
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  7/2018 

Încheiat  astăzi,  19  aprilie  2018,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri, 
Lipsesc motivat: D-l Fülöp Csaba, d-l Jeszenovics Róbert Károly și Neagovici

Vasile Cătălin.
Participă la şedinţă:  Primarul  orașului,  Gyerő József,  secretar oraș, Vasilica

Enea,  administrator  public,  d-l  Rákosi  Áron  și  reprezentantul  presei  locale
(Háromszék)

Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoz  iţ  ia
primarului nr.   229/2018 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 aprilie 2018. 

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna aprilie 2018.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna aprilie d-l consilier Imre Csaba

Lóránd.
Se aprobă propunerea cu 14 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 53/2018
Cu privire la alegerea președintelui de ședință

           Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 6 din al ședinței ordinare din 29 martie 2018.

Se aprobă procesul – verbal cu 13 voturi „pentru” și o „abținere” (D-l Tabalai
Gheorghe)

 
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 rectificarea bugetului local.
2.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

actualizați și a devizului general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor
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investiției  în  continuare  ”Grădinița  cu  program prelungit  în  orașul  Covasna,
județul Covasna”.

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  finanțării  lucrărilor
investiției  în  continuare  „Grădinița  cu  program prelungit  în  orașul  Covasna,
județul Covasna” în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia prin
Programul Național de Dezvoltare Locală.

4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  și  completarea  HCL
35/2018   privind  acceptarea  unei  donaţii  reprezentând  o  "Poartă  tradiţională
secuiască".

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafețelor de 18 mp
din strada Horea Cloșca și Crișan și de 30 mp din strada Mihai Eminescu pentru
amplasarea posturilor de transformare.

6. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul
locativ de stat.

7.  Proiect  de hotărâre privind prelungirea termenelor  pentru depunerea
dosarelor privind acordarea „Premiului de excelență al orașului Covasna pentru
activități școlare” pentru patru elevi, pentru anul 2018.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF
nr.  26214 –  Covasna,  în  vederea individualizării  terenului  aferent  construcției
„Sala Unirea”.

D-l Primar  propune modificarea ordinii de zi, adică amânarea punctului 1
pentru ședința ordinară, având în vedere că nu a ajuns adresa Consiliului Județean, în
urma căreia trebuia rectificat bugetul.

D-l  Tabalai propune  amânarea  punctului  8  pentru  o  ședință  ulterioară,
motivând propunerea cu faptul că pentru Sala Unirea ar trebui dezlipit o suprafață mai
mare în vederea construirii unui depozit pentru mese și scaune din sală. 

D-l Primar arată că problema actuală ne presează prea mult, trebuie reabilitate
căile  existente,  și  este  necesar  clarificarea  situației  parcului.  Propune  discutarea
problemei propuse de d-l Tabalai într-o ședință ulterioară, cu o propunere concretă
pentru amplasamentul aferent construcției  propuse.

D-l Tabalai este de acord cu propunerea executivului.

Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 14 voturi „pentru” –
unanimitate.

Se trece la  discutarea  punctului  1  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  și  a  devizului
general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiției în continuare
”Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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D-l  Primar explică  faptul  că  din  patru  proiecte  depuse  la  PNDL  pentru
obținerea finanțării  nerambursabile  a  mai  rămas  semnarea  contractului  de  finanțare
pentru  investiția  Grădinița  cu  program  prelungit  în  orașul  Covasna.  Se  propune
aprobarea  indicatorilor  tehnico  –  economici  actualizați  în  vederea  încheierii
contractului 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

           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

D-l Molnár se interesează când încep lucrările la construcția respectivă, având
în vedere că este un loc îndrăgit de elevi, care după terminarea cursurilor fac diferite
activități interzise în clădire.

D-l  Primar explică  că  prima  dată  trebuie  semnat  contractul  de  finanțare,
contractat  executarea  lucrărilor,  deci  mai  durează  începerea  lucrărilor.  Știe  de
problemele arătate, se fac inspecții de către poliția locală. După identificarea elevilor, o
să fie invitați cu părinții la discuții.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 54/2018
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului

general  privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiției  în continuare
„Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna” 

 Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea finanțării lucrărilor investiției în continuare „Grădinița cu
program  prelungit  în  orașul  Covasna,  județul  Covasna”  în  vederea  accesării
fondurilor  pentru  finalizarea  acesteia  prin  Programul  Național  de  Dezvoltare
Locală.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

          D-l Primar  arată că în urma calculelor după indicatorii tehnico economici vechi
și cele noi a rezultat o diferență de circa 600 mii lei, pentru care s-a formulat cerere de
finanțare la Ministerul Dezvoltării. Nu au fost de acord cu solicitarea orașului, și au
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solicitat  refacarea  hotărârii  inițiale.  Este  de  părere  că  este  oportună  finanțarea
investiției din execentul bugetar al anilor precedenți.

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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 55/2018
cu privire la aprobarea  finanțării lucrărilor investiției  în continuare

„Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna” în vederea
accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia  prin Programul Național de

Dezvoltare Locală

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  și  completarea  HCL  35/2018   privind  acceptarea  unei
donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională secuiască".

