ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 16/2019
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Încheiat astăzi, 12 iunie 2019, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
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a.

Sunt prezenţi 9 consilieri
Lipsesc consilierii: dl Neagovici Vasile – Cătălin, dl Bocan Ioan – Marcel, dl
Manea Ovidiu Mihai, dl Tozlovanu Horia Mihai, d-na Sasu Izabella, d-na Bodó
Enikő, dl Demes Ferenc și dl Kádár Gyula.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyero Jozsef și secretarul orașului, dna Vasilica Enea.
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 278/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna iunie 2019.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna iunie 2019.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna iunie d-l consilier Fülöp Csaba.
Se aprobă propunerea cu 9 voturi „pentru”, după care se adoptă

rim

Hotărârea nr. 87/2019
cu privire la alegerea președintelui de ședință
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Înainte de prezentarea și discutarea punctelor de pe ordinea de zi, dl
Primar propune un moment de reculegere în memoria d-lui consilier județean
Bodo Lajos decedat în data de 9 iunie 2019.
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Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă la
şedinţa extraordinară a consiliului local din luna iunie 2019.
Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 15 al ședinței aordinare din data de
30 mai 2019.
Se aprobă procesul – verbal cu 9 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 cu privire la aprobarea poziției procesuale a
Consiliului local al orașului Covasna în cauza 11401/3/2019 – aflată pe rolul
Tribunalului București.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de
preemțiune de către orașul Covasna prin Consiliul local al orașului Covasna
pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit
„Ansamblul tehnic – Plan înclinat de la Covasna - Comandău”, situate în orașul
Covasna.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții al aparatului de specialitate al primarului.
Se supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu 9 voturi „pentru” –
unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, 1. Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea poziției procesuale a Consiliului local al orașului
Covasna în cauza 11401/3/2019 – aflată pe rolul Tribunalului București.
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Dl Primar: „Astfel cum rezultă din documentele atașate și prezentate încă la
punctul diverse din ședința ordinară din luna mai când v-am adus la cunoștință
împrejurarea că Asociația Civică pentru Demnitate în Europa – ADEC – reprezentată
de dl Dan Tănasă a solicitat Tribunalului București în cadrul unei acțiuni civile să
invalideze hotărârea nr. 49/2017 adoptată de către consiliul local al orașului Covasna,
invocând faptul că inscripționarea și amplasarea plăcii comemorative a persoanlității
Szechenyi Istvan, amplasarea pe clădirea Casei orășenești de Cultură încalcă
prevederile legale incidente în materie, respectiv Constituția României și o serie de
alte acte normative pe care le-a invocat Dumnealui, mă rog, asociația în cererea de
chemare în judecată. Această cauză face obiectivul dosarului nr. 11401/3/2019 al
Tribunalului București iar față de obiectul acțiunii în calitate de pârât în acest dosar
trebuie să ne formulăm punctul de vedere și poziția procesuală. Noi, executivul am
propus ca această poziție procesuală să fie acela de a solicita instanței respingerea
acțiunii ca nefondată având în vedere faptul că noi considerăm (deci urmează să
spuneți și Dvs. punctul de vedere) că modalitatea în care prin Hotărârea atacată s-a
inscripționat sau s-a aprobat înscripționarea acelei plăci nu încalcă prevederile legale,
mai mult decât atât, această modalitate respectă întocmai prevederile normei speciale
incidente în materie, respectiv Legea nr. 500/2004 cu privire la utilizarea limbii
române în spațiul public, astfel încât să avem această poziție de respingere a acțiunii.
Trebuie remarcat și faptul că pentru invalidarea și înlăturarea aceleiași plăci
comemorative inițial în cadrul unui alt dosar anul trecut a fost acționat primarul
orașului Covasna pentru a înlătura placa respectivă iar prin sentința pronunțată de
către Tribunalul Covasna în acel dosar s-a reținut legală inscripționarea aceleiași plăci
iar această hotărâre a fost menționată prin respingerea recursului declarat de către
ADEC la Curtea de Apel Brașov prin decizia de respingere a acestui recurs. În acea
cauză calitatea reclamantă o avea aceași asociație, obiectul procesului era același de a
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se constata nelegală inscripționarea plăcii expuse în spațiul public, numai calitatea de
pârât o avea primarul orașului și nu consiliul local al orașului Covasna. În acel cadru
procesual s-a reținut și faptul că primarul avea obligativitatea executării hotărârii
consiliului local care în acel demers judiciar nu a fost pus în discuție, motiv pentru
care pierzând acel proces acum s-a îndreptat împotriva hotărârii consiliului local,
adică împotriva consiliului local al orașului Covasna. Prin întâmpinarea pe care o
vom redacta vom invoca cu prioritate autoritatea de lucru judecat cu referire la
această chestiune, chiar dacă nu există triplă identitate, respectiv obiectiv, parte și
cauză, consider că nu se poate face abstracție de existența lămuririi în mod definitiv și
irevocabil a chestiunii inscripționării aceluiași plăci. Astfel ajungem să avem 2
hotărâri opuse, cu referire la același chestiune. În esență vă propunem ca Dvs. să
aprobați o hotărâre prin care stabiliți poziția procesuală în sensul de a se păstra
hotărârea consiliului local atacată.”
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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
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Discuții: Dl Primar în continuare precizează la ce se face referire sentința nr.
718/2018 a Tribunalului Covasna dat în dosarul nr. 306/119/2018 rămasă definitivă și
arată că la adoptarea hotărârii consiliului local au fost luate în considerare prevederile
Legii 500/2004 care formează dreptului, temeiul special al materiei.
Dl Tabalai înțelege că s-a făcut referire la Legea cu privire la publicitatea pe
domeniul public și că executivul deja are autoritatea lucrului judecat.
Dl Primar răspunde că da, este vorba de folosirea limbii române în spațiul
public și este de părere că s-au respectat prevederile Legii 500/2004.
Dl Tabalai vede că este vorba de 2 autorități de lucru în judecată separate de
către tribunal, o jurisprudență din 2012 și una din 2018.
Dl Primar arată faptul că instanța nu avut în vedere, nu invocă Legea 500/2004
nicăieri. Ceea ce este invocat acum este tratarea unei chestiuni noi despre același
lucru numai că s-a schimbat calitatea părătului el fiind acum consiliul local. Să vedem
ce va concluziona Tribunalul București pentru că s-a modificat competența teritorială
de soluționare de asemenea cauze după sediul reclamantului.
Dl Tabalai este de părere că pentru o practică unitară la nivel național ar fi bine
să se pronunțe și aceste aspecte interpretate se vor lămuri.
Dl Fülöp consideră că majoritatea consilierilor nu sunt juriști sau specialiști dar
vede că din păcate se ocupă de asemenea lucruri în loc să se ocupe de dezvoltarea
economică pentru că cunosc deciziile de dublă măsură.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 9 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 88/2019
cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna
în cauza 11401/3/2019 la Tribunalul București
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de către orașul Covasna
prin Consiliul local al orașului Covasna pentru cumpărarea unor imobile care
fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de
la Covasna - Comandău”, situate în orașul Covasna.
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Dl Primar prezintă expunerea de motive și arată că este vorba despre
exercitarea dreptului de preemțiune asupra bunurilor imobile care fac parte din
monumentul istoric, aflate pe teritoriul orașului Covasna. Această decizie va atrage
după sine multe altele urmând ca după finalizarea negocierilor consiliul local să
aprobe prețul și contractul de vânzare – cumpărare.
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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
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Discuții: Dl Fülöp este interesat cine o să fie membrii comisiei de negociere
menționat în art. 2.
Dl Primar răspunde: reprezentantul direcției economice, o persoană de la
investiții și poate să fie și un consilier dacă se dorește acest lucru. Membrii comisiei
de negociere o să fie desemnați prin dispoziția Primarului.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 89/2019
privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune de cătreOraşul
Covasna prin Consiliul Local al oraşului Covasna pentru cumpărarea
unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit
„Ansamblul tehnic-Plan înclinat de la Covasna-Comandău”- situate
în oraşul Covasna

