JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
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P R O C E S - V E R B A L n r. 5/2019
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Încheiat astăzi, 14 februarie 2019, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
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Sunt prezenţi 13 consilieri,
Lipsesc d-nii consilieri: Imre Csaba Loránd, Bocan Ioan Marcel, Tabalai
Gheorghe și întârzie dl Fülöp Csaba.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, secretarul orașului,
d-na Vasilica Enea și reprezentantul presei locale (Haromszek).
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 147/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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Dl Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna februarie 2019.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna februarie 2019.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna februarie d-l consilier
Tozlovanu Horia Mihai.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru”, după care se adoptă
Hotărârea nr. 21/2019
cu privire la alegerea președintelui de ședință
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Președintele de ședință urează bun venit celor prezenți în sala de ședințe.
Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 4 al ședinței ordinare din data de
31 ianuarie 2019.
Se aprobă procesul – verbal cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.
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 modificarea modificarea statului de funcții
al aparatului de specialitate al Primarului.
2. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evaluării anuale a
managementului Casei orășenești de Cultură.
Intră în sala de ședințe dl Primar, Gyerő József.
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Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi 2 puncte, respectiv:
1. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea echipei mobile pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 54/2016
privind aprobarea statului de funcții pentru înființarea posturilor didactice și
nedidactice din cele 4 grupe de educație timpurie antepreșcolară.
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Se supune la vot ordinea de zi completată, și se aprobă cu 13 voturi „pentru”
– unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate
al Primarului.
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Dl Primar arată faptul că se propune modificarea statului de funcții, având în
vedere că 3 muncitori necalificați au obținut o diplomă de calificare, și se propune
modificarea statului de funcții din muncitor necalificat în muncitor calificat.
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Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Szabó observă că 2 dintre muncitori au obținut calificare în anul
2018, iar unul dintre ei cu mult timp în urmă. De ce se propune numai acum
modificarea în cazul acelui muncitor?
Dl Primar răspunde că muncitorii nu au depus solicitare pentru modificarea
statului de funcții în urma absolvării unui curs de specializare, modificarea propusă
este inițiativa executivului.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 22/2019
privind modificarea statului de funcții
al aparatului de specialitate al Primarului
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind desfășurarea evaluării anuale a managementului Casei orășenești de
Cultură.
Dl Primar: Practic este o procedură prin care autoritatea locală controlează
anual activitatea managerului Casei orășenești de Cultură. În urma evaluării de către
comisie, nota obținută va fi adusă la cunoștința managerului în termen de maxim 48
de ore. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea regulamentului de evaluare și
a membrilor comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor.
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Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport
– 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 13 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 23/2019
privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului
Casei orăşeneşti de Cultură
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile
de violență domestică.
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Dl Primar: În proiectul de hotărâre sunt identificate prevederile legale, prin
care sunt precizate acele competențe pe care noi trebuie să derulăm, care vizează
prevenirea și combaterea violenței în familie, deci violenței domestice. Avem
obligația de a constitui o echipă mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică, sens în care s-a făcut propunerea prin proiectul de hotărâre. D-na
Sîntoiu Angela, de la Direcția de asistență socială, va coordona această echipă
mobilă, care se va deplasa cu autoturismul poliției locale.
Comisia pentru învătământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL

Discuții: Dl Szabó este curios ce se întâmplă în cazul în care din diferite
motive mașina nu poate funcționa, cu ce se deplasează cele 10 persoane?
Intră în sala de ședințe dl consilier Fulop Csaba.
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D-na Secretar precizează că nu doar cu mașina poliției locale se poate deplasa
echipa mobilă, poate și cu alt autoturism, însă așa este prevăzută în regulament, că
trebuie să dispună de o mașină.
Dl Szabó citează din regulament un fragament, unde este precizată adresarea
într-un limbaj jignitor, și este de părere că 90% din populație folosește limbaj jignitor
zi de zi. Mai este și violența psihologică asupra obiectelor și a animalelor, care i se
pare o prostie așa cum este.
D-na Secretar explică faptul că rămâne la aprecierea echipei mobile dacă
consideră oportună deplasarea sau nu și că echipa se va deplasa în principal în baza
unor sesizări.
Dl Primar este de părere că se poate lua în batjocor această prevedere legală,
însă violența domestică trebuie să fie eradicată în orice variantă sau manifestare a ei.
Desigur echipa nu o să se deplaseze la fiecare vorbă spusă pe un ton ridicat.
Legiuitorul a prevăzut orice violență domestică în orice grad de manifestare a ei. Din
păcate sunt destule cazuri în oraș unde ar trebui intervenit, trebuie un organism
competent care să rezolve aceste probleme, deși pe tărâm legal sunt și alte organe
competente. Scopul este să ne conformăm legii și să avem constituită această echipă.
D-na Secretar arată că la nivel de țară erau foarte multe cazuri în care femeile
erau maltratate de soți și nu se făcea nimic, până la urmă ajungându-se și la crimă.
Probabil din necesitatea asta de urgență s-a decis ca și la reclamații să se facă ceva, să
se poată interveni. Autoritatea are chiar obligația să ia măsuri de ocrotire asupra
persoanelor afectate, să găsească un adăpost persoanelor supuse violenței, sunt multe
măsuri care se impun dacă se constată violența.
