
   
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  1/2019 

Încheiat  astăzi,  08  ianuarie  2019,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 15 consilieri, 
întârzie domnul consilier  Imre Csaba Loránd, 
lipseşte dl. consilier Fülöp Csaba. 
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, secretarul orașului,

dna. Vasilica Ene și dl Bagoly Zsolt Lajos, director economic.
           Consilierii  au fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția  primarului  nr.    1/2019 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  prima
şedinţă din anul 2019, urează un Nou an fericit şi propune alegerea presedintelui de
şedinţă pentru luna ianuarie în persoana dlui Tabalai Gheorghe.

Se supune la vot alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie a dlui
Tabalai Gheorghe, care este ales cu 15 voturi „pentru” –unanimitate

Se adoptă 
Hotărârea nr. 1/2019

cu privire la alegerea președintelui de ședință.
___________________________________________________________________

Dl. primar dă cuvântul președintelui de ședință dlui Tabalai Gheorghe, care
mulțumește pentru acordarea cuvântului.

Dl. președinte de ședință Tabalai Gheorghe urează bun venit și  un nou an
fericit  celor  prezenți  în  sala  de  ședințe  și  apelează  la  înțelegere  și  înțelepciunea
membriilor  Consiliului  local,  pentru  a  duce  la  bun  sfârșit  tot  ceea  ce  înseamnă
administrația publică locală în or. Covasna. 

Dl. președinte de ședință Tabalai Gheorghe precizeză că în baza  dispoziției
nr. 1 a fost convocat Consiliul Local al orașului Covasna în ședință extraordinară și
prezintă puntele de pe 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  acoperirii  definitive  din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2018.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul  bugetului  activităților  finanțate  integral  din  venituri  proprii  a
deficitului secțiunii de funcționare a bugetului activităților finanțate integral
din venituri proprii pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 500.000 lei
din excedentul bugetului local aferent anului 2018, pentru acoperirea golului
temporar de casă.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 17.500 lei din
excedentul bugetului activităților finanțate din venituri proprii aferent anului
2018, pentru acoperirea golului temporar de casă.

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte:

 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la
HCL  nr.  145/2009,  privind  aprobarea  instituiri  de  taxe  speciale  pentru
funcționarea  unor  servicii  publice  locale  pe  raza  orașului  Covasna,  cu
completările ulterioare.

2. Proiect de hotărâre privind abrogarea  HCL nr 156/2018 cu privire la
aprobarea angajării de munciitori zilieri în perioada  17.12.2018-31.03.2019.

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

Se supune la vot procesul verbal de ședință nr. 23/27.12.2018 care se aprobă
cu 15 voturi- unanimitate. 

  Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.

Se   prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Bagoly Zsolt, director economic  prezintă Raportul de specialitate.
          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  15   voturi  ,,pentru”,  (unanimitate)  după  care  se
adoptă:
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 HOTĂRÂREA NR. 2/2019
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a
deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.           

Intră în sala de ședințe dl. consilier  Imre Csaba Lorand.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea acoperirii  definitive  din excedentul  bugetului  activităților
finanțate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a
bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018.

Se   prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Bagoly Zsolt, director economic  prezintă Raportul de specialitate.

          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  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  pe  articole  și  pe
ansamblu,  care  este  aprobat  cu  16  voturi  ,,pentru”,  (unanimitate)  după  care  se
adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 3/2019
privind aprobarea acoperirii  definitive  din excedentul  bugetului  activităților
finanțate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a
bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018.
___________________________________________________________________

          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea utilizării sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local
aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casă.

Se   prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl.  Bagoly  Zsolt,  director  economic prezintă  Raportul  de  specialitate.