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului.
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Dl Primar prezintă expunerea de motive arătând faptul că este vorba despre
soluționarea într-un mod legal și posibil al problemei arhitectului șef pentru orașul
Covasna. Postul respectiv a fost scos la concurs de mai multe ori, nu a fost ocupat de
nimeni. Propunerea este angajarea unei persoane care are vechimea și studiile
necesare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, clasa I de grad profesional
superior la compartimentul urbanism, urmând ca acea persoană să urmeze cursurile
de formare organizate de INA în colaborare cu RUR. S-a solicitat ANFP-ului
avizarea introducerii unui post în statul de funcții și în organigramă pentru că d-ra
Balint nu are vechimea necesară ocupării acestui post.
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Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Tabalai să fie precizat faptul că în urma angajării unei persoane
pe acest post cetățenii vor putea solicita certificate de urbanism și autorizații de
construire direct de la Covasna.
Dl Primar clarifică faptul că deocamdată acest lucru nu este posibil pentru că
prima dată acea persoană trebuie să urmărească cursuri de perfecționare la București.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 90/2019
privind aprobarea organigramei și a statului de functii
ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
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Dl Primar arată că primăria are obligația de a prezenta Raportul Curții de
Conturi, sunt probleme minore ce se pot rezolva.
Dl Fülöp a văzut că la datorii figurează o sumă destul de mare.
Dl Primar arată că sunt foarte multe persoane cu situația financiară precară
care acumulează mai multe datorii mai ales din amenzi. Aceste datorii o să fie
transformate în muncă în folosul comunității.
Dl Fülöp referitor la ce a solicitat ședința trecută privind situația asistenților
sociali vede în mapă un material însă este o corespondență mai veche, din 2017 și
solicită adrese mai recente.
Dl Primar promite clarificări.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.50.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FÜLÖP CSABA

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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