
                                 JUDEȚUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  4/2019 

Încheiat  astăzi,  31  ianuarie  2019,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri, 
Lipsesc d-nii consilieri: Neagovici Vasile – Cătălin, Szabó Levente și întârzie

d-l Imre Csaba Lorand.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, secretarul orașului,

d-na Vasilica Enea, d-na Ciurea Maria Crina, șef serviciu administrație locală și  d-ra
Bálint Brigitta, inspector compartiment urbanism.
           Consilierii  au fost  convocaţi  în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin  Dispoziția
primarului nr.   11/2019 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  şedinţa
ordinară a consiliului local din luna ianuarie 2019. 

Președinte de ședință pentru luna ianuarie a fost ales d-l Tabalai Gheorghe în
ședința extraordinară din 8 ianuarie 2019.

Dl consilier Tabalai Gheorghe, ca președinte de ședință, urează bun venit celor
prezenți în sala de ședințe.

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 3 al ședinței extraordinare din data
de 18 ianuarie 2019.

Se aprobă procesul – verbal cu 14 voturi „pentru” – unanimitate. 

Dl 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 modificarea  și  completarea  unor poziții  în
anexa nr. 2 din   HCL nr. 160/2018  cu privire la aprobarea unei noi zonări a
terenurilor din intravilanul orașului Covasna;

2.  Proiect  de hotărâre  privind modificarea anexei  la  HCL nr.  14/2017,  cu
privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului
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oraş  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  la  S.C.  Gospodărie
Comunală S.A. – Operator Regional;

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  atribuirea  în  folosință  gratuită   a
spațiului nr. 10 din imobilul „Clădire P.S.I” pentru sediul Direcției de Sănătate
Publică și pentru Siguranța Alimentelor Covasna; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 din orașul Covasna;

5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea  situațiilor  deosebite  pentru
acordarea ajutoarelor de urgenta din bugetul local; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu
Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2019;

7.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Raportului  privind  activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2018;

8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str.
Pakohegy;

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea planului de actiuni si  lucrari  de
interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2017 cu privire la  
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna

     11. Diverse.

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte:
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  anexei  nr.  2  la  HCL  nr.

161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a
scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 78/2008 cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului
de specialitate al Primarului.

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

  Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  modificarea  și  completarea  unor  poziții  în  anexa  nr.  2  din  HCL nr.
160/2018 cu privire la aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul
orașului Covasna.

Dl Primar arată faptul că  în momentul aplicării hotărârii au intervenit unele
probleme,  hotărârea 160/2018 a fost rezultatul unei munci destul de ample, însă cu
mici inexactități, de ex. erau trecute intersecții de străzi fără numere de case. În urma
obiecțiunilor  depuse  de  mai  multe  persoane,  unele  dintre  ele  s-au  dovedit
fundamentate, altele nu, se dorește remedierea acestor probleme.
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Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 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 

Discuții: D-ra Bálint prezintă punctele care se doresc a fi modificate.

Intră în sala de ședințe dl consilier Imre Csaba Lorand.

Dl Tozlovanu este de părere că str. Forestierului este mai departe de 350 m de
la o stație de autobuz.

Dl Tabalai arată că există 2 posibilități: în momentul în care d-ra Bálint citește
și consilierii cred că trebuie modificat,  să intervină, sau citește tot, cine dorește să
intervină să noteze și după aceea să ia cuvântul fiecare.

D-ra Bálint referitor  la  cele  spus  de  dl  Tozlovanu  arată  că  distanța  a  fost
măsurată cu compasul, dar se verifică. 

D-na  Secretar  arată  faptul  că  este  necesară  finalizarea  discuțiilor  în  luna
ianuarie, pentru că nu se pot emite deciziile de impunere pentru contribuabili.

Dl Gazda este interesat dacă merg în continuare cu compasul sau se măsoară
distanțele în fața locului.

