JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 9/2018
Încheiat astăzi, 10 mai 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 11 consilieri,
Lipsesc motivat: D-na Bodó Enikő, dl. Bocan Ioan-Marcel și dl. Manea OvidiuMihai.
Întârzie: Dl. Neagovici Vasile Cătălin, dl. Dali Gyula Lóránd și dl. Kopacz
levente Benedek.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, Gyerő József, secretar oraș, Vasilica
Enea, administrator public, dl. Rákosi Áron, dl. director economic, Bagoly Zsolt Lajos
și reprezentantul presei locale (Háromszék)
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 254/2018 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
extraordinară a consiliului local din luna mai 2018.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna mai 2018.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna mai dl. consilier Kádár Gyula.
Se aprobă propunerea cu 11 voturi „pentru”, după care se adoptă
Hotărârea nr. 72/2018
Cu privire la alegerea președintelui de ședință
Intră în sala de ședințe dl. consilier Neagovici Vasile Cătălin.
Înainte de prezentarea ordinii de zi, dl. președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 8 al ședinței ordinare din 26 aprilie 2018.
Se aprobă procesul – verbal cu 12 voturi „pentru”.
Dl. președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru reparații capitale Piața Eroilor, oraș Covasna.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
ai obiectivului „Reparații Capitale trotuare stada Unirii/Școlii, oraș Covasna”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
ai obiectivului „Reparații Capitale trotuare 2018, oraș Covasna”.
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
5. Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea unei donații din partea
orașului Gyula constând în 500 buc. fotolii de teatru.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru proiectele
culturale și educaționale, admise la concursul de proiecte.
7. Proiect de hotărâre cu privire la darea în comodat a unui spațiu din
clădirea Centrului de Informare Turistică pentru Asociația pentru Dezvoltarea
Turismului în Județul Covasna – oraș Covasna.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă al
Oraşului Covasna pentru activităţi şcolare pentru patru elevi.
Dl. Primar propune modificarea ordinii de zi, prin scoaterea punctului 7 și
având în vedere că au apărut ulterior informații suplimentare și probleme propune
suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL
33/2018 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public
pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Covasna.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 12 voturi „pentru” –
cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru reparații capitale
Piața Eroilor, oraș Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Rákosi explică faptul că sunt necesare reparații în spatele casei d-lui Fabian
Erno, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și Pava de Sus, unde sunt scurgeri de apă
în urma lucrărilor efectuate în acea zonă. Urmează să fie refăcut trotuarul, bordurile și
iluminatul public. Din suma de 56 mii lei, prezentat în raport, deja s-a contractat
proiectarea, urmează rectificarea bugetului pentru suma rămasă.
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
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- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Dl. Primar arată că este necesară reabilitarea acelui loc având în vedere că este
monument de for public, și trebuie să arate conform.
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. 73/2018
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii
de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale Piața Eroilor,
oraș Covasna”.
Intră în sala de ședințe dl. consilier Kopacz Levente Benedek.
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Reparații
Capitale trotuare stada Unirii/Școlii, oraș Covasna”.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Rákosi arată faptul că făcând turul orașului sunt multe locuri unde ar trebui
reabilitate trotuarele. Așa este și în str. Școlii, în fața blocului, și în str. Unirii, în
spatele Centrului de informare turistică. Acolo se parchează mașinile și este necesară
reabilitarea. Ca la proiectul anterior, și aici a fost achitată proiectarea.
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
Discuții: Dl. Primar explică faptul că au fost comandate mai multe
documentații, mai multe proiecte din cauza finanțării lor, și urmează executarea
lucrărilor proiectate. Aceste lucrări vor fi executate în perioada 2018-2020.
Dl. Fulop arată că și în str. Kalvin este în stare deplorabilă trotuarul, ar trebui
reabilitată, mai ales că este și drum național.
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Dl. Primar dă de înțeles că pentru anul următor sunt în plan str. Kalvin, str.
Gheorghe Doja, str. Mihai Eminescu și mai multe, dar prima dată trebuie aprobată
documentația, măcar etapizat să fie finanțate aceste lucrări.
