
JUDEȚUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  16/2018 

Încheiat  astăzi,  3  octombrie  2018,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 15 consilieri, 
Lipsește:  dl consilier Bocan Ioan Marcel și  întârzie dl consilier/viceprimar

Jeszenovics Robert Károly.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, secretarul orașului,

d-na Vasilica Enea este la instruire la Sfântu Gheorghe.
Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin

Dispozitia primarului nr.    400/2018 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 octombrie 2018. 

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

Neagovici Vasile – Cătălin.
Se aprobă propunerea cu 16 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 116/2018
cu privire la alegerea președintelui de ședință

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  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului orașului Covasna în adunarea Generală a Acționarilor la S.C.
Gospodărie Comunală S.A.-Operator Regional”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
indicatorilor  tehnico-economici  ai  obiectivului  de  investiții  “Lucrări  de
reabilitare retea de iluminat public în orasul Covasna”precum și a altor măsuri
necesare implementării acestuia.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării  obiectivului de
investiții “Lucrări de reabilitare retea de iluminat public în orasul Covasna”

Dl  Primar  propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  4  puncte,  după  cum
urmează, urmând să motiveze urgența acestor puncte.

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  tehnic  și  a
indicatorilor  tehnico  economici  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Modernizare
iluminat public str. Mihai Eminescu-Covasna”

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  privind  aprobarea  Studiului  de
fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  ai  obiectivului  de  investiții
“Construire clădire administrativă, sediu Primărie oraș Covasna” în vederea
accesării de fonduri prin  Program Naţional de Dezvoltare Locala.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții  și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
de  investiții  ”Reabilitare  reamenajare  și  dotare  internat  școlar  din  orașul
Covasna” în vederea accesării de fonduri prin  Program Naţional de Dezvoltare
Locală.

4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 107/2018 cu privire
la  aprobarea  Documentației  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenții  pentru
investiția „Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico –
economici.

Se supune la vot ordinea de zi completată, și se aprobă cu 15 voturi „pentru”
– unanimitate.

          Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în
adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A.-Operator
Regional”

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar: „Proiectul de hotărâre vizează mai multe chestiuni, dintre care
cea  mai  importantă  și  cu  un  impact  major  este  art.  1,  cu  aprobarea  majorării
capitalului  social  al  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A.  și  specificarea  majorării
capitalului  social  pentru  orașul  Covasna.  Astfel  cum v-am explicat  și  în  ședința
anterioară,  de  fapt  cred  că  aveți  Dvs.  în  dosar  o  informare  despre  situația  S.C.
Gospodărie Comunală S.A., se impune aducerea unor lichidități în bugetul acestei
societăți comerciale pentru a acoperi unele chestiuni cu cofinanțarea unui program
european  de  reabilitarea  infrastructurii  în  Județul  Covasna,  pentru  care  în  acest
moment, din păcate, pentru anumite lucrări nu există acoperire financiară în vederea
achitării contravalorii acestor lucrări, sau a unui rest de lucrări. Practic este vorba de
un segment de canalizare și apă ce se construiește în Municipiul Târgu Secuiesc. La
nivelul  acționarilor  și  reprezentanții  acționarilor  UAT-rilor  membre  în  societatea
comercială, s-a propus această variantă de majorare a capitalului social în numerar,
majorarea capitalului  social  în proporții  – cote egale de către toți  asociații  astfel

