
JUDETUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  19/2017 

Încheiat  astăzi,  8  septembrie  2017,  orele  1300, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 13 consilieri, 
Lipsesc: D-nii consilieri: Manea Ovidiu Mihai, Kádár Gyula, Dali Gyula Lóránd

și Szabo Levente.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József și secretar oraș, Vasilica Enea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozitia

primarului nr. 512/2017 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 septembrie 2017. 

Se propune alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie.
D-l consilier Neagovici Vasile Cătălin este propus ca președinte de ședință.
Se aprobă cu 13 voturi ‘pentru‘, după care se adoptă:

HOTĂRÂREA 118/2017
Cu privire la alegerea președintelui de ședință

 
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință

Neagovici Vasile Cătălin supune la vot procesul-verbal nr. 18 al ședinței ordinare din
28 august 2017.

Se  aprobă  procesul-verbal  nr.  18/2017  cu  12  voturi  ”pentru”  (D-l  consilier
Kopacz Levente Benedek se abține).

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 privind desemnarea reprezentanților consiliului local
în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director Medical, Director
Financiar Contabil și Director îngrijiri medicale.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  completarea HCL  nr.  99/2017  privind
aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
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din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al
Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.

           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

privind  desemnarea  reprezentanților  consiliului  local  în  comisiile  de  concurs
pentru ocuparea funcțiilor de Director Medical, Director Financiar Contabil și
Director îngrijiri medicale.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar: Prezintă adresa Spitalului de Recuperare Boli Cardiovasculare ”Dr.
Benedek  Geza”,  prin  care  s-a  solicitat  desemnarea  unei  persoane  în  comisia  de
concurs. Inițial era vorba despre desemnarea unei persoane, dar ulterior au revenit cu
altă adresă, în care precizează că trebuie desemnate 3 persoane diferite în comisiile de
concurs,  și  alte  3  persoane în  comisiile  pentru  soluționarea  contestațiilor.  Așteaptă
propunerile consilierilor.

Intră în sală d-l consilier Kádár Gyula.

    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru învățământ – AVIZ FAVORABIL
    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

D-l Tabalai: Propune pe d-l consilier Dr. Tozlovanu Horia Mihai în comisia de
concurs pentru director medical.

În comisia pentru director financiar contabil este propus d-l consilier Imre Csaba
Lóránd,  iar  în  comisia  pentru  director  îngrijiri  medicale  este  propus  d-l  consilier
Kopacz Levente Benedek.

În comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru postul de director medical
este propus ca membru d-l consilier Dr. Fülöp Csaba, în comisia pentru soluționarea
contestațiilor pentru postul director financiar contabil este propus d-l consilier Tabalai
Gheorghe, iar in comisia pentru soluționarea contestațiilor pentru postul de director
îngrijiri medicale este propus d-l consilier Bocan Ioan Marcel.

D-l  Neagovici:  propune  completarea  proiectului  de  hotărâre  conform
propunerilor, după cum urmează: 

 
”Art.  1  –  Se  desemnează  d-l  consilier  dr.  Tozlovanu  Horia-Mihai pentru

comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical, dl. consilier
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Imre Csaba Lóránd pentru comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de
director financiar contabil și d-l consilier Kopacz Levente-Benedek pentru comisia de
concurs/examen  pentru  ocuparea  funcției  de  director  îngrijiri  medicale,
concursuri/examene  organizate  în  cadrul  Spitalului  de  Recuperare  Cardiovasculară
„Dr. Benedek Géza” Covasna.

Art.  2  -  Se  desemnează  d-l  consilier  dr.  Fülöp  Csaba  pentru  comisia  de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical, dl. consilier
Tabalai  Gheorghe pentru  comisia  de  soluționare  a  contestațiilor  pentru  ocuparea
funcției  de  director  financiar  contabil  și  d-l  consilier  Bocan  Ioan  Marcel  pentru
comisia  de soluționare a  contestațiilor  pentru ocuparea funcției  de director  îngrijiri
medicale,  concursuri/examene  organizate  în  cadrul  Spitalului  de  Recuperare
Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna.”

Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  modificat  și
completat,  pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu  14 voturi ,,pentru”, după
care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 119/2017
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de concurs

pentru ocuparea funcțiilor de Director Medical, Director Financiar Contabil și
Director îngrijiri medicale la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr.

Benedek Géza” Covasna

Se trece la  discutarea  punctului  2  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind  completarea HCL  nr.  99/2017  privind  aprobarea  salariilor  de  bază
pentru  funcționarii  publici  și  personalul  contractual  din  cadrul  familiei
ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului local și
din serviciile publice din subordinea acestuia.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar precizează că la adoptarea HCL 99/2017 dintr-o eroare din anexele
aprobate  s-a  omis  funcția  de  consilier  juridic,  motiv  pentru  care  se  propune
completarea acestor anexe.

    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL
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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 120/2017
privind completarea  anexelor 1 și 2 ale HCL 99/2017 privind aprobarea salariilor

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei
ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din

serviciile publice din subordinea acestuia

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 13,30.

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,
     NEAGOVICI VASILE CĂTĂLIN                    ENEA VASILICA
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