JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 29/2017
Încheiat astăzi, 15 decembrie 2017, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 11 consilieri,
Lipsesc: D-l Kádár Gyula, D-l Manea Ovidiu Mihai, D-l Tozlovanu Horia
Mihai, D-l Jeszenovics Róbert Károly și D-na Sasu Izabella, d-l Fülöp Csaba întârzie.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, Gyerő József, secretar oraș, Vasilica
Enea și d-l Director economic, Bagoly Zsolt Lajos.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 680/2017 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 decembrie 2017.
Președinte de ședință pentru luna decembrie a fost ales d-l consilier Dali Gyula
Lorand în ședința extraordinară din 7 decembrie 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 privind modificarea poziției cu privire la depozitele
de gunoi menajer din anexele 2.5 și 2.6 la contractul de delegare nr.
6813/15.11.2017, aprobat prin HCL 152/2017 privind atribuirea directă a
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității
către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna, și
stabilirea modului de administrare a acestora.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă
2017-2018.
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea
unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de
iarnă 2017-2018.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului
Covasna.
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5. Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori materiale la Hotărârea
153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de
alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna,
strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării
managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
D-l Primar propune completarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru
ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de administrație publică –
Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local, și totodată
propune discutarea punctului 4 ca prim punct, având în vedere că este prezent d-l
director economic.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 11 voturi „pentru” –
unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
Intră în sala de ședințe d-l consilier Fülöp Csaba.
D-l Bagoly Zsolt Lajos, director economic prezintă raportul de specialitate
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ,
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 167/2017
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului
Covasna pe anul 2017
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea poziției cu privire la depozitele de gunoi menajer din anexele
2.5 și 2.6 la contractul de delegare nr. 6813/15.11.2017, aprobat prin HCL
152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.,
având ca asociat unic orașul Covasna, și stabilirea modului de administrare a
acestora.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Conform hotărârii consiliului local au fost confecționate și
amenajate 10 depozite de gunoi. În 2 locuri s-au pus 2 centre, și într-un loc s-a
amenajat numai jumătate, pentru că de atât a fost nevoie. Pentru a se putea administra
în mod mai eficient, se propune darea în administrare către S.C. Gos-Trans-Com
S.R.L.
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
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Bocan observă că totalul 12,5 bucăți sună un pic ciudat, se putea
trece mai bine mp, ca și aspect.
D-l Primar explică că s-au gândit mult în ce fel se pot identifica, pe la urmă s-a
luat în considerare numărul pubelelor, și astfel s-au identficat. Sunt 3 locații unde sunt
2 centre amenajate, și într-un loc este numaj jumătate, cum ar veni cu 2 pubele. Aceste
centre urmează să fie încuiate și cheile puse la dispoziție de către S.C. Gos Trans Com
S.R.L. Sunt 3 centre duble, una jumătate și restul simple. Se corectează anexa ca să fie
clară.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 168/2017
privind modificarea poziției cu privire la depozitele de gunoi menajer din
anexele 2.5 și 2.6 la contractul de delegare nr. 6813/15.11.2017, aprobat prin HCL
152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.,
având ca asociat unic orașul Covasna, și stabilirea modului de administrare a
acestora.
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de
Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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D-l Primar: Regulamentul nu se modifică mult față de anul precedent, timpul
insă din păcate nu este de partea schiorilor. Tarifele sunt modice, față de zona unde
este amplasată pârtia tarifele sunt corecte.
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
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Gazda informează consilierii că vacanța de iarnă începe din 25
decembrie, nu din 18 decembrie.
D-l Fülöp propune ca ziua de 24 ianuarie să fie inclus la program special, având
în vedere că este sărbătoare oficială.
D-l Primar propune completarea regulamentului la program special. Totodată
informează consilierii că în perioada precedentă s-au vândut în jur de 8 mii de bilete și
3 mii de abonamente, dintre care cam 1 mie pentru weekend.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, cu regulamentul
completat, pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după
care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 169/2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la
Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: D-l Bocan consideră că tariful pentru închirierea săniilor este prea
mare față de tariful pentru închirierea echipamentului de schi.
D-l Primar explică că echipamentul de schi este second hand, iar saniile sunt
cumpărate noi, și consideră că ar trebui protejate într-un fel mai mult.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 170/2017
cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente
sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind corectarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la
închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică
situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N.
reprezentând „Refugiu Montan”.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 171/2017
privind corectarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la
închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică
situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N.
reprezentând „Refugiu Montan”.
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de
Cultură Covasna pentru anul 2016.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură,
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL – CU OBSERVAȚII
„ În conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se
avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre, cu observații privind nerespectarea
clauzelor contractului de management și a termenului de depunere a raportului de
activitate.
Astfel, avizul pentru legalitate se acordă având în vedere că este în
responsabilitatea Consiliului local să verifice modul în care sunt respectate clauzele
contractului de management în cadrul evaluării realizate de către comisia de evaluare.
Din moment ce comisia de evaluare, în cadrul procedurii de evaluare a evaluat
managerul Casei de Cultură cu nota 9,08, fără să constate că acesta n-a respectat
termene, proceduri, clauze contractuale, secretarul orașului nu are competența să nu
avizeze rezultatul evaluării.
Totuși, observațiile secretarului sunt următoarele:
- d-l Czilli Balázs, managerul casei de Cultură n-a respectat prevederile art. 7
lit. „a” tezele 2 și 3 din contractul de management nr. 636/15.02.2017 încheiat între
Consiliul local, prin Primar și manager
- d-l Czilli Balázs, managerul Casei de Cultură n-a respectat prevederile art.
10 alin. (1) din contractul de management nr. 636/15.02.2017 – nedepunând în termen
de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale raportul de activitate
- d-l Czilli Balázs, managerul Casei de Cultură n-a respectat prevederile art.
39 alin. (1) din OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, potrivit
căruia „În vederea efectuării evaluării, managerul are obligația de a înainta, în termen
de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale, un raport de activitate
întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii și aprobat prin ordin al
ministrului culturii”.
- raportul de activitate depus n-a fost elaborat conform modelului aprobat de
Ministerul Culturii și aprobat prin Ordinul 2799/2015.”
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, 1 abținere (d-l Tabalai Gheorghe)
după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 172/2017
privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești
de Cultură Covasna pentru anul 2016.
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Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru
ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de administrație publică –
Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 173/2017
hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a
contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de
administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului
local.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,00.
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,
DALI GYULA - LÓRÁND

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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