2



încât să nu dăm peste cap configurația acționariatului în cadrul societății, aducerea
acestor lichidități, deci o infuzie de capital în numerar în societate, din care să se
achite contravaloarea acelor lucrări, după care acele UAT-uri care pe vremuri au
adus aport în natură în această societate clădiri,  să beneficieze în urma reducerii
capitalului social de acele clădiri, practic să reintre în proprietatea UAT-urilor, astfel
încât în cazul nostru jumătatea de clădire a fostei maternități care a fost adusă în
această  societate  ca aport  în  natură să  ne revină în  proprietate.  Această  mișcare
practic se face în 2 pași: într-o primă fază majorare de capital, degrevarea acestor
imobile de sarcini din cartea funciară fiindcă astăzi ele sunt grevate, pentru, mă rog,
plata unor credite luate de către societate, în momentul în care aceste sarcini se vor
ridica din cartea funciară, se va reduce în al doilea pas capitalul social și vom deveni
proprietarii acelei jumătăți de clădire adusă ca aport în natură în societate, desigur
urmând să vedem ce facem noi cu clădirea respectivă. Oricum situația actuală ca
jumătate din dreptul de proprietate să ne aparțină nouă și celalată jumătate a clădirii
societății, nu a dus la nimic bun, fiindcă acea clădire din momentul în care a fost
achiziționată este în paragină, nu a mai fost reabilitată nici de către operator, nici
măcar  nu  a  fost  utilizată  de  către  operator,  deci  jumătate  de  clădire  este  goală,
cealaltă jumătate ce ne aparține nouă în proprietate a fost dată în folosință gratuită
către APIA, dar clădirea întreagă necesită reparații capitale și o reabilitare, mai ales
dacă  avem  în  vedere  că  în  acea  zonă  se  vor  executa  lucrări  de  reabilitare  a
infrastructurii rutiere.
O a doua chestiune viza situația – alimentarea constului IID. Acesta este un cont de
dezvoltare,  care  s-a  alimentat  conform  prevederilor  legale  din  dividendele  și
redevența datorată de către societate către UAT-urile acționari în societate. Legea
zice că în condiția în care se implementează anumite lucrări finanțate din fonduri
Europene sau  din  credite  luate  de  la  instituțiile  bancare  europene,  acest  cont  se
alimentează în mod automat din dividende și din redevență. Practic acele dividende
și redevență nu mai revin în proprietatea noastră, ci rămân la societate. Acum s-a
propus o modificare a acestor clauze în contractul de delegare, și nu s-a menționat
acest  termen, până în momentul  în care se implementează aceste proiecte,  motiv
pentru care d-na Secretar a dat aviz nefavorabil la pct. 3, astfel încât Dvs., având în
vederea  și  acest  aviz  nefavorabil  și  nedetalierea  pe  oportunitate  și  cu  privire  la
anumite  termene  a  solicitării  din  partea  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A.,  să  nu
votăm eventual acel punct 3 care se referă la această chestiune. În rest avem aviz
favorabil, pe oportunitate vă rog să hotărâți Dvs.” 

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 Szabó este interesat de faptul cum s-a ajuns în situația în care
societatea  nu are  bani  pentru finanțarea  unui  proiect  astfel  încât  trebuie  majorat
capitalul social.

Dl Primar explică  faptul  că  s-a  ajuns  în  situația  de  față  în  decursul  mai
multor  ani,  din  diferite  motive:  nu  s-au  respectat  termenele  sau  nu  au  putut  fi
respectate  aceste  termene,  și  după  un  moment  dat  toate  cheltuielile  aferente
proiectului îi revenea celui care implementa proiectul. Dacă nu termina nici până la
termenul  prelungit,  trebuia  să  plătească  toți  banii  înapoi.  Așa  s-a  întâmplat  și  la
Chiuruș cu rețeaua de apă, unde pe la urmă au rezolvat ei fără să plătească orașul
Covasna. Consiliul local de la Târgu Secuiesc și-a asumat inițial plata acestor sume,
însă când a văzut despre ce sumă este vorba și-au dat seama că nu au de unde să
plătească. Practic orașul Covasna nu pierde, pentru că o să ia clădirea înapoi.

Dl Szabó înțelege că este vorba de un management prost al  anilor trecuți,
totuși este curios ce se întâmplă în cazul în care orașul Covasna nu este de acord cu
majorarea capitalului.

Dl Primar explică că și UAT Intorsura Buzăului are probleme mari, însă și ei
majorează capitalul social, precum toți din societate. Dacă Covasna nu ar fi de acord
cu  majorarea  capitalului,  partea  ce  îi  revine  orașului  Covasna  se  împarte  între
celelalte UAT-uri, și atunci nu se restituie nici clădirea, care pe vremuri din lipsă de
fonduri a fost dat în capital social. 

