
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  30/2017 

Încheiat  astăzi,  28 decembrie  2017,  orele  1300, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al orașului Covasna.

Sunt prezenţi 17 consilieri, 
Participă  la  şedinţă:  dl  primar  Gyerő József,  secretar  oraș,  Vasilica  Enea,

director economic, Bagoly Zsolt, 
Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozi  ţ  ia

primarului nr. 710/2017 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.

Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această şedinţă
ordinară a consiliului local din luna decembrie  2017. 

Președinte de ședință pentru luna decembrie a fost ales dl consilier Dali Gyula Lóránd  

Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, dl președinte de ședință
Dali Gyula Lóránd  supune la vot procesele-verbale nr. 27 și 28  ale ședințelor  din 29
noiembrie și 7 decembrie  2017.

Se aprobă procesele-verbale nr. 27/2017 și 28/2017 cu 17 voturi ”pentru” 

Dl 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  stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale
pentru anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea dispoziției Primarului nr. 709/2017
privind majorarea sumelor  alocate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de
personal și hotărâri judecătorești pentru învățământul preuniversitar de stat și
virări de credite în cadrul capitolului 65.02 învățământ.

3.  Proiect  de hotărâre  cu privire la  aprobarea execuției  bugetare  la  30
noiembrie 2017.

 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare
și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar din orașul Covasna pentru anul școlar 2018-2019.
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6.  Proiect  de  hotărâre  cu privire  la  aprobarea  bugetului  de  venituri  și
cheltuieli pentru fondul forestier, proprietate publică a orașului.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de recoltare și a
prețului de referință pentru valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018.

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  nivelului  maxim  al  tarifelor
pentru  prestări  servicii  de  exploatare  precum  și  prețurile  pe  sortimente  ale
lemnului fasonat.

9.   Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  noii  organigrame  și  a
statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Casa
de Cultură a orașului Covasna.

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  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.

12. Proiect  de  hotărâre  privind stabilirea  indemnizației  lunare,  de  care
beneficiază consilierii locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea demolării imobilului din
str. Libertății nr. 11.

14. Proiect  de hotărâre  privind completarea  anexei  la  HCL 92/2017 cu
privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al
orașului.

15. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din
imobilul 3561 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna.

Dl Primar  propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 10, modificarea
acesteia  în sens că punctul 7 devine punctul 6, punctul 8 devine punctul 7 și punctul 6
devine 8   și mai  propune introducerea pe ordinea de zi a unui  punct suplimentar, și
anume:  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  Hotărârii  164/2017  cu
privire la aprobarea angajării de zilieri în perioada 01.12.2017-10.04.2018

Se supune la vot proiectul ordinii de zi modificat.
          Se aprobă ordinea de zi cu 17 voturi ”pentru” – unanimitate.

 
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
            Dl Bagoly Zsolt Lajos, director economic prezintă raportul de specialitate cu
mențiunea că au fost făcute mici modificări față de proiectul de hotărâre afișat pe site
pentru îndeplinirea procedurii  de transparență  decizională,  în sensul  că  la inițiativa
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domului primar, au fost scoase taxele pentru vânzarea florilor și mărțișoarelor, dat fiind
statutul de stațiune balneoclimaterică. Baza impozabilă rămâne aceeași.
Domnul  Primar  consideră  necesară  eliminarea  unor  taxe  pentru  a  fi  excluse
ambiguitățile. De exemplu, mai este exclusă taxa pentru oborul de animale deoarece
orașul Covasna nu are obor. 

