ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 17/2019
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Încheiat astăzi, 27 iunie 2019, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.
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Sunt prezenţi 14 consilieri
Lipsesc consilierii: dl Kádár Gyula, dl Domaházi János și dl Manea Ovidiu –
Mihai.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, șef serviciu
administrație publică locală, d-na Ciurea Maria – Crina și inspector situații de
urgență, dl Ráduly Faragó Gyula.
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 301/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna iunie 2019.
Președinte de ședință pentru luna iunie a fost ales dl consilier Fulop Csaba în
ședința extraordinară din 12 iunie 2019.
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Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă la
şedinţa ordinară a consiliului local din luna iunie 2019.
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Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 16 al ședinței extraordinare din
data de 12 iunie 2019.
Se aprobă procesul – verbal cu 13 voturi „pentru” – dl consilier Tozlovanu
Horia – Mihai nu votează.
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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 aprobarea carnetului cu documente de
mobilizare al orașului Covasna.
2. Proiect de hotărâre privind închirirerea prin licitație publică cu strigare
a unui spațiu de 12,89 mp compus din două părți: una de 3 mp și cealaltă de 9,89
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mp din imobilul clădirea „Hala pentru produse agricole”, situată în incinta
Pieței agro-alimentare, oraș Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35.
3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu
privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului.
5. Diverse.
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Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, Proiect de
hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al
HCL nr. 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea
ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea
orașului Covasna.
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Se supune la vot ordinea de zi completată care se aprobă cu 14 voturi
„pentru” – unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea carnetului cu documente de mobilizare al orașului Covasna.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Raduly arată faptul că carnetul cu documente de mobilizare a fost avizat și
de structura teritorială și a fost întocmit după modelul înaintat de dânșii.
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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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Nefiind 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. 91/2019
privind aprobarea Carnetului cu documente de mobilizare
al orașului Covasna
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind închirirerea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu de 12,89 mp
compus din două părți: una de 3 mp și cealaltă de 9,89 mp din imobilul clădirea
„Hala pentru produse agricole”, situată în incinta Pieței agro-alimentare, oraș
Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35.
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Dl Primar prezintă expunerea de motive și arată că este vorba despre un spațiu
în incinta clădirii de la piața agroalimentară care nu a fost închiriată, de 12.89 mp.
Reprezentantul unei companii este interesat de închirierea unui spațiu de 3 mp. Spațiul
de 3 mp se închiriaza în scopul amplasării unui aparat de cafea în sistem vending iar spațiul
de 9.89 mp va fi scos la licitație în scopul desfășurării de comerț cu produse alimentare și
nealimentare sau depozit.
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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 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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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 14 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 92/2019
privind închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu de 12.89 mp.
compus din două părți: una de 3 metri pătrați și cealaltă de 9.89 mp. din
imobilul Clădirea “ Hală pentru produse agricole”, situată în incinta Pieței agroalimentare, ora, Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea
inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-na Ciurea arată faptul că în anul 2017 a fost aprobat inventarul domeniului
privat al orașului însă sunt câteva terenuri care trebuie evidențiate în acest inventar
pentru ca ulterior să se poate face o alipire a parcelelor respective ca să poată fi
înscrise în domeniul public al orașului, fiind vorba practic de terenul care reprezintă
terenul de sport.

w

w

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 se aprobă cu 14 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 93/2019
privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea
inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar arată că se propune modificarea statului de funcții în sensul
transformării a 5 posturi de natură contractuală în post de funcționar public având în
vedere faptul că aceste posturi presupun exercitarea unor atribuții dintre cele
prevăzute de Legea 188/1999.
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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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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 14 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 94/2019
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al HCL nr.
65/2019 privind
modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea
ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea
orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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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 se aprobă cu 14 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 95/2019
cu privire îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al HCL nr.
65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea
ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea
orașului Covasna
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Diverse:
Dl Primar prezintă adresa depusă de un domn artist din Oradea care prin
adresa depusă prezintă punctul lui de vedere față de Grupul Statuar amplasat în Parcul
Tineretului din Voinești.
Totodată prezintă și adresa Gospodăriei Comunale Sfântu Gheorghe prin care
înștiințează despre demisia d-lui director Fejer Alexandru.
În urmă cu puțin timp au început lucrările de deratizare pe raza orașului
Covasna și este posibil să nu ajungă suma prevăzută pentru toată suprafața orașului,
așadar trebuie suplimentată suma prevăzută inițial în buget.
Au fost amplasate mesele și scaunele în locurile de picnic, urmează să fie
montate pe unele și acoperișul.
În urma ploilor torențiale din ultima perioadă au fost probleme și în orașul
Covasna, dl Viceprimar prezintă mai amănunțit numărul gospodăriilor afectate.
Angajații primăriei au lucrat și peste program împreună cu pompierii, iar în urma
inundațiilor trebuie refăcute din nou drumurile. S-a înaintat adresă către Drumuri
Județene în vederea curățirii șanțurilor de pe lângă drumul județean având în vedere
că în ultima perioadă a crescut foarte mult vegetația în ele.
Dl Tozlovanu a identificat probleme în mai multe locuri, dar mai ales la acel
pod de la Teculescu și Forestierul care nu mai poate colecta apa, se înfundă. O altă
problemă sunt șanțurile, care pe vremuri drenau apa și nu areau probleme, însă acum
nu mai există.
Dl Primar știe că trebuie săpate șanțuri pe o lungime foarte mare, și pe lângă
drumul de Comandău.
Dl Viceprimar arată că pe lângă drumul de centură există șanțuri numai
trebuie curățate.
Dl Neagovici este interesat în ce stadiu se află proiectul cu cele 11 străzi.
Dl Primar explică faptul că trebuie refăcut devizul și că s-a solicitat
prelungirea contractului de finanțare. În urma insistărilor prin telefon și e-mail a aflat
că solicitarea pentru prelungire a fost avizată, urmează să fie trimisă prin poșta secretă
la Alba Iulia pentru semnare. După semnarea contractului trebuie trimis din nou la
ANAP.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FÜLÖP CSABA

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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