O singură precizare: pentru această majorare de capital social este nevoie de
avizul Consiliului Concurenței, astfel încât nu se consideră ajutor de stat. 

Dl  Tabalai ca  jurist  încearcă  să  înțeleagă  câteva  lucruri  în  legătură  cu
modificarea  actului  constitutiv  având  în  vedere  că  se  vor  modifica  2  articole,
respectiv  art.  18  și  art.  39  pct.  3ii.  (Citează).  Din  câte  știe  el  acesta  poate  să
constituie  aport  în bani  de capitalizare a  societății  pentru a  avea niște  lichidități
pentru aș acoperi probabil anumite contracte sau alte plăți. Este destul de laconic
formulat ceea ce vor să facă, pentru că nu spun că este un aport în numerar. Dacă se
plătesc  în  conturile  primăriei  atât  dividendele  cât  și  redevența,  și  mai  este  și
impozitul pe profit, cât se va vira înapoi din aceste sume.

Dl Neagovici crede că obligațiile către stat sigur sunt reținute.
Dl Tabalai vede că nu reies toate aceste lucruri pentru că nu este clarificat, și

consideră că nu se poate vota așa. La articolul celălalt iarăși este un text destul de
laconic  și  ambiguu.  Asta  înseamnă  că  ne  dau  redevența  care  este  un  aport  de
capitalizare a bugetului orașului, după care noi suntem obligați tot de către ei să le
dăm banii înapoi în 5 zile.

Dl  Primar dorește  să  clarifice  aceste  lucruri  și  citește  prevederile  legale
aferente. Explică faptul că conform prevederilor legale banii respectivi se pot folosi
pentru  o  destinație  specială,  însă  nu  s-a  specificat  termenul  și  că  se  modifică
modalitatea de circulație a banilor. Doar pur tehnic se modifică articolul respectiv,
dar după clarificări ulterioare se va reveni asupra acestui subiect.

Dl Kádár a înțeles că sunt două lucruri de discutat, unul pur tehnic și unul de
oportunitate. Clădirea ce a fost dat cu titlu de aport în capitalul social al societății în
momentul de față nu prezintă o lichiditate pentru societate și dorește să înlocuiască
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valoarea clădirii cu valoare în numerar. Orașul nu va contribui în plus față de cât a
contribuit până acum, în plus orașul va putea folosi acea clădire.

Dl Manea dorește să afle dacă acea jumătate de clădire valoarează în numerar
atât cu cât se dorește majorarea capitalului social în momentul  de față,  sau dacă
există vreo documentație întocmită cu privire la valoarea imobilului.

Dl Primar știe că fiecare dă atâția bani cât a valorat clădirea la momentul
intrării  lui  în capital  social,  și  clarifică  faptul  că  cu hotărârea care urmează  a  fi
aprobată orașul încă nu intră în proprietate clădirii respective, având în vedere că
cartea funciară este grevată de sarcini și trebuie degrevată. Dacă UAT Covasna nu
aprobă majorarea capitalului  social,  clădirea,  posibil,  o să fie scos la vânzare, și
atunci o să fie iarăși problemă având în vedere că jumătatea cealaltă a clădirii este în
proprietatea  orașului.  Conform  înțelegerii  Covasna  nu  dă  bani  în  plus  față  de
valoarea clădirii. 

Intră în sala de ședințe d-na secretar, Vasilica Enea și dl viceprimar,
Jeszenovics Robert Karoly.

Dl Manea este îngijorat în fața acestui schimb, și dorește să nu fie cazul să
dea orașul banii și să nu-și ia clădirea înapoi.

