
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  2/2018 

Încheiat  astăzi,  18  ianuarie  2018,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri, 
Lipsesc: D-l Manea Ovidiu Mihai, D-l Tozlovanu Horia Mihai, D-l Bocan Ioan

Marcel,  D-l  Neagovici  Vasile-Cătălin,  D-l  Szabó Levente  și  D-l  Kopacz  Levente
Benedek. 

Participă la şedinţă: Primarul orașului, Gyerő József și secretar oraș, Vasilica
Enea.

Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozi  ţ  ia
primarului nr.   11/2018 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 ianuarie 2018. 

Președinte  de ședință  pentru luna ianuarie  a fost  ales  d-l  consilier  Domaházi
János în ședința extraordinară din 9 ianuarie 2018.

           Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 1 din ședința extraordinară din 9 ianuarie 2018.

Se aprobă procesul – verbal cu 10 voturi „pentru”, și o „abținere”.
 
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  aprobarea  studiului  de  fezabilitate  a
indicatorilor tehnico-economici  și  devizului general actualizat, pentru investiția
„Dotarea  Pârtiei  de  schi  „Lőrincz Zsigmond”  din  orașul  Covasna,  județul
Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare”.

2. Proiect de hotărâre privind Implementarea proiectului „Dotarea Pârtiei
de  schi  „Lőrincz  Zsigmond”  din  orașul  Covasna,  județul  Covasna  cu  sistem
control acces și echipament de pompare”. 
         3. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică deschisă,
a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna. 
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D-l  Primar  propune  completarea  ordinii  de  zi  cu  Proiect  de  hotărâre
privind  aprobarea  introducerii  unei  curse  Centru  –  Voinești  în  graficul  de
transport local de călători pe raza orașului Covasna, și totodată propune inversarea
primelor 2 puncte.

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 Implementarea proiectului „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond”
din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și  echipament de
pompare”.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           D-l Primar explică că de curând a mai fost aprobat o hotărâre prin care s-a
aprobat accesarea fondurilor,  însă până s-a pregătit  documentația,  s-a închis apelul.
Acel apel a fost redeschis, între timp s-a comandat un studiu de fezabilitate. Totodată
se propune și abrogarea primei hotărâri. 

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț - 
- AVIZ FAVORABIL – cu observația ca în anexa 1 să fie corectată valoarea
totală cu suma stabilită în studiul de fezabilitate
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 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 4/2018
privind implementarea proiectului „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz

Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și
echipament de pompare”.

Se trece la  discutarea  punctului  2  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind aprobarea studiului  de fezabilitate  a indicatorilor tehnico-economici  și
devizului general actualizat, pentru investiția „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz
Zsigmond”  din  orașul  Covasna,  județul  Covasna  cu  sistem  control  acces  și
echipament de pompare”.
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          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

D-l  Primar:  S-a  comandat  un  studiu  de  fezabilitate  pentru  proiectul  care
urmează a fi implementat, și se propune aprobarea acestuia. La primul proiect nu a fost
nevoie de studiu de fezabilitate,  însă stația de pompare și  sistemul acces control se
consideră  construcție,  din  acest  motiv  a  fost   nevoie  de  comandarea  studiului  de
fezabilitate. 

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 și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism și agrement, protecția mediului, agricultură și silvicultură
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  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. 5/2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-

economici și devizului general actualizat, pentru investiția „Dotarea Pârtiei de
schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control

acces și echipament de pompare”

Se trece la  discutarea  punctului  3  de  pe ordinea  de zi,  Proiect  de hotărâre
privind concesionarea, prin licitație publică deschisă, a serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

D-l  Primar:  Situația  câinilor  fără  stăpâni  este  cunoscută  de  toată  lumea,
gestionarea  problemei  câinilor  se  poate  încheia  doar  în  cazul  în  care  orașul  deține
adăpost.  Nu  deține,  în  așa  fel  se  propune  concesionarea  către  un  operator.  Prețul
serviciului se estimează la suma de 320 lei fără TVA pe câine, anual s-ar strânge în jur
de 250 de câini.  Prețul propus se poate modifica,  urmează să fie scoasă la licitație
publică concesionarea serviciului. 
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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 juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
- AVIZ FAVORABIL

           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL –„am primit de la Direcția Sanitar –
Veterinară o adresă în care ne spune că dacă operatorul care urmează să concesioneze
nu are personal  sanitar  – veterinar  angajat,  deci  nu are personal  propriu,  atunci  ca
societate poate să încheie contracte de servicii veterinare potrivit reglementărilor legale
în vigoare. Am verificat din nou documentația anexată, dacă sunteți de acord la anexa
2, la REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea serviciului pentru gestionarea
câinilor fără stăpân al orașului Covasna, la art. 4 să completăm cu textul: „ al căror
servicii veterinare se desfășoară pe baza unui contract încheiat potrivit reglementărilor
legale”, iar la anexa 3, CAIET DE SARCINI privind concesionarea serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna la art.10 fie introdus pct.  22) „să
încheie contract  pentru servicii  veterinare potrivit  reglementărilor  legale în vigoare,
dacă nu are personal propriu sanitar-veterinar” .”

Discuții: D-l Primar explică că altfel nu mai sunt îndeplinite condițiile necesare
încheierii contractului.

D-l Președinte de ședință supune la vot propunerea d-nei Secretar.
Se  aprobă  propunerea  de  completare  a  anexelor  2  și  3  cu  11  voturi

„pentru”.
D-l  Molnár   observă  că  în  raportul  de  specialitate  întocmit  de  d-l  Ghioane

Mihăiță apare 350 lei pe 250 de câini.
D-l Primar explică că numai ca formulare este greșit.  

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, cu anexele 2 și 3
completate, pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, după
care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 6/2018
privind concesionarea, prin licitație publică deschisă, a serviciului public

pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.

Se trece la  discutarea  punctului  4  de  pe ordinea  de zi,  Proiect  de hotărâre
privind  aprobarea  introducerii  unei  curse  Centru  –  Voinești  în  graficul  de
transport local de călători pe raza orașului Covasna,.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
          D-l Primar: Proiectul de hotărâre vizează graficul de program local de călători, 
se propune introducerea unei curse la orele 12.30.
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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 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 7/2018
privind aprobarea introducerii unei curse Centru – Voinești în graficul de

transport local de călători pe raza orașului Covasna

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,50.

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,
                DOMAHÁZI JÁNOS                              ENEA VASILICA
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