Dl. Molnár este de părere că în str. Unirii era mai de folos amenajarea unei
parcări, având în vedere că este o zonă comercială și oamenii nu au loc unde să-și lase
mașinile.
Dl. Viceprimar crede că lățimea drumului ar permite amenajarea locurilor de
parcare, mai ales că este și sens unic, dar prima dată trebuie implementat proiectul.
Dl. Primar explică faptul că bordurile se pot culca, și ulterioar se pot desena pe
asfalt locuri de parcare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 74/2018
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și
detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale
trotuare strada Unirii, strada Școlii oraș Covasna”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Reparații
Capitale trotuare 2018, oraș Covasna”.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Rákosi explică că în urmă cu 5-6 ani a fost reabilitat carosabilul în mai multe
locuri, însă trotuarele au rămas la fel. În proiectul întocmit este vorba de trotuarul de la
Podul Pușcaș către str. Secuiască, la str. Toth către hotelul Montana, și pe str. Pava de
Jos la intrarea în oraș.
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
Discuții: Dl. Domaházi este de părere că str. Pava de Jos fiind intrarea
principală în oraș arată jalnic, și ar trebui să fie primordial la reabilitarea trotuarelor.
Totodată se interesează dacă se reabilitează și iluminatul public pe porțiunea
respectivă.
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Dl. Primar arată că reabilitarea iluminatului public nu este prevăzută în proiect,
nu sunt fonduri necesare. Toate au prioritate de rang 0, toate sunt foarte circulate. La
anul se fac alte reabilitări, numai să fie fonduri.
Dl. Szabó se interesează dacă s-au făcut doar două proiecte din cauza banilor.
Dl. Rákosi explică că unul va fi finanțat în cursul anului 2018, celălalt nu este
sigur că va primi finanțare în acest an.
Dl. Primar arată că sunt multe proiecte de finanțat, și nu se știe dacă o să ajungă
banii, dar având documentația aprobată, se vor aloca bani pentru fiecare pe rând.
Dl. Gazda este interesat ce lățime va avea trotuarul între Podul Puscas și str.
Secuiască.
Dl. Rákosi răspunde că va avea lățimea de 2 m, asfaltat, și cu borduri mici în
ambele părți.
Dl. Molnár crede că la lățime de 2 m se poate amenaja și pistă pentru bicicliști.
Dl. Primar este de părere că prima dată trebuie făcut trotuarul, restul după
terminarea lucrărilor, eventual.
Dl. Kopacz știe că în unele locuri trotuarul este mai lat de 2 m, și întreabă care
va fi soluția pentru locurile respective.
Dl. Primar răspunde: acolo se va amenaja zonă verde.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 75/2018
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și
detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale
trotuare strada Pava de Jos, strada Toth și lângă
Pârâul Covasna, oraș Covasna
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local.
Dl. Bagoly 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 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: Dl. Kádár este interesat care dintre lucrări vor fi bugetate în cursul
anului 2018.
Dl. Primar arată că 90% o să fie bugetat în anul 2018 și urmează contractarea
lucrărilor.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 76/2018
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
al orașului Covasna pe anul 2018
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acceptarea unei donații din partea orașului Gyula constând în 500 buc.
fotolii de teatru.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar explică faptul că a fost contactat de primarul orașului Gyula, din
Ungaria, care a înaintat intenția de a dona orașului Covasna 500 de scaune teatrale.
Aceaste scaune vor fi împărțite și montate acolo unde este nevoie, la școli, la Sala
Unirea, la Casa de Cultură. Aceste scaune acum sunt fără valoare, acolo fiind scoase
din inventar, urmează să primească o valoare după ce vor fi aduse în țară.
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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 77/2018
privind acceptarea unei donații din partea Orașului înfrățit Gyula
(Ungaria) constând în 500 bucăți fotolii teatrale
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea sumelor pentru proiectele culturale și educaționale, admise
la concursul de proiecte.