Dl Primar explică că s-a pornit de la ideea ca fiecare să-și ia înapoi clădirea.
Dl Neagovici este de părere că este vorba de casch – flow, și odată cu intrarea

orașului în această asociație ei dețin controlul, nu există altă soluție.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru” și 4 „abțineri” (Dl Manea Ovidiu
Mihai, Dl Tabalai Gheorghe, Dl Szabó Levente și Dl Fülöp Csaba) după care se
adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 117/2018
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în

adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală
S.A.-Operator Regional”

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiții  “Lucrări de reabilitare retea de iluminat public în
orasul Covasna”precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar  prezintă expunerea de motive și  arată faptul  că în ședința
anterioară a primit acordul consiliului pentru a comanda un studiu de fezabilitate
pentru reabilitarea iluminatului public în orașul Covasna. A fost întocmit SF-ul, prin
care se propune schimbarea de aprox. 684 buc. de corpuri de iluminat, cu consecința
reducerii  consumului  energiei  electrice  din  orașul  Covasna.  Valoarea  totală  a
investiției  este  de  565.627,78  lei  cu  TVA,  din  care  valoarea  eligibilă  este  de
522.636,70 lei, și de cofinanțat din bugetul local suma de 42.991,08 lei cu TVA.
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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
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 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 118/2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții “Lucrări de reabilitare retea de iluminat
public în orasul Covasna”precum și a altor măsuri necesare implementării

acestuia.

          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea cofinanțării  obiectivului de investiții “Lucrări de reabilitare
retea de iluminat public în orasul Covasna”

           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  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
–  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 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 119/2018
privind aprobarea cofinanțării  obiectivului de investiții “Lucrări de reabilitare

retea de iluminat public în orasul Covasna”
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Dl consilier Kopacz Levente Benedek cu acordul consilierilor părăsește sala de
ședințe.

  Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea  proiectului  tehnic  și  a  indicatorilor  tehnico  economici  pentru
obiectivul  de  investiții  ”Modernizare  iluminat  public  str.  Mihai  Eminescu-
Covasna”

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar prezintă expunerea de motive și arată faptul că s-a comandat un
proiect tehnic pentru reabilitarea iluminatului public pe str. Mihai Eminescu, de la
intersecția cu str. Cuza Vodă până la podul de la Cardiologie, mai ales că există
HCL în vederea schimbării cablurilor aeriene. Lucrarea vizează scimbarea tuturor
stâlpilor,  corpurilor  de  iluminat.  Pentru  această  lucrare  nu  se  depune  cerere  de
finanțare prin PNDL, se impune finanțarea din bugetul local.

Ies din sala de ședințe d-nii consilieri Dali Gyula Loránd și Jeszenovics Robert
Károly.

Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase

–  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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 120/2018
privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico economici pentru

obiectivul de investiții ”Modernizare iluminat public str. Mihai Eminescu-
Covasna”

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiții “Construire clădire administrativă, sediu Primărie
oraș  Covasna”  în  vederea  accesării  de  fonduri  prin   Program National  de
Dezvoltare Locala.

Intră în sala de ședințe d-nii consilieri Dali Gyula Loránd și Jeszenovics
Robert Károly.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar: „Ca să ne folosim de această oportunitate fiind deschis acest apel
de depunere a  cererilor  de finanțare  pe PNDL, ne-am gândit  să  rezolvăm o altă
problemă care ne apasă în munca administrativă în orașul Covasna, respectiv lipsa
spațiilor pentru birouri, având în vedere și faptul că nu prea avem loc unde să ne
desfășurăm activitatea. Știți foarte bine că am solicitat de la Ministerul Finanțelor
Publice să ne dea în administrare, în proprietate acea clădire a finanțelor publice, mă
rog, fosta clădire a finanțelor publice vizavi cu școala generală Orban Balazs, nu am
găsit ascultare din partea dumnealor. Tot așa de la RAPPS am solicitat trecerea în
proprietatea orașului a minihotelului din Parcul Gheorghe Doja, nici un răspuns din
păcate, deși am făcut cel puțin vreo 5 scrisori inclusiv la d-na Prim Ministru, astfel
încât gândindu-ne noi ce să facem și cum să facem ca în continuarea, dar nu alipit de
clădirea existentă dincolo de porțiunea de toalete, la o distanță prevăzută în lege ca
să ne încadrăm și în normele anti-incendiu, să demolăm acea clădire veche în care
funcționează  acum  biroul  d-nei  Bartha,  și  unde  se  află  și  atelierul  gospodăriei
comunale, în locația respectivă să construim o nouă clădire cu destinație de sediu
primărie”.
În continuare dl Primar prezintă indicatorii financiari aferente proiectului, și anume
că valoarea totală a investiției este de 2.416.620 lei cu TVA, din care C+M este de
2.090.891 lei cu TVA, suma eligibilă prin PNDL ar fi 2.295.685 lei TVA, și suma
contribuție din bugetul local este de 120.935 lei cu TVA. Durata execuției lucrărilor
este de 18 luni, amprenta pe sol al clădirii 240 mp, trei nivele, în total 720 mp.

Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

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

          Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Kádár este de părere că se impunea acest proiect de hotărâre, pentru
că rangul localității impune ca sediul administrativ al localității să fie la nivelul secolului
XXI.

Dl Molnár este interesat ce se întâmplă în cazul în care între timp se primește
răspuns pentru celelalte două clădiri.

Dl Primar crede că problema noastră este ce facem acum, nu ce ar fi  dacă, și
oricum s-ar găsi destinație și pentru celelalte clădiri.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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         HOTĂRÂREA NR. 121/2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții “Construire clădire administrativă, sediu
Primărie oraș Covasna” în vederea accesării de fonduri prin  Program

National de Dezvoltare Locala.

Cu  acordul  consilierilor  dl  consilier  Szabo  Levente  părăsește  sala  de
ședințe.

Se  trece  la  discutarea  punctului  6  de  pe  ordinea  de  zi,  Proiect  privind
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor
tehnico economici  pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare reamenajare și
dotare internat școlar din orașul Covasna” în vederea accesării de fonduri prin
Program National de Dezvoltare Locală.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar arată că este un alt proiect pentru care se dorește obținerea de
finanțare având în vedere că în bugetul local nu sunt fonduri pentru o investiție așa
mare. A fost reactulizat vechiul DALI, se propune aprobarea DALI-ului actualizat
ca să  fie  depus  o cerere  de finanțare.  Prin PNDL s-ar  putea solicita  o  sumă de
5.511.321 lei cu TVA, din care C+M 4.210.828 lei, inclusiv TVA, cofinanțare din
bugetul  local  cu  suma  de  234.434  lei  cu  TVA.  Acest  DALI  viza  și  dotarea
internatului.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

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

          Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Molnár întreabă  de  ce  nu  a  putut  să  avizeze  și  comisia  de
învățământ proiectul respectiv, și crede că este o idee foarte bună atât pentru Liceu
cât și pentru oraș. Totodată este interesat dacă proiectul prevede dotări și pentru o
bucătărie modernă în care se pot pregăti bucătarii și chelnerii, cei care eventual aleg
această meserie în viitor.

Dl Primar sfătuiește comisia de învățământ să întocmească procesul verbal al
comisiei  prin  care  avizează  acest  proiect,  și  totodată  prin  apel  telefonic  cu
proiectantul clarifică cele întrebate de dl consilier Molnar Janos.

Dl  Fülöp este  interesat  dacă  proiectul  a  fost  făcut  și  pentru  modificări
structurale.

9



Dl Primar arată că a fost gândit în așa fel ca să aibă tot destinația de internat
clădirea, nu suferă modificări structurale.

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. 122/2018
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și

a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare
reamenajare și dotare internat școlar din orașul Covasna” în vederea accesării

de fonduri prin  Program National de Dezvoltare Locală

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind completarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de
avizare  a  lucrărilor  de  intervenții  pentru  investiția  „Reabilitare  străzi  oraș
Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico – economici.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – 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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 123/2018
privind completarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția
„Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico – economici.

Înainte de închiderea ședinței dl Primar anunță cei prezenți în sala de ședințe
că  dl  Viceprimar  a  fost  la  Alba  Iulia  pentru  semnarea  contractului  de  finanțare
pentru achiziționarea sistemului de control acces și echipamentului de pompare la
pârtia de schi.

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,45.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
NEAGOVICI VASILE CĂTĂLIN                                    ENEA VASILICA
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