
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

     

P R O C E S - V E R B A L  n r.  13/2019

Încheiat  astăzi,  9  mai  2019,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 15 consilieri
Lipsesc consilierii: Dl Fülöp Csaba și dl Demes Ferenc.
Participă la şedinţă: secretarul orașului, d-na Vasilica Enea.

           Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.    260/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Dl Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna mai 2019.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna mai 2019.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna mai d-l consilier Imre Csaba

Lorand.
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 56/2019
cu privire la alegerea președintelui de ședință

Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă la
şedinţa extraordinară a consiliului local din luna mai 2019.

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 12 al ședinței extraordinare din
data de 25 aprilie 2019.

Se aprobă procesul – verbal cu 14 voturi „pentru” – dl Molnár Janos nu votează
(nu a fost prezent la ședința anterioară). 

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  cu  privire  la  modificarea  devizului  general  și  a
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Dotarea pârtiei de
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schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna, cu sistem control
acces și echipament de pompare”

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  orașului  Covasna  în  A.G.O.A.  –  la  S.C.  Gospodărie  –
Comunală S.A., d-lui Imre Csaba Loránd, pentru ședința din 15 mai 2019.

           Dl Viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte, după cum
urmează:

             1.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  „PREMIULUI  DE
EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI  COVASNA  PENTRU  ACTIVITĂŢI
ŞCOLARE” pentru patru elevi.
            2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori
zilieri în perioada 15.05.2019 - 31.12.2019
             3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale
prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora. 

          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 cu
privire la modificarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici ai
obiectivului de investiții „Dotarea pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul
Covasna, județul Covasna, cu sistem control acces și echipament de pompare”.

Dl Viceprimar  prezintă expunerea de motive și arată că proiectul menționat
este  depus  la  AFIR  pentru  obținerea  finanțării  nerambursabile.  Ulterior,  printr-o
adresă cei  de la  AFIR au comunicat  nota  de neavizare pentru motivul  că  trebuie
corectat devizul. La valoarea inițială nu a fost adăugat TVA-ul și trebuie aprobat din
nou devizul modificat.

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 economică – socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL 
Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi

silvicultură
–  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”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 57/2019
privind aprobarea modificării HCL 31/2019 cu privire la aprobarea

documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei  “Dotarea partiei de schi “Lorincz Zsigmond” din orasul Covasna,

judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”

 Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  orașului  Covasna în
A.G.O.A.  –  la  S.C.  Gospodărie  –  Comunală  S.A.,  d-lui  Imre  Csaba Loránd,
pentru ședința din 15 mai 2019.

Dl Viceprimar prezintă expunerea de motive.

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 Tabalai dorește să clarifice ce trebuie să voteze dl consilier Imre
Csaba Lorand?

D-na Secretar  arată că toate anexele la care se face referire în proiectul de
hotărâre au fost înaintate prin e-mail. 

Dl Gazda întreabă dacă va vota cu da sau cu nu?
Dl Manea este convins că totul este trecut în anexe, este detaliat fiecare, dar

era util un scurt rezumat al fiecărei anexe ca să poată vota consilierii în cunoștință de
cauză.

Dl Kádár a citit materialul și rezultatul financiar, dar poate dl Imre știe mai
bine  ce  se  va  întâmpla  cu  suma  arătată.  Nu știe  dacă  rata  și  cheltuielile  cu  acel
împrumut au fost cuprinse în partea de cheltuieli, ceea ce ar fi normal, și nu știe care
este propunerea pentru repartizarea sumelor.

D-na Sasu este de părere că se repartizează profitul ulterior, după aprobarea
bugetului.

D-na Secretar arată că în material așa este trecut că profitul net se trimite în
fondul de dezvoltare.

Dl Molnár în legătură cu cele spuse de colegi este de părere că ar trebui să se
concentreze doar asupra orașului Covasna, să aibă în vedere interesele orașului, să
vadă ce efecte vor avea bugetul și restul asupra orașului.

Dl Imre înțelege din cele relatate că ar trebui să facă o paranteză în ședință și
să se intereseze ce va primi orașul Covasna.

Dl Viceprimar crede că nu ar fi  o ideea rea și  ar putea să prezinte ședința
următoare. 
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Dl Imre arată că a încercat prin rapoarte, dar în ședință oricum nu poate să
schimbe nimic.