Intră în sala de ședințe dl. consilier Dali Gyula Lorand.
6

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar propune ca reprezentanții celor două comisii să prezinte punctul lor
de vedere.
Dl. Kádár din partea comisiei de evaluare a proiectelor educaționale arată că
inițial au fost depuse 16 proiecte, ulterioar au fost transferate 2 proiecte de la comisia
de cultură, constatând după evaluare că un proiect nu a fost evaluat. Din totalul de 19
proiecte evaluate 10 au primit suma solicitată, și al 11-lea a primit finanțare parțială, pe
care a acceptat asociația respectivă. Au fost înregistrate 2 contestații, însă după
rezolvarea contestațiilor nu s-a schimbat lista proiectelor finanțate. Calitatea
proiectelor a fost mai bun ca în anul anterior, și numărul proiectelor depuse a fost mai
mare.
Dl. Tabalai arată faptul că membrii comisiei pentru evaluarea proiectelor
educaționale au evaluat individual proiectele și ulterior s-au întâlnit, s-a dovedit că toți
membrii comisiei au avut o viziune unitară, 80% din comisie au votat aceleași proiecte
care au ieșit câștigătoare. Calitatea evaluării și a comisiei a fost una destul de bună, iar
viziunea de aplicare a ghidului a fost mai degrabă obiectivă și nu subiectivă. Consideră
că merită menționate aceste aspecte pentru a contracara anumite discuții sau contestații
care au existat.
Dl. Kopacz a constatat că s-au întâlnit cu idei foarte bune, însă întocmirea
proiectelor a lăsat de dorit mai ales pe capitolul de cheltuieli. Atrage atenția că a greșit
lumea la întocmirea proiectelor pentru că au descărcat ghidul de pe site-ul vechi al
primăriei, și propune rezolvarea acestei probleme pe viitor.
Dl. Primar înțeleg că de pe site-ul vechi nu s-au descărcat încă toate datele, și
din această cauză funcționează paralele cele două site-uri.
Dl. Tozlovanu este de părere că trebuie luat din nou ghidul solicitantului și grila
de evaluare, pentru că sunt multe inexactități acolo ce trebuie corectate. La proiectele
sportive de ex. au fost proiecte făcute după grila de acum 2 ani.
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
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: Dl. Primar apreciază munca colegilor care au lucrat la evaluarea
proiectelor. Consideră că multă lume crede că activitatea unui consilier local se
epuizează în participarea la ședințe, însă au și alte activități, care necesită multă
pregătire. Pe viitor propune atragerea atenției participanților ca documentația să fie
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descărcată de pe noul site, și propune și reanalizarea grilei de evaluare a proiectelor.
Este de părere că ar trebui stat la discuții cu potențialii depunători de proiecte ca să fie
evitate alte greșeli în viitor.
Dl. Szabó se interesează dacă comisia pentru evaluarea proiectelor culturale a
fost acceptată de către Prefectură.
Dl. Primar arată că faptul că Instituția Prefectului a solicitat clarificări despre
membrii comisiei de cultură și a fost înaintat răspunsul cu acte doveditoare. S-au
gândit mult cine să fie acei experți care ar accepta să evaluaeze proiectele și să stea
după program fără nici un fel de bonificație, iar dintre cei propuși fiecare a lucrat în
domeniul culturii.
D-na Secretar explică faptul că normal ar trebui prin raportul de specialitate
analizat exact fiecare membru, cu acte anexate raportului de specilitate, dacă acele
persoane sunt întradevăr specialiști. Se intră cu proiectul de hotărâre cu liniuțe, se dă
telefoane dacă persoanele sunt disponibile și dacă acceptă să facă parte din comisie și
nu se mai poate așa. Subiectiv vorbind, se știe în oraș cine a avut activități culturale,
însă Prefecturii trebuie acte, dovezi, măcar în raportul de specilitate să se arate. Trebuie
evitată stabilirea membrilor comisiilor în ședință, trebuie verificate, întrebate,
documentate înainte.