D-ra Bálint clarifică faptul că toate măsurătorile au fost făcute cu compasul.
Dl Tozlovanu știe  că  locuitorii  plătitori  de impozite  nu merg cu compasul,

merg pe jos.
D-ra Bálint arată că atunci fiecare stradă ar trebui măsurată separat, fiecare

imobil clarificat, fiecare imobil reevaluat în funcție de pașii pe jos și nu prin compas,
ceea ce necesită foarte mult timp.

Dl Tabalai crede că acel criteriu care a stat la baza hotărârii, distanța față de
stațiile de autobuz, ar trebui măsurat cu pasul, ori plecând de aici crede că s-a deschis
cutia Pandorei.

Dl Kádár arată că de la bun început distanța aeriană a stat la baza calculelor,
este  un punctaj  de sistem relativ,  asta  a  stat  și  la  baza comisiei.  Dacă se  dorește
măsurarea mergând pe stradă, trebuie regândit tot. Modificările de azi se datorează
faptului că definirea zonelor s-au făcut pe baza intersecțiilor, iar direcția economică
nu are baza contribuabililor  după intersecții,  ci  după numere  de casă,  din această
cauză se dorește modificarea HCL-ului, asta a fost criteriul principal. Că au apărut și
alte  motive,  cu care,  în  principiu,  nu este  de acord,  asta  este.  Propune aprobarea
proiectului de hotărâre în forma inițiată, iar dacă mai sunt alte greșeli să-și asume
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responsabilitatea executivul. Dacă se intră pe fiecare stradă separat nu vor termina
niciodată proiectul de hotărâre.

Dl  Primar precizează  că  această  modificare  nu  are  în  vedere  modificarea
criteriilor, ci o mai exactă identificare a imobilelor. Criteriile, după cum se știe, sunt
subiective, și mereu ating niște interese tot subiective. Și pe vremuri a fost criteriul cu
compasul, așa s-au plătit impozitele, exista un singur criteriu: distanța față de centrul
localității.  Se poate discuta  cum ar trebui  măsurat,  însă zonele  trebuie  să  reflecte
nivelul condițiilor la care acel om trăiește. Nu se dorește modificarea criteriilor, ci
îmbunătățirea lor, însă la anul dacă este necesar se pot modifica aceste criterii. 

Dl Tozlovanu  este de acord, sunt criterii subiective, dar faptul că consiliul a
adoptat o hotărâre și după aceea revine la ea, a creat un precedent, o să fie multă lume
care o să ceară modificări. Ar fi mai bine ca aceste lucruri să fie blocate, decât să
urmeze o avalanșă de sesizări fondate sau nefondate.

Dl Primar s-a gândit și el că o modificare ulterioară poate da un semnal de
nesiguranță, de bâlbâială. S-au făcut niște greșeli, nu neapărat la criterii, care puteau
fi clarificate și prin dispoziția primarului,  însă de ex. s-a ivit o situație în care s-a
aplicat un criteriu inexistent la un imobil, la care nu există asfalt, rețele hidroedilitare
sau iluminat  public. Dacă omul nu are nimic,  nu poți să-i aplici criterii. S-a dorit
eliminarea greșelilor grosolane, chiar dacă am greșit, ne asumăm aceste greșeli. Pe
viitor se pot gândi la alte criterii, alte norme, deși în general și celelalte UAT-uri au
avut în vedere aceleași criterii și tot distanța pe linie aeriană. Poate imobilele se pot
identifica în viitor prin coordonate GPS, și cu o aplicație aferentă se pot calcula exact
distanțele.

Dl Tabalai este de părere că aceste modificări nu sunt un semnal de slăbiciune,
sunt  un  semn  de  responsabilitate  și  corectitudine  față  de  cetățeni.  Fiecare  să  fie
impozitat în mod echitabil așa cum și beneficiază de zona în care locuiește.

Dl Manea a observat că str. Andrei Șaguna înainte a fost în zona C și D, iar
acum toată strada este în zona C, deși nu are toată strada distanța față de stația de
autobuze. S-au constat diverse neconcordanțe, s-a venit cu o modificare și s-au mai
făcut ajustări, dar ce se întâmplă cu persoanele care observă mai încolo schimbările?

