
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  12/2017 

Încheiat  astăzi,  25  mai  2017,  orele  750, cu  ocazia  ŞEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri, 
Lipsesc: D-nii consilieri: Neagovici Vasile Cătălin, Fülöp Csaba, Manea Ovidiu

Mihai, Jeszenovics Róbert Károly, Dali Gyula Lóránd și Domaházi János.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József, d-na secretar Vasilica Enea și d-

na șef serviciu Ciurea Maria Crina.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozi  ţ  ia

primarului nr. 296/2017 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. 
          Președinte de ședință pentru luna mai a fost ales d-l consilier Szabó Levente
în ședința extraordinară din 5 mai 2017.

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  aprobarea  proiectului  ”Reabilitarea
infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor
legate de proiect. 

            Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi ”pentru” – unanimitate.

D-l Primar: După ce am trimis documentația către ADR, la 2-3zile ne-a venit
un  răspuns  din  partea  Dânșilor,  prin  care  cer  alte  clarificări  și  refacerea  unor
documente. În ce depindea de noi ne-am conformat, și d-l Mocanu Marius lucrează
inclusiv la această oră pe completarea documentației, și echipa de proiect la fel și d-na
Secretar, dar trebuie să depunem o nouă hotărâre.
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Se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea
balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

Înainte de a trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi, d-l președinte de 
ședință cere explicații privind întârzierea materialului de ședință.

 D-na Ciurea: Nu este vorba de nici-o întârziere, este vorba de o necorelale în
ghidul solicitantului, dat fiind faptul că în faza inițială s-a cerut hotărâre doar pentru
proiectele  ale  căror  lucrări  au  fost  demarate.  Deci  așa  este  specificat  în  ghidul
solicitantului. Hotărârea de aprobare a proiectului se completează și se aprobă doar în
cazul proiectelor ale căror lucrări au fost demarate. Ieri am discutat cu reprezentantul
ADR, l-am întrebat de ce ni se solicită această hotărâre pentru că nu este cazul, la noi
nu au fost demarate lucrările, și ne-a spus că în ghidul solicitantului după evaluarea
tehnică și financiară se specifică că e obligatoriu de depus această hotărâre, cu bugetul
aprobat după evaluarea tehnică și financiară. I-am explicat că noi avem o hotărâre care
s-a depus cu cererea de finanțare – răspunsul a fost: asta e, noi v-am solicitat conform
ghidului solicitantului. Am spus să facem așa cum ni se solicită, să nu fie asta un motiv
de respingere.

D-l Primar:  Un singur aspect:  astăzi,  25 mai,  este ultima zi de depunere. În
condițiile în care pe data recepționării acestei adrese nu aveam nimic pregătit, noi am
lucrat în aceste zile cu documentația. În afară de această hotărâre noi trebuie să mai
depunem și alte clarificări.

D-na  Ciurea:  Mai  doresc  să  clarific  faptul  că  îndicatorii  din  proiectul  de
hotărâre sunt prezenți și în HCL 69/2017, aprobată în ședința anterioară a consiliului
local.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Comisia de buget – finanțe - AVIZ FAVORABIL
           Comisia de urbanism – AVIZ FAVORABIL

    Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

D-l Primar: Punctul de vedere al consultantului este acela că anumite sume ce
ni se cer, respectiv legate de ex. de trecerea la cheltuieli neeligibile unor sume de bani
cu promovarea,  reclama,  a fost  redus cuantumul  acelor  sume ca să ne încadrăm la
eligibile, că nu are de ce să ne ceară să trecem la eligibile din moment ce am renunțat
la ele. Altfel calculele sunt corecte, din punctul lui de vedere este bună documentația.

D-l Szabó: Eu am reușit să citesc adresa ADR-ului, și din cele 17 solicitări de
clarificări majoritatea, în afară de 2, toate sunt erori de formă. Eu mă mir cum a trecut
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la faza precontractuală. Cred că ar trebui să vedem mai bine aceste poiecte înainte să le
trimitem.

D-l Gazda: Dacă mai cer niște clarificări, ce o să facem?
D-l Primar: Astăzi este ultima zi, nu se mai poate. Vor lucra din documentația

pe care le au. Chiar dacă pe dinafară nu se vede, să știți că este un volum imens de
muncă în spate, au fost depuse/transmise foarte multe documente, s-a lucrat mult pe
acest proiect. Noi depunem orice ca să ne conformăm cerințelor. 

D-na Secretar: Așa se făcea și cu celelalte proiecte, veneau câte 4-5 pagini de
clarificări, și nu întotdeauna au avut dreptate.   

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

astfel:
 art. 1 – 11 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 11 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 11 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 11 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 11 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 11 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  11
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 72/2017
Cu privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în

stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 8.15.

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
              SZABO LEVENTE                                    ENEA  VASILICA
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