JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 22/2017
Încheiat astăzi, 10 octombrie 2017, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri,
D-l consilier Dali Gyula Loránd lipsește motivat și d-l consilier Fülöp Csaba
întârzie.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József, secretar oraș, Vasilica Enea, d-na
György Ágnes și reprezentanții presei locale (Háromszek și Székely Hirmondó)
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 582/2017 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 octombrie 2017.
Se propune alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie.
D-na consilier Sasu Izabella este propusă ca președinte de ședință.
Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA 131/2017
Cu privire la alegerea președintelui de ședință
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-na președinte de ședință
Sasu Izabella supune la vot procesul-verbal nr. 21 al ședinței ordinare din 28
septembrie 2017.
Se aprobă procesul-verbal nr. 21/2017 cu 15 voturi ”pentru” – unanimitate.
D-na 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 Planului Urbanistic de Detaliu
pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
2. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local a
investiției începute „Grădinița cu program prelungit Covasna”.
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D-l Primar propune scoaterea punctului 2 de pe ordinea de zi fiindcă nu s-a întocmit
documentația necesară și se amână pentru o ședință ulterioară, și propune introducerea pe
ordinea de zi unui punct suplimentar, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.

4 la HCL 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2012 cu
privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de
administrator public.
Totodată, înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi, dorește să-i
înmâneze placheta cu Casa anului 2017 câștigătoarei György Ágnes, care a fost
invitată la ședința extraordinară.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi modificat.
Se aprobă ordinea de zi cu 15 voturi ”pentru” – unanimitate.
D-l Primar îl felicită pe d-na György Ágnes, și explică că în anul 2017 nu s-au
înghesuit concurenții pentru obținerea premiului Casa anului. S-a înscris o singură
persoană fizică și o asociație de locatari, care a participat și anul trecut, dar cu o altă
scară de bloc. Având în vedere prevederile regulamentului, că un câștigător nu mai are
voie să participe timp de 5 ani, chiar și cu o altă scară de bloc, comisia de concurs a
fost nevoită să elimine din concurs și să declare ca fiind neeligibilă sau neconformă.
D-l Kádár explică că scopul acestui concurs este îmbunătățirea imaginii
generale a orașului, la care primăria Covasna depune mari eforturi. Aceste eforturi de
multe ori nu sunt suficiente, și locuitorii orașului aduc un aport important la aceste
demersuri. Consideră că în anii viitori necesită o mai bună publicitate acest concurs, ca
să participe cât mai mulți, pentru că premiile sunt destul de consistente. Felicită
câștigătoarea concursului pentru acest premiu.
D-l Primar explică că anul trecut în acel imobil a avut loc un incendiu cu
pierderi mari, și acest câștig este cu atât mai laudabil, fiindcă persoana respectivă a
găsit puterea necesară să meargă mai departe și să participe la acest concurs.
D-l Primar și d-l Viceprimar înmânează placheta cu Casa Anului 2017.
D-na György Ágnes mulțumește pentru premiu, și spune că acest merit este și
al copiilor, care l-au ajutat tot anul.
D-l Gazda susține că ar trebui un premiu și pentru cea mai urâtă și neîngrijită
casă, cum este în str. Școlii sau în str. Gheorghe Doja.
D-na Secretar explică că ar trebui montate și tăblițele cu Monumente istorice,
pentru că sunt câteva case pe str. Ștefan cel Mare și pe str. Cuza Vodă.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania
S.A
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D-l Viceprimar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Intră în sală d-l consilier Fulop Csaba.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii publice,
respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
D-l Domaházi anunță executivul, dacă tot s-a adus în discuție str. Târgului, că
acea stradă este plină cu gropi și necesită reparații.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 132/2017
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma
S.C. Orkla Foods Romania S.A.
Se trece la discutarea punctului 2 (punctul suplimentar) de pe ordinea de zi,
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la HCL 116/2017 cu privire la
modificarea şi completarea HCL nr. 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor,
procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
D-l Primar precizează că la adoptarea HCL 116/2017 la anexa 4, dintr-o eroare,
a rămas o comisie gândită inițial. Există o prevedere legală care prevede că membrii
comisiei de concurs trebuie să fie într-o funcție cel puțin egală cu funcția pentru care se
organizează concursul, și având în vedere că se organizează concurs pentru postul de
administrator public, nu era bine ca cei din comisia de concurs să fie ulterior
subordonații administratorului public. Din această cauză trebuie corectată anexa 4,
membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor rămân aceeași, în locul d-lui
Csorba Zoltan intră d-l Bagoly Zsolt Lajos. Au discutat cu persoanele propuse, și au
fost de acord să facă parte din comisia de concurs.
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii publice,
respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi
- AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 133/2017
privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 116/2017 cu privire la modificarea și
completarea HCL nr. 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor și
atribuțiilor specifice postului de administrator public

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,40.
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,
SASU IZABELLA

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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