Dl Gazda arată faptul că ceea ce este în proiectul de hotărâre este în urma ce au
stabilit în comisie, cu corectările propuse.

Dl Manea aduce aminte că atunci când s-au stabilit zonele deja erau excepții,
el a atras atenția de atunci că o să fie probleme, sunt foarte multe cazuri. Ori se face la
fel zonarea pentru toți, ori se lasă așa cum este pentru că altfel nu este corect.

Dl  Kádár are  o  propunere  concretă:  înțelegând  necesitatea  identificării
imobilelor,  să se păstreze modificările propuse, iar apartenența de zonă să rămână
conform hotărârii anterioare.

Dl Primar arată că aceste propuneri de îmbunătățiri s-au făcut în urma sesizării
cetățenilor. Dacă aceste probleme nu se rezolvă astăzi, chiar dacă sunt niște greșeli,
direcția economică nu poate încasa impozitele. Propunerea pentru zonare a parcurs și
procedura transparenței, s-au corectat problemele sesizate. La nivel de teorie se poate
discuta și să se dea totul peste cap.
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Dl Domaházi este interesat în ce măsură s-au rezolvat contestațiile depuse de
cetățeni?

Dl Primar răspunde că  toate  au fost  rezolvate,  iar  unele  dintre  ele  au fost
refuzate. Oamenii au auzit de rezonare și au făcut petiții nefondate.

Dl  Tabalai propune  să-i  dea  ocazia  d-rei  Bálint  să  prezinte  raportul  de
specialitate, între timp cei prezenți în sala de ședințe să se uite pe anexe, iar dacă mai
constată anumite inadvertențe să se corecteze anexa.

D-nii consilieri propun pentru verificare situația din mai multe străzi, și sunt de
acord ca în continuare măsurătorile să fie făcute cu compasul, distanța fiind aeriană.

Până revine d-ra Bálint cu anexa modificată, dl Președinte de ședința trece la
discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi.

 
Se  trece  la  discutarea  punctului  2  de  pe  ordinea  de  zi, Proiect  de  hotărâre

privind modificarea anexei la HCL nr. 14/2017, cu privire la desemnarea d-lui
Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.

Dl Primar: Când s-a aprobat mandatarea reprezentantului orașului Covasna în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A., s-a mers pe
ideea să avem acces direct la informații, să avem un control direct asupra ceea ce se
întâmplă în AGA și să se dea mandat special de fiecare dată, în mod expres și în
cunoștință de cauză, când a fost solicitat. Această variantă de lucru era bine, pe de altă
parte era un inconvenient, că nu puteam să răspundem în mod promt solicitărilor. Au
solicitat  ca  pentru  anumite  chestiuni  să-i  dăm  mandat  general  d-lui  Imre  Csaba
Lorand pentru a vota conform convingerii sale personale în anumite probleme. S-a
pregătit proiectul de hotărâre conform solicitării, urmează să decidă consiliul asupra
acestui  proiect  de  hotărâre.  Cuvântul  mandatarului  orașului  înseamnă  cam  cât
ponderea orașului Covasna în AGA, cam 10%, este o chestiune mai mult de principiu.

          
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,

administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și  comerț  -
AVIZ NEFAVORABIL  - Dl Kádár: Nu că nu am avea încredere în colegul nostru,
ci din principiu, este bine totuși să aibă un control direct consiliul local asupra acelei
părți pe care îl are în organele de conducere. Să rămână la fel ca până acum, acele
decizii se referă la situații financiare anuale. În consecință am considerat că este bine
să rămână așa cum a fost.

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase; 

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

5

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



Discuții: Dl Imre: „Fiind vorba de un punct sensibil, fiind mereu probleme cu
apa și cu hotărârile care trebuie luate, nici eu nu-mi asum răspunderea să votez pentru
oraș  în  probleme  delicate.  Tot  timpul  este  mai  greu,  dar  mai  bine  să  discutăm
împreună soarta noastră, și în procent de 10%, decât să iau singur decizii.”