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

          D-l Primar arată că în urma verificării pentru legalitate a hotărârii nr. 35/2018
de către Instituția Prefectului s-au formulat obiecții la hotărâre, și urmează remedierea
problemelor sesizate.

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-na Secretar explică faptul  că  suntem în fața  unei  promisiuni  de
donație, până nu este gata poarta nu se știe nici valoarea exactă, dar dacă Prefectura
cere corectarea hotărârii se avizează favorabil și corectarea.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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        HOTĂRÂREA NR. 56/2018

privind modificarea și completarea HCL 35/2018 privind acceptarea unei
donații reprezentând o „Poartă tradițional Secuiască”

Se trece la  discutarea  punctului  4  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind aprobarea închirierii suprafețelor de 18 mp din strada Horea Cloșca și
Crișan și de 30 mp din strada Mihai Eminescu pentru amplasarea posturilor de
transformare.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

          D-l Primar prezintă expunerea de motive, și arată că solicitantul a depus o
cerere  prin  care  solicită  atribuirea  în  folosință  gratuită  a  acestor  terenuri  pentru
amenajarea  a  două  stații  de  transformare,  în  vederea  reabilitării  rețelei  de  energie
electrică. Având în vedere destinația construcțiilor, conform legii suprafețele solicitate
trebuie atribuite în folosință gratuită.

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 

Discuții:  D-l  Kádár semnalează  două  aspecte,  și  anume:  este  vorba  de  o
lucrare  mai  amplă,  reabilitarea  rețelelor  electrice,  cel  mai  important  pe  str.  Mihai
Eminescu,  și  mai  este  o lucrare,  care nu necesită  hotărâre de consiliu.  Pentru anul
următor  trebuie  văzut  și  situația  cu  iluminatul  public.  Aspectul  celălalt  ar  fi  că  în
proiectul de hotărâre și în contract este trecut ca beneficiar Celin SRL, el este însă
numai proiectantul, și solicită scoaterea lui din proiectul de hotărâre și din contract.

D-l Primar se interesează dacă aceste posturi de transformare emit radiații.
D-l  Kádár explică  că  de  fapt  sunt  rețele  de  înaltă  tensiune,  dar  nu  sunt

periculoase pentru organismul uman, și se poate amenaja în așa fel ca să aibă un aspect
urban.

D-l Manea întreabă ce înălțime are o astfel de construcție.
D-l Kádár arată că au înălțimea de 2, 2.5 m.
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D-l Manea este interesat de amplasamentul exact al stațiilor, și dacă rețelele
vor fi subterane.

D-na Secretar înțelege  că  nu  vor  fi  subterane  rețelele  de  pe  strada  Mihai
Eminescu, și stația de pe strada respectivă era planificat lângă trotuar, însă s-a solicitat
mutarea lui la margine, spre râpa din vecinătatea parcului Pod Cardiologie.

D-l Kádár dorește clarificarea situației.
Este chemat d-l Rakosi Aron cu planurile de amplasament. 

Până la sosirea d-lui Rakosi se trece la discutarea punctului următor.

 Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.

          Se prezintă expunerea de motive și 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 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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 57/2018
cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat

Intră în sala de ședințe d-l Rakosi Aron cu proiectele aferente celor două
posturi de transformare a curentului electric.

         D-na Secretar arată că prin hotărârea consiliului local nr. 139/2010 s-a stabilit ca
toate  rețelele  pe  străzile  principale  să  fie  subterane,  și  ar  trebui  respectată  această
hotărâre.

După analizarea proiectelor arătate de d-l Rakosi, se constată că pe str. Mihai
Eminescu, partea aferentă parcului, și în Parcul Tineretului din Voinești o să fie rețele

de electricitate subterane, iar pe celelalte străzi o să fie aeriene.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 58/2018
cu privire la atribuirea în folosință gratuită către S.C. SDEE Transilvania SUD –

SDEE Covasna a suprafețelor de 18 mp și 30 mp în vecinătatea străzii
Horia Cloșca și Crișan și Parc Pod Cardiologie pentru amplasarea a două

posturi de transformare

          Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind prelungirea termenelor  pentru depunerea dosarelor  privind acordarea
„Premiului  de  excelență  al  orașului  Covasna  pentru  activități  școlare”  pentru
patru elevi, pentru anul 2018.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 59/2018
privind prelungirea termenelor pentru depunerea dosarelor privind acordarea

„PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU
ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi în anul 2018.

Se trece la  discutarea  punctului  7  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind aprobarea  dezlipirii  imobilului  înscris  în  CF nr.  26214 –  Covasna,  în
vederea individualizării terenului aferent construcției „Sala Unirea”.

          Se prezintă expunerea de motive și 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

           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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         HOTĂRÂREA NR. 60/2018
cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 26214 – Covasna în

vederea individualizării terenului aferent construcției „Sala Unirea”

          

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,30.

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,
             IMRE CSABA LÓRÁND                  ENEA VASILICA
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	cu privire la atribuirea în folosință gratuită către S.C. SDEE Transilvania SUD – SDEE Covasna a suprafețelor de 18 mp și 30 mp în vecinătatea străzii Horia Cloșca și Crișan și Parc Pod Cardiologie pentru amplasarea a două posturi de transformare

