, cu toate că este sat component al orașului Covasna, putem
să participăm la acest program județean. Având în vedere că acea construcție din
Chiuruș necesită anumite lucrări de reabilitare, schimbarea tâmplăriei, propunem să
participăm la acest proiect urmând să solicităm o finanțare nerambursabilă de 10 mii
lei, iar restul, partea de cofinanțare undeva la 5% probabil, să fie suportat din bugetul
local.
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Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru cultură – AVIZ FAVORABIL
Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole, astfel:
 art. 1 – 13 voturi „pentru”,
 art. 2 – 13 voturi „pentru”,
 art. 3 – 13 voturi „pentru”,
 art. 4 – 13 voturi „pentru”,
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 67/2017
privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale oraș Covasna la
“Programul județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din
mediul rural”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la mandatarea ”ADI AQUACOV” să semneze act adițional provizoriu la
contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru
predarea sistemului de utilitate publică de distribuire apă potabilă, canalizare
menajeră și pluvială realizat prin investiția ”Reabilitarea infrastructurii în
stațiunea Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Știți că prin fostul POR 5.2 s-au finalizat lucrările de reabilitare
pe cele 16 străzi, care conțin și reabilitarea utilităților hidrotehnice din corpul
drumului, și aceste utilități hidrotehnice urmează să fie predate către operatorul
regional de apă. Dat fiind faptul că noi suntem membri în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUACOV, am mandatat această asociație ca în numele și pe seama
orașului să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, către S.C. Gospodărie Comunală S.A., și prezenta hotărâre vizează
mandatarea AQUACOV-ului să predea către operator aceste rețele.
Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL
Comisia de urbanism – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 9 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”,
 art. 7 – 13 voturi „pentru”,
 art. 8 – 13 voturi „pentru”,
 art. 9 – 13 voturi „pentru”,
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 68/2017
Cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV”să semneze act adițional provizoriu
la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru
predarea sistemului de utilitate publică de distribuție a apei potabile, canalizare
menajeră și pluvială realizat prin investiția „Reabilitarea infrastructurii în
stațiunea balneoclimaterică Covasna”
Diverse.
D-l Primar: Am primit o invitație la Zilele Orașului Călărași – 585 de ani de la
prima atestare documentară – unde este invitată o delegație de 4 persoane. Din păcate
eu nu pot să particip. Vă aduc la cunoștință că nu de mult timp am fost într-o delegație
în orașul înfrățit Nagykanizsa, unde am fost primiți foarte bine. Vă rog să vă gândiți
cine vrea să participe, și să ne comunicați, pentru că trebuie se dăm răspuns până în 19
mai.
D-na Secretar: Am o rugăminte la delegația care va participa, să ne ajute
cumva să transmitem și cărțile adunate, pentru că nici până acum nu am reușit să le
ducem.
D-l Primar: Să ducă dânșii cu mașina?
D-na Secretar: Să ne ajute la organizare, eventual odată cu dânșii să meargă o
mașină cu cărțile pe care le-am strâns pentru Călărași. A fost o problemaă cu Direcția
de Sănătate Publică, că nu ne-au dat avizul cerut de Călărași. Ne-am interesat și la
Acțiunea 2012, ei întotdeauna au reușit să ducă cărți acolo, acum să vedem cum poate
să ne ajute consilierii să finalizăm acțiunea de donare de cărți pentru Călărași.
D-l Primar: Mai aveți în mapă o altă adresă din partea Asociației Civice pentru
Demnitate în Europa, prin președintele ei, Dan Tănasă, recepționată ieri, prin care se
semnalează o afirmată neregularitate sau nelegalitate vizavi de poziționarea scrisului în
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limba română și limba maghiară de pe placa comemorativă Szechenyi Istvan care a
fost amplasată cu ocazia zilelor Korosi Csoma Sandor pe peretele exterior al Casei de
Cultură. Este în vigoare o lege privind folosirea, utilizarea limbii române în anumite
anunțuri publicitare și inscripții de acest gen, în care se dispune ca și dimensiunile
literelor să fie egale în cazul celor 2 limbi utilizate, respectiv să fie încadrate în același
cadru grafic, în același context, și aceste dispoziții noi le-am respectat. Am semnalat
aceste aspecte într-un răspuns ieri, să vedem dacă se atacă în contencios administrativ
această poziționare a scrisului.
Din păcate ajungem la astfel de discuții privind utilizarea acestor 2 limbi.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.25.
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
SZABÓ LEVENTE

SECRETAR
ENEA VASILICA
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