JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 11/2017
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Încheiat astăzi, 22 mai 2017, orele 1400, cu ocazia SEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 11 consilieri,
Lipsesc: D-nii consilieri: Neagovici Vasile Cătălin, Fülöp Csaba, Bocan Ioan
Marcel, Manea Ovidiu Mihai, Jeszenovics Róbert Károly şi Tozlovanu Horia Mihai .
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József și d-na secretar Vasilica Enea
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 293/2017 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.
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D-l Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această
şedinţă extraordinară a consiliului local din luna mai 2017.
Președinte de ședință pentru luna mai a fost ales d-l consilier Szabó Levente
în ședința extraordinară din 5 mai 2017.
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D-l președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului oraşului, d-l Imre Csaba Lóránd, în AGA a S.C. Gospodărie
Comunală S.A.
Iniţiază: Primarul orașului, Gyerő József
Prezintă: Primarul orașului, Gyerő József.
Avizează: Comisia pentru servicii publice
Comisia juridică
2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea Premiului de excelență.
Iniţiază: Primarul oraşului, Gyerő József
Prezintă: D-l Kopacz Levente, consilier
Avizează: Comisia pentru învățământ

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi ”pentru” – unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului, d-l Imre
Csaba Lorand, în AGA a S.C. Gospodărie Comunală S.A.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
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Intră în sala de ședințe d-nii consilieri Jeszenovics Róbert Károly și
Neagovici Vasile Cătălin.
D-l Primar: Punctul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței anterioare, când a fost
avizat nefavorabil de secretarul orașului Covasna. A fost refăcută documentația și a
fost reformulat proiectul de hotărâre, având în vedere următoarele: s-a analizat
documentația atașată cererii, solicitării operatorului și s-au constatat următoarele: la
această documentație nu este atașată decizia Consiliului de Administrație al S.C.
Gospodărie Comunală S.A., din care să rezulte respectarea anumitor prevederi din
O.G. 26/2013; bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele acestora nu sunt
semnate de directorul economic – contabil șef al S.C. Gospodărie Comunală S.A.; nu
există o decizie a Consiliului de Administrație cu privire la repartizarea întregului
profit contabil al societății conform prevederilor legale; nu este clarificată situația
sumelor datorate orașului Covasna din dividende, redevență, impozit pe profit, sume cu
care se alimentează contul IID când există în implementare proiecte cu asistență
financiară nerambursabilă din partea UE. S-a mai precizat că nu este în competența
acționarului să aprobe trecerea unor sume neîncasate pe cheltuieli, mai ales în
condițiile în care nu se poate prezenta dosarul fiecărei debitor, nu se poate stabili dacă
s-a îndeplinit termenul de prescripție sau dacă au fost luate măsurile necesare
recuperării creanțelor. În acest context se propune a se ia act de raportul
administratorilor pe anul 2016, conform anexei 1 la prezentul proiect, și se propune
acordarea unui mandat reprezentantului orașului, d-l consilier local Imre Csaba Lorand
să voteze cu ”abținere” la ședința AGA la punctele din cadrul ordinii de zi, ce vizează
aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016 și a contului de profit și pierdere, aprobarea
preluării a 5% din profitul societății pentru formarea fondului de rezervă, și aprobarea
alocării profitului net la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr. 168/2005, precum
și aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumelor prevăzute în anexa nr. 3.
Deci practic îi dăm un mandat de abținere, având în vedere faptul că anumite
lucruri și anumite aspecte vizând bilanțul contabil și aprobarea alocării profitului net la
fondul IID nu ne sunt clare, inclusiv aspectul dacă actual operatorul derulează proiecte
cu finanțare nerambursabilă din fonduri UE. Noi am trimis adresă către operator,
deocaamdată nu ni s-a răspuns. Existau asemenea proiecte în derulare anterior, până ce
nu se închidea POS-ul, și urmează să se deschidă POIM-ul, dar nu știu dacă momentan
este dechis și există investiții pe POIM. Așteptam răspunsul dânșilor, nu am primit,
pentru acest motiv mandatul este de abținere, în necunoștință de cauză nu votăm.
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Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Primar: Urmează să clarificăm aceste aspecte, și să le punem în
vedere ca la datele următoare să nu ni se mai înainteze documentații incomplete și fără
furnizarea tuturor informațiilor necesare luării deciziei în cunoștință de cauză.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
art. 1 – 13 voturi „pentru”,
art. 2 – 13 voturi „pentru”,
art. 3 – 13 voturi „pentru”,
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Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 70/2017
Cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului
Covasna în AGA la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – în baza solicitării
6527/15.05.2017
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
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privire la acordarea Premiului de excelență.
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

w

w

w

.p

D-l Primar: Din anul 2010 există o hotărâre a Consiliului local, prin care s-a
aprobat instituirea Premiului de excelență al orașului Covasna pentru activități școlare
elevilor din anul terminal al Grupului Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor”. Practic pentru
elevii din clasa a-XII-a, cu scopul stimulării acestora să obțină rezultate mai bune la
învățământ. Bursele de excelență se acordă în baza unui punctaj, reglementat prin
regulamentul aprobat prin HCL anterior amintit. S-a întrunit comisia care a evaluat
dosarele depuse la Primărie, s-a întocmit un proces-verbal din care rezultă faptul că cel
mai mare punctaj au obținut elevii Szabó Tamas, Fülöp Renáta, Papp Tas-Laszló
respectiv Barti Lehel – Andras.
Intră în sala de ședințe d-l consilier Bocan Ioan Marcel
Comisia de învățământ- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: D-l Kopacz: Au fost depuse 7 dosare la registratura primăriei, procesul
verbal al comisiei a fost afișat, nu s-a depus nici-o contestație. Având în vedere că cei
patru, enumerați de d-l Primar, au făcut parte din grupa de teatru, și au obținut multe
premii, locul I și II pe nivel de țară, au obținut acest punctaj mai mare față de ceilalți, și
au avut și mai multe activități extrașcolare.
D-l Gazda: Două completări: aș propune să schimbăm lista după puntajul
obținut, nu după nume. Și mai doresc să completez că acești elevi au obținut rezultate
bune și la învățământ, având note mari.
D-l Kopacz: Este vorba de aceași sumă de bani, aceleași premii.
D-l Primar: În momentul decernării premiului se poate menționa și punctajul
obținut.
D-l Gazda: Eu totuși propun modificarea art. 1 în sensul propus, adică să fie
enumerați după punctajul obținut.
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Se supune la vot propunerea d-lui consilier Gazda Istvan.
Se aprobă cu 14 voturi ”pentru” – unanimitate.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
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astfel:
- art. 1 – modificat - 13 voturi „pentru” – d-l Szabo Levente nu votează,
- art. 2 – 13 voturi „pentru”- d-l Szabo Levente nu votează
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Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru” - d-l Szabo Levente nu votează - după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 71/2017
Privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENȚĂ AL ORAȘULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂȚI ȘCOLARE„ pentru patru elevi
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.20.
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Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZABÓ LEVENTE
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