JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 20/2017
Încheiat astăzi, 18 septembrie 2017, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 14 consilieri,
D-nii consilieri: Manea Ovidiu Mihai, Tabalai Gheorghe și Domahazi Janos au
întârziat.
Participă la şedinţă: Secretar oraș, Vasilica Enea, d-l director economic,
Bagoly Zsolt Lajos și d-l Rákosi Áron, președintele Consiliului de Administrație al
S.C. Gos Trans Com S.R.L.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 534/2017 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.
D-l Viceprimar anunță consilierii că d-l Primar întârzie la ședință, și urează bun
venit tuturor consilierilor care participă la această şedinţă extraordinară a consiliului
local din luna septembrie 2017.
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință
Neagovici Vasile Cătălin supune la vot procesul-verbal nr. 19 al ședinței extraordinare
din 8 septembrie 2017.
Se aprobă procesul-verbal nr. 19/2017 cu 14 voturi ”pentru”.
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 acordarea unui mandat special reprezentantului
orașului în AGA și AGEA la SC Gospodărie Comunală SA pentru ședința din 20
septembrie 2017.
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2017.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 14 voturi ”pentru” – unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului orașului în AGA și AGEA la S.C.
Gospodărie Comunală S.A. pentru ședința din 20 septembrie 2017.

Intră în sală d-l consilier Domahazi Janos.
D-l Viceprimar prezintă expunerea de motive.
Intră în sală d-nii consilieri Tabalai Gheorghe și Manea Ovidiu Mihai.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
D-l Bagoly fundamentează cele prezentate: Sunt 2 aspecte vizate în cererea
înaintată de Gospodăria Comunală, primul ar fi modificarea art. 18 din Contractul de
delegare, care se referă exact la faptul că alimentarea fondului ID prin Ordonanța
198/2005 să se facă direct de operator în cadrul S.C. Gospodărie Comunală S.A., fără
ca sumele care ar constitui acest fond să fie virate în contul bugetului local. Aici se
referă exact la redevența datorată pentru concesionarea serviciilor, impozitul pe profit,
conform prevederilor codului fiscal în cazul în care are în derulare proiecte cu
finanțare rambursabilă, respectiv dividentele. În anul 2009 când s-a aprobat contractul
de delegare a fost aprobat în această formă, adică sumele să nu fie virate în bugetul
local. În anul 2012-2013 potrivit auditului efectuat de către reprezentanții Camerei de
Conturi a județului Covasna aceste prevederi din contractul de delegare, care se doresc
a fi modificate, au fost considerate legale.
Al doilea aspect ar fi rectificarea de buget pe semestrul I, dar din moment ce
orașul Covasna nu a aprobat bugetul inițial al societății, o însușire ulterioară a unui
buget, care nu a fost însușit – fundamentat, chiar dacă se referă la rectificare nu se
poate face.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 121/2017
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului în AGA și
AGEA la S.C. Gopodărie Comunală S.A. pentru ședințele din 20 septembrie 2017
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gos Trans Com S.R.L.
pe anul 2017.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
D-l Rákosi detaliază că în bugetul de cheltuieli a fost prevăzut inițial o sumă
pentru taxa pentru fondul de mediu, care a fost suspendat, și se vrea repartizarea sumei
pe celelalte cheltuieli, se dorește achiziționarea de recipiente pentru gunoi,
achiziționarea unui utilaj multifuncțional de deszăpezire și nisipat drum. Nu se
modifică suma totală, doar în cadrul capitalului de cheltuieli o să fie modificări.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
D-l Kopacz înștiințează consilierii asupra faptului că și la Sfântu Gheorghe, și la
Târgu Secuiesc, ca și la Covasna suspendarea taxei de mediu a constituit un factor
important, numai că acolo s-au diminuat sumele de plată pe facturi.
D-l Tabalai se interesează dacă ar fi posibilă reducerea prețului la salubritate
având în vederea că în luna aprilie chiar din acest considerent (taxa de depunere) s-au
majorat prețurile! De ce a crescut valoarea bunurilor de achiziție, care este motivul?
D-l Rákosi răspunde că au găsit un alt utilaj cu starea tehnică mai bună.
D-l Bagoly explică că s-a făcut un studiu de piață, o autoutilitară fără plug și fără
sărăriță costă în jur de 21 mii euro, iar sărărița care se poate demonta costă cam 5 mii
euro, deci în total aproximativ 26 mii euro fără TVA. Este vorba de un autobasculant
de 25 de tone, care ar putea fi folosit și pe timp de vară dacă se demontează sărărița și
plugul.
D-l Rákosi răspunde la întrebarea d-lui Tabalai: Această sumă a fost prevăzută
în aprilie, când se știa care este prețul. În momentul de față nu este anulată taxa de
mediu, doar suspendată. Dacă se diminuează prețurile acum, există riscul ca peste 3
luni să se majoreze din nou. Astfel această sumă prevăzută inițial se propune a fi
utilizată în alt scop în folosul comunității.
D-l Tabalai constată că această sumă va fi realocată pentru investiții.
D-l Bagoly explică că se utilizează integral profitul, la o poziție se retrage o
sumă, dar tot din bugetul lui se alocă, din bugetul societății, profitul neutilizat la
începutul anului.
D-l Domáhazi consideră că trebuie verificate și dimensiunile autoutilitarei, să nu
existe riscul să nu poată intra în străzile înguste.
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D-l Manea are o incertitudine față de taxa suspendată, cât este de provizorie, și
dacă nu se revine se poate modifica prețul? Întreabă dacă societatea își propune
discutarea scăderii prețului măcar de anul viitor.
D-l Rákosi explică că taxa pentru depunerea deșeurilor este mai mare acum, dar
societatea are în vedere și discutarea scăderii prețului.
D-l Bagoly consideră că refundamentarea prețului poate fi solicitată de către
consilierii locali.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 122/2017
privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli a
S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2017

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,30.
Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliullocal/audio.html

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NEAGOVICI VASILE CĂTĂLIN

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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