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

Discuții 
Domnul  Bocan  întreabă care va fi  impactul  asupra bugetului  local  având în

vedere baza impozabilă
Domnul Bagoly explică că se estimează o sumă de minus 2.000.000 lei mai ales

din cauza  scaderii impozitul pe venit la  10%.
Domnul Tabalai întreabă pe ce se cheltuiau acesti bani iar Domnul Bagoly îi

răspunde că practic anul viitor va avea de suferit secțiunea de dezvoltare.
Domnul Primar evidențiază faptul că anul viitor vor fi alocate sume mai mici

de la bugetul național, impozitele și taxele rămân la fel și o să fie greu. O să modifice
impozitele și  taxele doar de  anul viitor pentru că până la urmă comunitatea locală
trebuie să înțeleagă că toți banii alocați investițiilor trebuie să se întoarcă în bugetul
local pentru a face alte investiții.

Domnul Szabó întreabă dacă la capitolul transport nu trebuie trecute facilitățile
așa cum sunt trecute la alte capitol.

Domnul Bagoly explică că în cadrul proiectului de hotărâre au fost trecute doar
acele facilități ce pot fi acordate de consiliul local nu și cele care se acordă prin efectul
legii

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. 174/2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind însușirea dispoziției Primarului nr. 709/2017 privind majorarea sumelor
alocate  din  TVA  pentru  finanțarea  cheltuielilor  de  personal  și  hotărâri
judecătorești  pentru învățământul preuniversitar de stat și  virări de credite în
cadrul capitolului 65.02 învățământ.
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Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Dl Bagoly Zsolt Lajos, director economic prezintă raportul de specialitate
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,

administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț  -
AVIZ FAVORABIL

Comisia  pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
-AVIZ FAVORABIL

              Doamna Secretar  –  AVIZ  FAVORABIL 

Discuții
Domnul Manea întreabă dacă aceste sume sunt alocate pentru deciziile instanțelor
și în cât timp vor fi restituite aceste sume.
Domnul Gazda explică mecanismul de restituire a sumelor câștigate prin hotărâre
judecătorească  precum  și  faptul  că  din  anul  2015  aceste  sume  n-au  mai  fost
acordate, motiv pentru care au fost introduse acțiuni în instanță pentru dobânzi.
Domnul Bagoly spune că de anul viitor sumele pentru învățământ nu mai trec prin
consiliu local ci prin ISJ

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pentru  articolul unic
și pe ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 175/2017
privind însușirea dispoziției Primarului nr. 709/2017 privind majorarea sumelor
alocate  din  TVA  pentru  finanțarea  cheltuielilor  de  personal  și  hotărâri
judecătorești  pentru învățământul preuniversitar de stat și  virări de credite în
cadrul capitolului 65.02 învățământ

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare la 30 noiembrie 2017.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Dl Bagoly Zsolt Lajos, director economic prezintă raportul de specialitate

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț - AVIZ
FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ  FAVORABIL

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 :  
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  HOTĂRÂREA NR. 176/2017
cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30 noiembrie 2017.

_____________________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  numărului  burselor  școlare  și  a  cuantumurilor  acestora
pentru anul 2018.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

          D-l Primar  spune că a fost cerut necesarul de burse și de la Liceul Korosi
Csoma  Sandor  ca  urmare  a  discuțiilor  din  ședința  anterioară  și  roagă  ca  domnii
consilieri  să  stabileasă suma alocată, numărul burselor, cuantumul lor și  modul de
repartizare a acestora pe centre financiare,  cu rugămintea ca în cazul în care suma
alocată va fi mai mare decât cea inițiată în proiectul de hotărâre, să se indice și sursa de
finanțare.

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

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL -  după stabilirea cifrelor, având în
vedere că trebuie verificat dacă sunt respectate prevederile legale la stabilirea celor
cerute de domnul primar