Dl Szabó întreabă consilierii dacă sunt de acord cu el în privința prevederilor
legale.
Dl Kádár consideră că consilierii locali nu sunt în măsură să comenteze legea.
Dl Gazda crede că nu trebuie să se deplaseze toate cele 10 persoane odată,
important este să fie prezenți la caz.
Dl Tozlovanu pe apropoul acestui punct aduce aminte - prin radio s-a anunțat
că cele mai abuzate femei din Europa sunt cele din Finlanda.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 24/2019
cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 54/2016 privind aprobarea statului de
funcții pentru înființarea posturilor didactice și nedidactice din cele 4 grupe de
educație timpurie antepreșcolară.
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Dl Primar: Începând din anul 2016 în orașul Covasna funcționează acele grupe
de creșă, educație antepreșcolară, pentru care soluția a venit în întâmpinarea unor
probleme reale ale familiilor tinere din orașul Covasna. Inițial s-a dorit pornirea cu
patru grupe, s-au făcute sondaje pe piața potențială, desigur răspunsul la acest sondaj
nu a fost destul de relevant pentru că serviciul nu a existat înainte și părinții au avut o
abordare reticentă în prima fază. După ce a pornit activitatea, când au văzut că acolo
se face treabă bună, au venit mai multe solicitări. Ulterior au fost înscriși copii într-un
număr foarte mare, astfel încât la o grupă să nu mai facă față acea îngijitoare care
deservea grupa respectivă. A venit o solicitare din partea direcțiunii grădiniței pentru
suplimentarea organigramei și statului de funcții cu un post. Cum a precizat și înainte,
sunt importante și dezvoltările infrastructurale, dezvoltarea bazei materiale a orașului
Covasna , însă sunt importante și acele suflete și familiile lor. Chiar dacă finanțarea și
costul întreținerii și asigurarea finanțării acestor grupe antepreșcolare costă undeva la
700 mii lei/an (din păcate această activitate nu este finanțat de către Guvern sau din
bugetul național) din bugetul local s-a reușit finanțarea activității. S-a propus
suplimentarea statului de funcții cu încă un post, ca să nu fie nevoiți părinții tineri să
plece din oraș.
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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
Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport.
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Szabó a observat că prima solicitare a fost înregistrată în luna iulie
2018 și s-a făcut revenire în 2019 la solicitarea inițială. De ce s-a așteptat atât pentru
rezolvarea problemei?
Dl Primar revine la cele prezentate anterior și precizează faptul că și părinții
plătesc o contribuție la activitatea prezentată. Într-adevăr, solicitarea a venit în
mijlocul anului trecut, când se preconiza deja necesitatea suplimentării personalului,
dar fiind mijlocul anului, și nefiind bugetat acel post, nu s-au luat măsuri. Deși a fost
vorba că nu se mai angajează, necesitatea suplimentării personalului la grădiniță este
justificată.
Dl Molnár dorește să știe cum se va proceda în viitor dacă numărul copiilor
este în tendință de creștere?
Dl Primar răspunde și arată faptul că trebuie păstrat un raport între solicitări și
potențialul de finanțare. Acest serviciu deocamdată se poate acoperi la nivelul
solicitărilor. Există promisiuni din partea Guvernanților că se va finanța această
activitate din bugetul național, însă este și la aprecierea consiliului local.
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Dl Molnár ca pedagog știe ce înseamnă să lucrezi cu 10 copii sau cu 20.
Calitatea serviciului nu este același, este și în funcție de numărul copiilor.
D-na Secretar pe de altă parte consideră că și directorii ar trebui să aibă grijă
la înscrieri, pentru că, din auzite, sunt multe mămici care solicită 2 ani pentru
creșterea copilului și duc copilul la creșă înainte să facă 2 ani, când ar trebui să stea
acasă cu ei.
Dl Primar întreabă dacă acest lucru este condiționat prin regulament.
D-na Secretar răspunde cu nu este condiționat, însă acea familie este ajutată
de 2 ori, odată din bugetul de stat și odată prin bugetul local.
Dl Primar este de părere că atunci ar trebui modificată hotărârea inițială, însă
prima dată trebuie verificat câte persoane sunt în această situație.
Dl Gazda consideră că precizarea propusă ar fi valabilă numai pentru o
perioadă foarte scurtă.
Dl Neagovici se bucură de faptul că crește numărul copiilor în creșă, nu
neapărat din cauza natalității, ci din cauză că mulți părinți tineri au un loc de muncă.
Personal, față de această problemă, consideră că acele cazuri menționate mai devreme
nu sunt în număr mare, mai ales că în ultima perioadă mămicile revin la muncă
înainte cu câteva luni pentru a obține stimulentul de inserție.
Dl Kádár constată că este una dintre cele mai bune investiții care s-au făcut
vreodată în orașul Covasna. Precizează cu nu se risipesc banii publici prin această
investiție.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 25/2019
cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.54/2016 privind aprobarea statului
de funcţii pentru înfiinţarea posturilor didactice şi nedidactice din cele 4 grupe
de educaţie timpurie antepreşcolară
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,50.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TOZLOVANU HORIA-MIHAI

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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