Dl. Primar consideră că nici atunci nu era bine, pentru că ieșeau oricum discuții,
și foarte mulți sunt implicați în aceste proiecte culturale.
Dl. Szabó înțelege, și întreabă dacă conform ghidului este posibilă trasferarea
proiectelor între comisii.
Dl. Primar știe că din proiectele depuse jumătate trebuiau eliminate, însă scopul
este să se dea banii, și ideea este ca aceste solicitări să fie depuse la termen.
Dl. Kádár arată că acele proiecte transferate nu au obținut punctajul necesar
pentru finanțare.
Dl. Szabó consideră că ar trebui trecută în anexa 2 și asociația care a primit
finanțare parțială.
Dl. Kádár propune modificarea anexei 2, și completarea la pct. 11 cu Asociația
Lyukasko – 2018 lei.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 10 voturi ,,pentru”, (4 consilieri nu votează: Fulop
Csaba, Szabó Levente, Tozlovanu Horia Mihai și Molnár Janos), după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 78/2018
privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al
orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru
proiectele culturale și educaționale
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Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acordarea Premiului de Excelenţă al Oraşului Covasna pentru activităţi
şcolare pentru patru elevi.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Kopacz explică faptul că în anul 2010 s-a instituit premiul de excelență al
orașului Covasna pentru activități școlare. În anul 2018 au fost depuse 5 dosare, toate
fiind eligibile. Din aceste 5 patru au fost câștigătoare, nu a depus nimeni contestație.
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 13 voturi ,,pentru”, (Dl. Szabó Levente nu votează)
după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 79/2018
Privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA
PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea HCL 33/2018 privind aprobarea delegării prin concesiune
a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul
Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar arată că orașul Covasna nu dispune de adăpost pentru câini și nici nu
are posibilitatea financiară de a construi unul, motiv pentru care s-a propus
concesionarea acestui serviciu. S-au organizat licitații, la prima nu s-a înscris nimeni,
la a doua s-a înscris un singur participant, însă a fost eliminat pe baza documentelor.
Suma pentru gestionarea unui câine se ridică la 350 lei fără TVA, însă conform legii
doar o asociație care dispune de adăpost poate gestiona acest serviciu. Pe partea
cealaltă sunt foarte mulți câini. După aprobarea documentației este foarte greu să
participe la licitație, este o indiferență în acest sens.
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
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Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl. Dali a analizat cu atenție prețurile propuse, și practicând meseria
de veterinar este de părere că prețurile propuse ar putea fi reduse cu până la 100 lei,
dacă orașul ar dispune de un adăpost.
Dl. Domaházi întreabă dacă adăpostul din str. Vajnak nu ar putea fi folosit.
Dl. Primar explică că nu se poate pentru că este în localitate, și nu se poate
autoriza. Cei din Târgu Secuiesc de ex. trebuie să plătească 5 angajați, dacă ar fi un
număr foarte mare de câini ar scoate cheltuielile, dar altfel nu. Este vorba și de
responsabilitatea oamenilor, se mai spune că sunt și aduși de undeva, dar acest lucru nu
se poate supraveghea. Soluțiile finale sunt periculos de practicat și, mai ales, sunt
nelegale.
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. 80/2018
cu privire la modificarea HCL 33/2018 privind aprobarea delegării prin
concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân
al orașului Covasna
Înainte de închiderea ședinței dl. Gazda Istvan prezintă vizita în orașul
Nagykanizsa, Ungaria, unde a participat cu 4 angajați ai Primăriei Orașului Covasna.
Dl. Szabó mulțumește orașului Gyula pentru donația de scaune teatrale.
Dl. Primar anunță că vor mulțumi personal, pentru că proiectul derulat de ei a
ajuns la final și sunt invitați la Gyula pentru închiderea festivă a proiectului, și cu
ocazia vizitei o să fie transmise și mulțumirile orașului Covasna. Totodată anunță
consiliul local că la sfârșitul săptămânii se organizează Festivalul Concurs „Izvoare
Covăsnene” unde toată lumea este binevenită.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,50.
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,
Kádár GYULA
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