Discuții: 
Domnul Szabó- consideră bursele o recompensă pentru elevi, iar suma alocată

pentru aceste burse este foarte mică,  aproximativ 16%,  față de salarii, suma necesară
pentru burse e mică. Propune ca această suma să fie măcar 1/3 din necesar dacă nu
există  o  modalitate  de a   le  acoperi  100% ,  motiv  pentru care   Propune suma de
120.000 lei pentru a acoperi 30% din solicitări
       Domnul Primar – consideră că răspunsul este cunoscut de  toată lumea, există un
buget, dacă se ia dintr-o parte nu se poate acoperi în alta. Trebuie specificat la ce se va
renunța. I se pare comparația cu salariile incorectă, deoarece acestea se majoarează
pentru a acoperi acele cheltuieli care trec de la angajator la angajat.
      Domnul Kádár – consideră că problema este pusă în mod fals. Necesarul de burse
poate fi satisfăcut din suma propusă prin proiectul de hotărâre într-un cuantum mai
mic, acesta nefiind stabilit de legiuitor. Până nu se stabilește cuantumul minim nu se
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poate  vorbi  de suma necesară.  Propune să  nu se  vorbească de procente ci  doar de
valoare absolută.
     Domnul Bocan - propune discutarea punctuală a acestor aspecte
     Domnul Primar- atrage atenția asupra faptului că această cheltuială face parte din
politica bugetară a anului viitor și pentru orice sumă propusă prin proiectul de hotărâre
trebuie indicată și sursa de finanțare, în condițiile în care, de comun acord cu consiliul
local,  impozitele  și  taxele locale nu au fost  majorate.  Propunerile nu trebuie să fie
populiste, să dea bine la electorat, ci trebuie să fie concrete.

Domnul Szabó- spune ca pentru  organizarea zilelor  orașului  Covasna poate fi
scris un proiect prin care pot fi obținute fonduri nerambursabile, ceea ce înseamnă bani
în plus la buget.
      Domnul Kádár propune, în numele comisiei de buget, ca suma alocată pentru
burse să fie de 65.000 lei
      Domnul Tabalai consideră că principiul și  logica acestei acțiuni a fost de a scoate
în  evidență  aceste  burse.  Criteriile  generale  sunt  stabilite  de  lege.  Până acum s-au
aplicat criteriile specifice. Prin aplicarea criteriilor generale există o  imagine clară,
după 28 de ani, a necesarului de burse iar rolul consiliului local este de a găsi soluții
pentru acordarea acestora. Misunea deliberativului este de a stabili câte burse se pot
acorda și din ce sumă. La Școala Avram Iancu au fost modificate și criteriile specifice.
Copiii trebuie motivați.
      Doamna Secretar subliniază faptul că bursele au fost finanțate mulți ani, integral,
din  bugetul  de  stat,  după  finanțarea  lor  din  bugetul  local,  sumele  n-au  mai  fost
suficiente, motiv pentru care au rămas criteriile specifice ca fiind prioritare.
       Domnul Kopacz a făcut o simulare, consideră că bursele sociale pot fi acordate în
procent de 100%, cu condiția ca acestea că fie în cuantum de 20 lei.

Domnul Molnár consideră bună această  propunere deoarece astfel  copiii  pot fi
stimulați să învețe pentru a obține bursa de studii. De asemenea, subliniază faptul că nu
se poate compara gimnaziul cu liceul  și că trebuie motivați copiii care învață.

Domnul Tabalai consideră că acestă propunere nu este viabilă deoarece bursele
sociale sunt destinate copiilor nevoiași 

Domnul  Manea întreabă  dacă  legea  obligă  ca  bursele  sociale  să  fie  acordate
tuturor solicitanților și propune să fie supus la vot fiecare pas. De asemnea consideră
cuantumul bursei sociale, derizoriu, chiar jignitor. 

Domnul președinte de ședință supune la vot cele 2 propuneri privind suma alocată
pentru burse.