Dl Bocan ca copletare la cele spuse de dl Kádár: este bine totuși câteodată că
sunt  informați  asupra  aspectelor  despre  ce  urmează  a  fi  votat  în  cadrul  Adunării
Generale, se poate emite un punct de vedere comun al orașului Covasna. 

Dl Molnár este de părere că mergând pe ideea că ei vor să simplifice anumite
proceduri prin a ne impune acestă numire generală, nu consideră că este oportună.

Dl Tabalai arată că din punct de vedere juridic sunt niște preformulări, iar
prin acestea se va scoate consiliul local din ecuație. Ar trebui ca pentru fiecare decizie
pentru care trebuie să voteze să aibă mandat printr-o hotărâre de consiliu, așa este cel
mai corect și se respectă și legea administrației publice locale.

Dl Imre înștiințează că toți colegii din AGA au mandat general, mai puțin el.
Dl Tabalai consideră că a invoca simplificarea unor proceduri pentru a se

acționa mai rapid și a se vota, de multe ori a dus la greșeli, ne trezim în anumite
situații  ulterior.  Este  important  ca  reprezentantul  să  aibă  mandat  clar  din  partea
consiliului local pentru fiecare vot pe care îl va lua.

D-na  Secretar precizează  că  pentru  împrumuturi  nu  s-a  acordat  mandat
general, inițial nici nu a fost de acord, și a solicitat să fie precizat că contractarea de
împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv al celor externe, să rămână pe mandat
special, cu hotărâre de consiliu. 

Dl Primar arată că așa a fost pregătit și proiectul de hotărâre, e legal dar nu
este  oportun,  sunt  2   articole:  atribuții  cu  mandat  special  și  atribuții  cu  mandat
general. Nu faultăm activitatea AGA dacă nu votează reprezentantul orașului.

Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe
articole și pe ansamblu, care  nu este aprobat, primind 1 vot „abținere”
(Dl Bocan Ioan Marcel) și 14 voturi „împotrivă”. 

          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la atribuirea în folosință gratuită  a spațiului nr. 10 din imobilul „Clădire
P.S.I”  pentru  sediul  Direcției  de  Sănătate  Publică  și  pentru  Siguranța
Alimentelor Covasna.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

Iese din sala de ședință dl consilier Jeszenovics Robert Karoly.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
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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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 10/2019
cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului 10 din imobilul „Clădire

PSI” pentru sediul Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța
Alimentelor Covasna

           Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar
pentru anul școlar 2019-2020 din orașul Covasna.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.
          –  AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-na Secretar  arată că în aviz este indicat să fie inclus în anexă și
Clubul Elevilor Covasna, care deja era trecut în rețeaua școlară pe anexa ce a fost
înaintată la ISJ.

Dl Tabalai nu vede detaliate clasele la Liceul Korosi Csoma Sandor. 
Dl Molnár explică faptul că deocamdată nu se știe sigur câte clase o să fie în

anul școlar care urmează, proiectul este pentru aprobarea structurii și este vorba de
anul școlar 2019-2020.

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. 11/2019
cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Covasna

           Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență
din bugetul local.

Intră în sala de ședințe dl Jeszenovics Robert Karoly.
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           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 învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.

          –  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL - proiectul a fost supus procedurii

transparenței decizionale, nu s-au înregistrat propuneri, sesizări, plângeri, reclamații

Discuții: Dl Primar arată că s-a introdus în listă boala autoimună, fiind în fața
unui caz concret.

Dl Tozlovanu este interesat dacă este precizată și o sumă concretă. 
Dl Primar explică faptul că pentru situații similare se acordă aceeași sumă.

Din păcate sunt din ce în ce mai multe solicitări pentru acest gen de ajutor, care se
acordă în limita posibilităților bugetare.

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 :

         HOTĂRÂREA NR. 12/2019
cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de

urgență din bugetul local

           Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia
pentru anul 2019.