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  pe  articole  și  pe
ansamblu, care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 58/2019
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna
în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A.
– Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 mai 2019

Dl Manea observă că rapoartele înaintate de către operator nu sunt semnate.
D-na Secretar explică faptul că potrivit legii consiliul de administrație se ține

înainte de AGA și precis sunt semnate.
Dl Tabalai este  de  părere  că  totuși  orașul  Covasna  fiind  reprezentat  de  dl

Rakosi, ar fi trebuit să semneze.
D-na  Secretar arată  că  unul  dintre  rapoarte  este  întocmit  și  semnat  de  dl

Rakosi.

           Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  acordarea  „PREMIULUI  DE  EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.

Dl Viceprimar prezintă expunerea de motive.

          Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Kopacz înștiințează consiliul că în anul 2019 au fost  depuse 5
dosare, toate complete, dintre care 4 elevi beneficiază de premiu. Procesul verbal a
fost afișat, nu s-au depus contestații.

Dl Molnár este de părere că acest premiu este un element mobilizator în cadrul
elevilor din liceu. 

Dl Bocan consideră că ar fi  oportun modificarea punctajului ca în viitor să
participe mai mulți elevi la concurs.

Dl Manea arată faptul că ar trebui să se aplece peste punctaj, ideea și ținta a
fost mobilizarea elevilor, să fie trasformat în răsplată pentru activități extrașcolare.
Totuși crede că ar trebui respectat un balanț, și copii cu rezultate bune la învățătură să
aibă șanse egale cu cele care au multe activități extrașcolare.

Dl Kopacz arată această diferență în punctaj, elevul cu cel mai mare punctaj
este foarte bun la învățătură, și nu numai. Ideea a fost să fie premiate și activitățile
extrașcolare, ca elevii să nu stea doar în casă și să învețe, să facă și alte activități prin
care promovează orașul. 
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Dl Bocan concluzionează că ideea de bază a fost că participă foarte puțini elevi
la concurs, poate ar trebui mobilizați mai mulți copii.

Dl Manea a vrut să atragă atenția să nu tragă balanță în altă parte.
Dl Szabó vede că sistemul de învățământ este construit în așa fel ca să formeze

niște roboți, cei care numai învață vor deveni niște muncitori buni. Este de părere că
activitatea extrașcolară  deschide mai  mult  mintea  copiilor.  Sunt  din ce în  ce  mai
puțini în concurență, elevii știu că nu au nici o șansă, din această cauză nici nu depun
dosarul. Totuși ar trebui modificat punctajul, cu introducerea unui baraj, să obțină un
anumit punctaj cel care depune dosarul pentru a merge mai departe către premiu.

Dl Kopacz înțelege că trebuie modificat tot, ceea ce se poate face în viitor.
Dl Molnár față de ce a zis dl Szabó: elevii știe să se autoevalueze, știu unde

este locul lor, de aceea nu au depus mai multe dosare, dar asta nu însemnă că acest
premiu nu este un lucru bun. Poate o să vină o vreme când nu o să fie nimeni, deși se
știe că sunt serii foarte bune și sunt și mai slabe când nu există performanță deosebită.

Dl Manea  nu contestă acest lucru, este un proiect foarte bun, dar dacă este
pentru învățământ atunci să fie pentru învățământ.

Dl Tabalai este de părere că trebuie respectat principiul egalității de șanse, cu
modificarea punctajului poate o să se dea șanse și pentru alții să obțină acest premiu.

Dl Neagovici crede că nu trebuie modificat nimic, ar trebui mediatizat acest
premiu de la începutul anului școlar ca elevii să fie mai motivați în învățământ pentru
a  obține  acest  premiu.  Este  un  proiect  bun,  îmbină  activitățile  școlare  cu  cele
extrașcolare, a dovedit că funcționează în acest fel.

Dl Gazda atrage  atenția  asupra faptului  că  acest  premiu  este  numai  pentru
elevii din clasele terminale, și trebui avut în vedere și faptul că numărul elevilor scade
de la an la an.

Dl Kopacz referitor la cele spuse de dl Neagovici în privința mediatizării: el a
intrat la orele de dirigenție, a dat anunțul la diriginții claselor a XII-a, elevii au avut la
dispoziție o lună ca să se pregătească și să depună dosare.  

Nefiind alte discuţii  se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și  pe
ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 59/2019
Privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi

           Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 15.05.2019 -
31.12.2019

Dl Viceprimar: Începând cu anul 2019 consiliile locale nu avut dreptul de a
angaja muncitori zilieri. În luna aprilie s-a schimbat legea dând drept de angajare de
muncitori zilieri.

5



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 economică – socială,  buget, finanțe,

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

Discuții: Dl Bocan este de părere că trebuie angajați zilierii cum și când este
nevoie, nu toți 10 odată.