Se propune o pauză
Dezbaterile se reiau la ora 1550

După îndelungi dezbateri s-a ajuns la următoarea concluzie:
-Suma alocată pentru burse  va fi de  72.330 lei;
- vor fi acordate 193 burse în total, defalcate astfel:
La Liceul Korosi Csoma Sandor:  6 burse de performanță in cuantum de 100 de lei

     44 burse de merit în cuantum de 70 lei
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26 burse de studiu în cuantum de 35 lei
68 burse sociale în cuantum de 20 lei

La Scoala Avram Iancu:            0 burse de performanță 
                                                       6 burse de merit în cuantum de 70 lei

8 burse de studiu în cuantum de 35 lei
                                                     35 burse sociale în cuantum de 20 lei

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. 177/2017
cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora
pentru anul 2018
_____________________________________________________________________

           Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ
preuniversitar din orașul Covasna pentru anul școlar 2018-2019.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre de către dna Secretar

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret;
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind   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. 178/2017
cu  privire  la  aprobarea  rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ

preuniversitar din orașul Covasna pentru anul școlar 2018-2019.

____________________________________________________________________

           Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea volumului de recoltare și a prețului de referință pentru
valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre 
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Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț; –
AVIZ FAVORABIL

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură–  AVIZ FAVORABIL
         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

         Domnul Primar spune că sunt foarte multe cereri din partea cetățenilor având în
vedere lipsa lemnului de pe piață, nu pot fi amenajate depozite dar lemnul poate fi
valorificat la drum auto. Astfel se răspunde cerințelor din partea populației 

Discuții:
    Domnul Domohazi întreabă de ce licitațiile se organizează de către Ocolul Silvic
    Domnul Bocan răspunde că acesta este administratorul fondului forestier
    Domnul Manea explică de ce este mai avantajos ca aceste licitații să fie organizate 
de administrator și evidențiază faptul că din partea primăriei participă 2 reprezentanți. 
Se propune ca și domnul Domahazi să facă parte din comisii

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, (domnul Manea și domnul Bocan
nu votează) după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 179/2017
cu privire la aprobarea volumului  de recoltare și  a prețului de referință

pentru valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018
____________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta
din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț; -
AVIZ FAVORABIL

Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură- AVIZ FAVORABIL
         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

8



Discuții: 
Domnul  Manea  explică  care  sunt  schimbările  intervenite  în  modalitatea  de
valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier având în
vedere schimbările legislative
Domnul Gazda propune modificări în textul hotărârii pentru a fi clar, respectiv solicită
ca în cuprinsul hotărârii, acolo unde sunt specificate diamnetrele materialului lemnos,
să se insereze sintagma “cu diametrul cuprins între….”
Domnul Bocan 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole 
Art. 1: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează
Art. 2: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează
Art. 3: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează
Art. 4: 14 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan și dl Domohazi nu

votează
Art. 5: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează
Art. 6: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează
Art. 7: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează
Art. 8: 15 voturi pentru domnul Manea și domnul Bocan nu votează

Proiectul  în  ansamblu  este  aprobat  cu  15 voturi  ,,pentru”,  domnul  Manea  și
domnul Bocan nu votează după care se adoptă: 

  HOTĂRÂREA NR. 180/2017
     cu privire  la  aprobarea modalității  de  valorificare  a  masei  lemnoase  care
urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota
pe anul 2018
___________________________________________________________________

 Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, . Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea bugetului de venituri și  cheltuieli  pentru fondul forestier,
proprietate publică a orașului

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi

silvicultură- 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 15 voturi ,,pentru”(domnul Bocan și domnul Manea nu
votează), după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 181/2017
cu privire  la  aprobarea bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pentru fondul

forestier, proprietate publică a orașului

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea noii  organigrame și  a statului de funcții  al  aparatului de
specialitate al primarului.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Doamna  Secretar explică  care  sunt  modificările  intervenite  în  proiectul  de
hotărâre după obținerea avizului  ANFP , precizând că  față de cele 133 de posturi
cuprinse în anexele proiectului de hotărâre transmis către ANFP, pentru care s-a primit
avizul,  prin hotărârea consiliului local nr. 159/2017 s-a modificat statul de funcții prin
completarea acestuia cu 1 post contractual în cadul Serviciului voluntar  pentru situații
de urgență, iar în cadrul posturilor aferentei  Casei  de Cultură a orașului  Covasna ,
instituție publică cu personalitate juridică,  la solicitarea managerului,   se modifică
norma de lucru pentru funcția de contabil referent IA de la 4 ore la normă întreagă.