           Dl Primar prezintă expunere de motive, și arată faptul că activitatea fundației
este derulată cu succes în orașul Covasna, ajutorul oferit a fost apreciat în mare parte
de  oamenii  bolnavi.  Fundația  obține  finanțări  inclusiv  din  străinătate,  dar  are
cofinanțare și din partea Consiliului local. Standardul de cost estimat pe activitatea
desfășurată de fundație nu este mult, având în vedere ce cheltuieli ar avea orașul dacă
ar trebui să asigure din fonduri proprii această activitate. Banii alocați sunt folosiți cu
maximă eficiență,  lucrează 2-3 persoane care furnizează servicii  la câteva zeci  de
persoane, diferind de la caz la caz.

Comisia pentru învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.
           –  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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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 13/2019
   cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină           
                                          Diakonia pentru anul 2019

           Intră în sala de ședința d-ra Bálint, și prezintă anexa refăcută la pct. 1.
Nefiind alte discuţii la acest punct, se supune la vot proiectul de hotărâre, pe

articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 14/2019
privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind

aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul orașului
Covasna

           Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
pentru  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  asistenților  personali
desfășurată în semestrul II al anului 2018.

                      Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre

Comisia pentru învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.
           –  AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 15/2019
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali

desfășurat în semestrul II al anului 2018

           Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre

Comisia pentru învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.
           –  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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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 16/2019
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str.

Pakohegy

            Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea planului  de actiuni  si  lucrari  de  interes  local  pentru 2019
conform legii privind venitul minim garantat.

           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 învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.
           –  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 - proiectul a fost supus procedurii
transparenței decizionale, nu s-au înregistrat propuneri, sesizări, plângeri, reclamații

Discuții: Dl Manea este interesat dacă se poate pune pe lista de lucrări și zona
Cetății Zânelor, și Pârâul Varului, mai ales în zona Filaturii.

Dl  Tozlovanu întreabă  în  ce  măsură  s-ar  putea  înlocui  munca  zilierilor  cu
munca celor de la ajutor social?

Dl Primar răspunde că în nici un caz nu se pot înlocui, zilierii au fost selectați
pe baza a ceea ce practicau și aveau siguranța că aduc înapoi instrumentul de muncă.
 

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 :

         HOTĂRÂREA NR. 17/2019
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2019

conform legii privind venitul minim garantat

           Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 65/2017 cu privire la  aprobarea Regulamentului
serviciului de salubrizare al orașului Covasna.

            Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre
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            D-na Ciurea: Au fost modificări la Regulamentul Cadru și s-a actualizat
regulamentul conform noilor reglementări legale pe partea de dezinsecție.

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 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 18/2019
privind modificarea HCL nr. 56/2017 cu privire la  aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna

            Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 161/2018 cu privire la stabilirea
impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la
impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.

            Dl Primar arată că prin HCL 161/2018 s-au stabilit inclusiv taxele pentru
folosirea locurilor publice, modificarea fiind făcută în urma comparării cu alte UAT-
uri. În urma aplicării acestor taxe s-au ridicat mai multe probleme, mai concret la
piața  agro-alimentară  la  închirierea  locurilor  pentru  produse  industriale  și
îmbrăcăminte, unde creșterea a fost de la 2 la 5 lei/mp, care s-a dovedit a fi prea mare.
În urma sesizării comercianților se propune reducerea taxei de 5 lei la 3 lei/mp.

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 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 

Discuții: Dl Tabalai a avut discuții cu acești comercianți, care au fost foarte
revoltați  de  taxa  prea  mare.  În  urma  discuțiilor  le-a  propus  să  depună  petiție  la
primărie, ceea ce au și făcut, și se bucură că se rezolvă această problemă.

Dl Tozlovanu anunță că în luna decembrie a primit hotărârea însă nu a primit
și anexele și a înțeles că sunt și creșteri care sunt de 5 ori mai mari față de taxele
anterioare.

