
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  28/2017 

Încheiat  astăzi,  7  decembrie  2017,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri, 
Lipsesc:  D-l  Bocan  Ioan Marcel,  D-l  Szabó  Levente,  D-l  Fülöp  Csaba,  D-l

Jeszenovics Robert Karoly, D-l Neagovici Vasile Cătălin și D-l Tabalai Gheorghe.
Participă la şedinţă: secretar oraș, Vasilica Enea.

Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozi  ţ  ia
primarului nr.   674/2017 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.

Având în vedere că d-l Primar și d-l Viceprimar sunt plecați într-o delegație la
Arad,  d-na  Secretar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  această
şedinţă extraordinară a consiliului local din luna decembrie 2017, și propune alegerea
unui președinte de ședință pentru lucrările din luna decembrie.

Se propune ca președinte de ședință pentru luna decembrie d-l consilier  Dali
Gyula Lorand.

Se supune la vot propunerea, care este aprobată cu 11 voturi „pentru”, după care
se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 165/2017
Cu privire la alegerea președintelui de ședință

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  concesionarea  prin  licitaţie  publică
deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Oraşului
Covasna.
         2. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. GOS-
TRANS-COM S.R.L. – asociat unic Oraşul Covasna, prin aport în numerar.
         3. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea S.C. Gos Trans
Com S.R.L. a spațiilor îngrădite pentru colectarea deșeurilor.
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D-na Secretar  din partea executivului propune scoaterea de pe ordinea de zi a
punctelor 1 și 3, având în vedere că nu au putut fi finalizate, pct. 1 trebuie completat cu
fișa de achiziții publice, care trebuie să cuprindă și tarifele, și la pct. 3 urmează să fie
clarificat numărul spațiilor îngrădite. Se propune dezbaterea punctului 2 ca punct unic
al ordinii de zi. 

Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 11 voturi „pentru” –
unanimitate.

Se trece la discutarea punctului unic de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la majorarea capitalului social al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. – asociat
unic Oraşul Covasna, prin aport în numerar.

D-na Secretar:  „Majorarea capitalului social este o măsură susceptibilă  de a
prezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, și pentru această măsură a fost nevoie de
anumite acte prealabile, și anume de informare a Prefecturii și a Consiliului Județean
cu  privire  la  această  intenție  a  orașului,  și  solicitarea  avizului  de  la  Consiliul
Concurenței.  Noi am solicitat  avizul  de la  Consiliul  Concurenței  în termen util,  pe
parcurs ei au modificat ceva din proiectul nostru de hotărâre și din schema înaintată de
către noi, modificările nu au fost consistente, doar câteva cuvinte. Inițial ne-au anunțat,
pentru că noi tot îi  căutam prin telefon și  prin e-mail,  că avizul  îl  vom primi  în 5
decembrie. Nici în 5 decembrie nu ne-au trimis avizul, în schimb ne-au trimis un e-
mail din partea funcționarului de la Consiliul Concurenței în care ne arată că „lucrarea
Dvs. nu a intrat în ședința de plen, urmează să intre săptămâna viitore”, și că avizul
este  favorabil.  M-am  consultat  și  cu d-l  Primar,  și  baza acestei  mențiuni  din care
rezultă că avizul este favorabil am hotărât să supunem atenției Dvs. acest proiect de
hotărâre astăzi, pentru că este nevoie ca până la sfârșitul anului să se parcurgă toate
procedurile astfel încât Gos-Trans-Com-ul să poată cheltui suma care deja este alocată
în bugetul local pentru a fi transferat ca și aport în numerar la capitalul social. Avizul
de legalitate este favorabil la acest proiect.”

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ,

- AVIZ FAVORABIL 
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL

Discuții:  D-l  Kádár  se  interesează  de  ce  era  necesar  să  se  parcurgă  acele
demersuri, având în vedere că orașul este asociatul unic la acea societate, nu era mai
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simplu să se majoreze capitalul social print-ro simplă hotărâre, cum s-a făcut și până în
prezent, și există și un regulament de acordare a acestui ajutor de minimis.

D-na Secretar explică că în urma unor controale din partea Oficiul Concurenței
s-a propus efectuarea acestor pași.  Demersurile propuse nu intră în acel regulament
pentru ajutor  de minimis,  și  nu afectează  nici  bugetul  acordat,  este  doar o măsură
susceptibilă.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 166/2017
Cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L, asociat

unic orașul Covasna, prin aport în numerar

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,20.

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,
             DALI GYULA - LORÁND                              ENEA VASILICA
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