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea  drepturilor  și  libertăților  cetățenilor,  pentru  culte  religioase; –   AVIZ
FAVORABIL

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț; –
AVIZ FAVORABIL
         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  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. 182/2017
cu privire la aprobarea noii organigrame și a statului de funcții al

aparatului de specialitate al primarului.

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  funcționarii  publici  și  personalul
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contractual  din  cadrul  familiei  ocupaționale  „Administrație”  din  aparatul
propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea  drepturilor  și  libertăților  cetățenilor,  pentru  culte  religioase; –   AVIZ
FAVORABIL
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț; –
AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind   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. 183/2017
privind stabilirea 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.

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  stabilirea  indemnizației  lunare,  de  care  beneficiază  consilierii  locali,
începând cu data de 1 ianuarie 2018. 

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

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
 

Nefiind  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. 184/2017
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privind stabilirea indemnizației lunare, de care beneficiază consilierii
locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Domnul Domahazi cere permisiunea de a se retrage și părăsește sala

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertății nr. 11 și abrogarea
pozițiilor 70 și 71 din Inventarul bunurilor din domeniului privat al orașului 

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț; -
AVIZ FAVORABIL

Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; - 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 

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. 185/2017
cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertății nr. 11 și

abrogarea pozițiilor 70 și 71 din Inventarul bunurilor din domeniului privat al
orașului

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind completarea anexei la HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului
actualizat a bunurilor din domeniul privat al orașului.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

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 
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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. 186/2017
privind  completarea  anexei  la  HCL  92/2017  cu  privire  la  aprobarea

inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al orașului.

Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din domeniul public
al  statului  și  din  administrarea  Ministerului  Apărării  Naționale  în  domeniul
public al orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

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 

Discuții:
Domnul Manea ar fi vrut o hartă ca să înțeleagă mai bine despre ce imobile

este vorba
Domnul  Primar explică  că sunt  mai  multe  clădiri  în  administrarea  MAPN

amplasate în mai multe locuri
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. 187/2017
cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale
în domeniul public al orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea Hotărârii  164/2017 cu privire la aprobarea angajării  de
zilieri în perioada 01.12.2017-10.04.2018

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea  drepturilor  și  libertăților  cetățenilor,  pentru  culte  religioase; -  AVIZ
FAVORABIL
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         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. 188/2017
cu privire la modificarea Hotărârii 164/2017 cu privire la aprobarea

angajării de zilieri în perioada 01.12.2017-10.04.2018

Diverse:
Domnul  Szabó  întreabă  care  sunt  cei  2  consilieri  care  vor  participa  la

redactarea proiectelor cu finanțare europeană. Cele 2 persoane sunt: dl Kopacz Levente
și dl Tabalai Gheorghe.

Domnul Manea întreabă pe domnul vice dacă se face ceva pe străzi,s-a făcut
ceva pe Apelor dar pe Cuza Vodă  e  gheață de 15 cm care se întinde pe 50 m  

Domnul Molnár întreabă ce se întâmplă cu site-ul primăriei deoarece nu poate
fi accesat

Domnul Primar – răspunde că se lucrează, se încearcă să fie făcut funcțional 
Domnul  Gazda –  este  mulțumit  cu  ce  s-a  făcut  în  oraș  dar  solicită  să  fie

semnalizată o casă de pe strada Școlii pentru a fi  evitate accidentele
Domnul Primar - consideră că anul 2017 se încheie cu reușite, sunt și lipsuri

se  putea  mai  bine,  solicită  consiliului  local  să  susțină  proiectele  executivului,
mulțumește tuturor pentru colaborare și dorește tuturor LA MULȚI ANI!

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă,  şi închide şedinţa la orele 17.35.
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 LÓRÁND                               ENEA VASILICA
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