Dl Primar explică faptul că la impozitele locale s-a propus o majorare de 10%,
însă  la  taxele  locale  trebuie  avute  în  vedere  și  cheltuielile  pentru  furnizarea
serviciilor. Aceste cheltuieli de multe ori sunt înzecite față de încasări, și trebuie să fie
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un control pe eficiență financiară pentru că încasările nu acoperă nici măcar 50% din
cheltuieli. Da, este adevărat,  unele taxe au crescut mai mult  pentru că s-a avut în
vedere acoperirea cheltuielilor măcar în proporție de 50%, cum este cazul și la Sala
de sport.

Dl Domaházi a observat că piața din orașul Covasna este cea mai scumpă din
județul Covasna.

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 :

         HOTĂRÂREA NR. 19/2019
privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 161/2018 cu privire la stabilirea
impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale

la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019

Cu acordul consilierilor dl consilier Fulop Csaba părăsește sala de ședințe.

             Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  completarea  anexei  la  HCL  nr.  78/2008  cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  aparatului  de  specialitate  al
Primarului.

            Dl Primar: „În momentul în care am aprobat noi instituirea de taxă pentru
întreținerea drumurilor de câmp, după acea am comunicat hotărârea către Prefectură
pentru  controlul  de  legalitate,  și  s-a  ridicat  problema  că  de  fapt  compartimentul
gospodărie comunală are sau nu are în atribuții întreținerea drumului de câmp. Din
momentul  în care  sunt  pe raza UAT- urilor  și  e  vorba de drumuri  nu publice,  ci
agricole, dar care sunt în proprietatea noastră, sens în care am anexat hotărârii și acele
anexe din extrasul domeniului public și privat al orașului. S-a ridicat problema că în
mod expres în ROF  nu este prevăzut la acest compartiment această atribuție, și atunci
încasăm banii, dar nu avem această atribuție. Ca să fie clară treaba acum propunem a
se  introduce  în  regulamentul  de  organizare  această  atribuție  expresă  pentru
compartimentul de gospodărire comunală.
            Ceea ce constatăm noi e, din păcate, că ceea ce funcționează la alte UAT-uri
fără  nici  o  problemă,  fără  întrebări,  fără  clarificări  suplimentare,  din  păcate  nu
funcționează la Covasna, suntem luați la puricat și trebuie să clarificăm și să precizăm
în mod expres orice chestiune care până la urmă este și subînțeleasă și care nu e pusă
în discuții la situații similare în alte UAT-uri.”

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 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
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           –  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. 20/2019
privind completarea anexei la HCL 78/2008 cu privire la aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, cu
completările ulterioare

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16,30.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
               TABALAI GHEORGHE                                   ENEA VASILICA
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	3. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosință gratuită a spațiului nr. 10 din imobilul „Clădire P.S.I” pentru sediul Direcției de Sănătate Publică și pentru Siguranța Alimentelor Covasna;
	4. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 din orașul Covasna;
	6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2019;
	7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2018;
	8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy;

	11. Diverse.
	Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte:
	Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții în anexa nr. 2 din HCL nr. 160/2018 cu privire la aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna.
	Dl Primar: Când s-a aprobat mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A., s-a mers pe ideea să avem acces direct la informații, să avem un control direct asupra ceea ce se întâmplă în AGA și să se dea mandat special de fiecare dată, în mod expres și în cunoștință de cauză, când a fost solicitat. Această variantă de lucru era bine, pe de altă parte era un inconvenient, că nu puteam să răspundem în mod promt solicitărilor. Au solicitat ca pentru anumite chestiuni să-i dăm mandat general d-lui Imre Csaba Lorand pentru a vota conform convingerii sale personale în anumite probleme. S-a pregătit proiectul de hotărâre conform solicitării, urmează să decidă consiliul asupra acestui proiect de hotărâre. Cuvântul mandatarului orașului înseamnă cam cât ponderea orașului Covasna în AGA, cam 10%, este o chestiune mai mult de principiu.
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