Motivează aspectul că la început de an este necesară acoperirea golului temporar de
casă ca urmare a decalajului  dintre venituri și  cheltuieli  curente,  precizând că în
situația în care nu se vor realiza veniturii suficiente la început de an necesare pentru
acordarea salariilor, indemnizația consilierilor locali și alte indemnizații cuprinse în
capitolul „asitență socială” este necesară suma de 521.000 lei solicitând aprobarea
utilizării sumei de 500.000 lei din excedentul bugetar pentru  acoperirea golului de
casă în situația în care acesta s-ar putea ivi. În situația în care veniturile vor acoperi
cheltuielile, suma de 500.000 lei  va rămâne intactă.
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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 
Dl.  consilier  Kádár  Gyula  ia  cuvântul  și  solicită  precizări  cu  privire  la

valoarea exedentului bugetar pe anul 2018 din care se transferă suma de 500.000 lei.
Dl. Bagoly Zsolt, comunică cu aproximați valoarea exedentului pe anul 2018

care este de cca. 5.000.000 lei.
Dl.  Primar  precizează  că  din acest  excedent  s-a  alocat  o  sumă împortantă

pentru  proiecte cofinanțate, astfel că se blochează o mare parte din sumă.   
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe

ansamblu,  care  este  aprobat  cu  16  voturi  ,,pentru”,  (unanimitate)  după  care  se
adoptă:

         HOTĂRÂREA NR. 4/2019
privind aprobarea utilizării sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului

local aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casă.
___________________________________________________________________

            Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  utilizării  sumei  de  17.500  lei  din  excedentul  bugetului
activităților  finanțate  din  venituri  proprii  aferent  anului  2018,  pentru
acoperirea golului temporar de casă.

           Se   prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Bagoly Zsolt, 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; 
Dl. Bagoly Zsolt, părăsește sala de ședinte.
Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe

ansamblu,  care  este  aprobat  cu  16  voturi  ,,pentru”,  (unanimitate)  după  care  se
adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 5/2019
privind aprobarea utilizării sumei de 17.500 lei din excedentul bugetului

activităților  finanțate  din  venituri  proprii  aferent  anului  2018,  pentru
acoperirea golului temporar de casă.

            Se trece la discutarea primului punct suplimentar  iontrodus pe ordinea de zi,
punctul 5, Proiect de hotărâre privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la
HCL  nr.  145/2009,  privind  aprobarea  instituiri  de  taxe  speciale  pentru
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funcționarea  unor  servicii  publice  locale  pe  raza  orașului  Covasna,  cu
completările ulterioare.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           

Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și  libertăţilor cetăţenilor, 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; 
Dl.  Primar acordă  lămuriri  cu  privere  la  faptul  că  taxa  se  instituie  strict

asupra terenurilor agricole. Nu sunt incluse pășunile și terenurile forestiere. Proiectul
de hotărâre cuprinde aceste precizări.

Dl.  consilier  Manea  Ovidiu-Mihai  consideră  hotărârea  redundantă  întrucât
accesul la terenurile forestiere se face pe drumuri forestiere.  

Nefiind alte 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. 6/2019
privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la HCL nr. 145/2009,  privind
aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice
locale pe raza orașului Covasna, cu completările ulterioare. 
___________________________________________________________________
         

          Se trece la discutarea celui de-al doilea punct suplimentar  iontrodus pe
ordinea  de  zi,  punctul  6,  Proiect  de  hotărâre  privind  abrogarea  HCL  nr.
156/2018  cu  privire  la  aprobarea  angajării  de  muncitori  zilieri  în  perioada
17.12.2018-31.03.2019.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

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

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

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL;
Dl. Primar  precizează că abrogarea HCL-ul pus în discuție  produce efecte

pentru viitor.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu,  care  este  aprobat  cu  16  voturi  ,,pentru”,  (unanimitate)  după  care  se
adoptă:

 HOTĂRÂREA NR. 7/2019
privind abrogarea  HCL nr. 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de

muncitori zilieri în perioada  17.12.2018-31.03.2019.

Dl.  președinte  de  ședință  Tabalai  Gheorghe  comunică  faptul  că  s-a  emis
convocator  pentru  următoarea  ședință  de  consiliu  care  va  avea  loc  la  data  de
15.01.2019.

Dl Primar, roagă consilierii să fie prezenți la următoarea ședință în care se va
discuta nivelul salariilor funcționarilor și a indemnizațiilor consilierilor locali.

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,45.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
                TABALAI GHEORGHE                               ENEA VASILICA
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