Dl Viceprimar arată că așa o să facă, o să fie angajați în funcție de nevoile
existente  pe  moment,  și  o  persoană  din  cadrul  primăriei  o  să  le  supravegheze
permanent activitatea lor.

Nefiind alte discuţii  se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și  pe
ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 60/2019
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada

15.05.2019 - 31.12.2019
           Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre cu
privire la  stabilirea proiectelor culturale  prioritare pentru 2019 și  a  sumelor
alocate acestora. 

Dl Viceprimar prezintă expunerea de motive.
          Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret

–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 
Discuții: Dl Kopacz întreabă dacă se poate suspenda ședința pentru discuții.
De  comun  acord  se  ia  decizia  de  a  purta  discuții  libere  asupra  proiectului

prezentat.
Dl  Neagovici propune  ca  sumele  alocate  pentru  Ziua  Limbii  Române,  31

august și pentru Ziua Națională a României, 1 decembrie, să aibă altă destinație, și
anume să fie finalizat proiectul privind bustul poetului Mihai Eminescu.

Dl Tabalai dorește să discute despre primul trimestru al anului, când proiectele
nu sunt bugetate din lipsa bugetului local. Este de părere că trebuie găsit o soluție prin
care se rezolvă această problemă. 

Dl Kopacz propune ca suma alocată pentru 1 iunie să fie micșorată cu 1000 lei
și să fie alocată zilei Limbii Maghiare pentru că în anul 2018 a fost scurtată suma
alocată,  oricum ziua  copilului  este  organizat  în  comun  cu  alte  asociații,  plus  că
conducerea casei de cultură ar trebui să caute și alte finanțări pentru aceste proiecte.
Partea cealaltă este  aportul propriu de 20%, ce nu ar trebui să fie obligatoriu.
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D-na Secretar arată că aportul este stabilit prin lege, cel puțin 10%, se poate
modifica de la 20% dacă se dorește acest lucru. Legat de cele spuse de dl Tabalai – în
ultimii  ani  aprobarea  bugetului  întârzie,  cu  toate  astea  proiectul  prioritar  din  15
ianuarie a fost organizat, s-a ținut pe bază de bilete. Trebuie discutat cu dl director al
Casei  de  Cultură,  este  o  prevedere  prin  care  se  poate  aloca  12%  din  valoarea
proiectului,  din  suma  anului  anterior  în  cazul  în  care  întârzie  bugetul,  pentru
suplimentarea biletelor.

Legat de propunerea d-lui Neagovici – s-au purtat discuții cu dl Primar, și a
propus ca cele două proiecte să nu fie scoase, ci să fie cu alocare 0 dacă consilierii
sunt de acord. A mai rămas suma de 10 mii lei din anul 2018 în fondul de rezervă,
plus au mai rămas 4.400 lei de la Centenar. Proiectul este foarte scump pentru că va fi
realizat din bronz, va fi nevoie și de sponsorizare, dar fără PUZ nici în anul 2019 nu
se poate realiza. Este conceput un proiect de contract cu artistul, în sensul că artistul
nu va primi bani dacă nu se va obține avizul de la Ministerul Culturii, PUZ- ul și
autorizația de construire.

Dl Kádár ținând cont de cele spuse înainte consideră că este oportun ca să se
discute forma, să fie modificat proiectul eliminând cele 2 proiecte.

Dl Bocan clarifică că nu se elimină, rămân nebugetate, cu fondul 0.
Dl Kádár propune să fie lăsată decizia pe săptămâna următoare, când va fi și dl

Primar.
D-na Secretar explică faptul că este grabă pentru Festivalul Concurs Izvoare

Covăsnene care este săptămâna următoare și nu au bani.
Dl Manea propune să fie suplimentată suma alocată pentru bugete prioritare cu

suma care ar fi necesar pentru celelalte proiecte de la începutul anului, sau acea sumă
să fie repartizată la celelalte proiecte. Ar fi ceva suplimentar.

Dl Szabó este nemulțumit de faptul că a primit materialul în ziua ședinței și
este de părere că un astfel de proiect nu se poate pregăti ad-hoc. Dacă totuși se va
supune la vot, el se va abține de la vot. Cu redistribuirea propusă de dl Neagovici nu
este de acord, consideră că nu este de dorit ca consiliul local să finanțeze bustul lui
Mihai Eminescu.

Dl Gazda vede că deja se abat discuțiile de la proiectul de hotărâre.
Dl Tabalai dorește la fel discuție cu dl Primar.
Se supune la vot propunerea de amânare a dezbaterii proiectului de hotărâre.
Cu unanimitate de voturi se decide amânarea pentru ședința următoare. 

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

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
               IMRE CSABA LORAND                                   ENEA VASILICA
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