
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

     
P R O C E S - V E R B A L  n r.  19/2019

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

Sunt prezenţi 14 consilieri
Lipsesc  consilierii:  dl  Demes  Ferenc,  dl.  Kopacz  Levente  Benedek  și  dl

Tozlovanu Horia Mihai.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József,  secretarul  general al

orașului,  d-na  Vasilica  Enea,  director  direcția  de  asistență  socială,  d-na  Sîntoiu
Angela  Cornelia,  șef  serviciu  contabilitate,  d-ra  Barti  Edith  și  inspector  de
specialitate resurse umane, d-na Cucu Irma.

           Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin  Dispoziția
primarului nr.    327/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei și comunicată consilierilor prin e-mail la data
de 25 iulie 2019.

           Președinte de ședință pentru luna iulie a fost ales dl consilier Kádár Gyula în
ședința extraordinară a consiliului local din data de 15 iulie 2019.

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

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 18 al ședinței extraordinare din
data de 15 iulie 2019.

Se aprobă procesul – verbal cu 12 voturi „pentru” – 2 abțineri (Dl Tabalai
Gheorghe  și  dl  Molnár  János).  (Votul  „abținere”  se  consideră  vot  „împotrivă”
conform Codului Administrativ).

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 aprobarea execuției bugetare la
30.06.2019.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii organizatorice și
a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
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3. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare pentru
elevii/echipele premiate la concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-
2019.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 47/2009
cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și
completările ulterioare.

5. Diverse – Preluarea Clubului copiilor.

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

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare la 30.06.2019.

D-ra Barti Edith prezintă raportul de specialitate.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL 

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:

HOTĂRÂREA NR. 107/2019
privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2019

 Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  structurii  organizatorice  și  a  Statului  de  funcții  al
aparatului de specialitate al Primarului.

D-na Cucu Irma prezintă raportul de specilitate.

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

–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar General –  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. 108/2019
privind aprobarea  structurii organizatorice și a statului de funcții

ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna

         Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de
hotărâre  privind  acordarea  stimulentelor  financiare  pentru  elevii/echipele
premiate la concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-2019.

D-na Sîntoiu Angela Cornelia prezintă raportul de specialitate.

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

Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Szabó are câteva gânduri: sunt concursuri care ajung direct la
faza națională fără a fi organizată faza zonală sau regională, la care participă elevii
dar nu câștigă. În viitor ar fi o idee bună premierea și acelor elevi care participă la
faza  națională.  A  văzut  o  corespondență  în  materialul  de  ședință  prin  care  se
clarifică diferența între etapa zonală și cea regională, ulterior a văzut în anexa 5 a
Ordinului Ministerului și el și s-ar putea subînțelege că ar fi același termen și atunci
totul  e  OK   însă  în  hotărârile  consiliului  local  ulterioare  ar  trebui  să  apară  și
termenul zonal.

Dl Gazda a observat o greșeală în anexa 1 și solicită corectarea ei. Totodată
nu înțelege cum se poate să ajungă cineva la faza națională dacă anterior nu s-a
organizat altă fază. 

D-na Sîntoiu clarifică că a verificat și totul are o logică.
Dl Molnár este de părere că cuantumul premiilor pentru fiecare elev sunt bine

specificate, iar la cele spuse de dl Gazda menționează că sunt concursuri la care nu
se organizează faza zonală.

Dl Fülöp a primit niște liste lungi cu concursuri care crede el că se defășoară
pe internet. Este foarte bine că sunt premiați copii dar este de părere că ar trebui
premiați și copii care ajung la faza națională.

Dl  Kádár este  interesat  dacă  cele  propuse  se  încadrează  în  prevederile
bugetare.

Dl Primar răspunde și  clarifică  faptul  că  prima dată  se  aprobă lista  și  la
următoarea rectificare bugetară se va aloca și suma.

Dl  Manea din  corespondențele  atașate  materialului  a  citit  că  se  premiază
etapa zonală dar nu și cea județeană și este menționată și etapa națională.

D-na Sîntoiu răspunde: etapa județeană este premiată de Consiliul Județean
iar etapa națională este premiată numai în cazul concursurilor care sunt avizate de
MEN dar nu și finanțate. 
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Nefiind alte 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:

HOTĂRÂREA NR. 109/2019
cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate

la olimpiadele și concursurile școlare organizate
în anul școlar 2018-2019

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la administrarea
parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările ulterioare.

Dl  Primar  prezintă  referatul  de  aprobare  arătând  faptul  că  s-a  propus
modificarea  regulamentului  în  vederea  rezolvării  problemelor  persoanelor  cu
handicap sau însoțitorilor acestora.

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

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

          Discuții: Dl Tabalai citind regulamentul a observat câteva greșeli, la art. 25
și la art. 34 și propune modificarea/corectarea acestora.
          Dl Kádár mulțumește pentru precizări.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu,  cu  modificările  propuse,  care  se  aprobă  cu  14  voturi  ,,pentru”,
(unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 110/2019
privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la

administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările
ulterioare

Diverse:
Dl Neagovici are o singură problemă: iluminatul pe str. Mihai Eminescu.
Dl Primar știe, dar lucrările durează, a apărut și o altă problemă - a cablurilor

care erau pe stâlpi (telefon, internet). Între timp s-a reușit reconectarea părții de sus
a străzii și a Parcului Tineterului. Știe și faptul că umblă ursul pe acolo.
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Dl Bocan a participat de curând la o sesiune pentru situații de urgență unde s-
a discutat  printre altele și  situația unităților de învățământ care funcționează fără
aviz. Este una și în orașul Covasna, trebuie verificat care este aceea.

Dl Primar știe  că  s-au  făcut  la  toate  dar  verifică  și  revine  cu  un raport.
Obligațiuni sunt multe dar nu se dau și surse de finanțare pentru ele.

Dl Manea în legătură cu lucrările de pe drumurile de macadam: s-a apreciat
acest  lucru  însă  ar  trebui  găsit  o  soluție  și  pentru  str.  Șaguna,  lângă  Biserica
Ortodoxă, pentru că imediat nu se poate circula, este inclus și în proiect, are piatră
cubică și nu se poate interveni nici cu autogrederul acolo. Cu iluminatul public știe
eforturile  depuse însă coroborat  cu problema urșilor  este  cam nasoală  problema.
Vânarea lor este interzisă însă ar exista și alte soluții, de exemplu ar trebui luată
legătura cu administratorul fondului de vânătoare, mai sunt și alte măsuri ce se pot
lua.  Pentru  că  s-a  discutat  de  investiții  ar  dori  ca  în  limita  posibilităților  să  se
amenajeze trotuarele și în Voinești anul viitor.

Dl Primar în legătură cu trotuarele din Voinești arată faptul că lucrurile sunt
mult mai complicate acolo, prima dată trebuie terminate lucrările cu conductele de
apă până atunci nu este indicat refacarea trotuarelor, totuși măcar o parte s-ar putea
rezolva. Cu proiectul 7.1: a venit acordul, s-a început încărcarea documentației pe
SEAP. Noua docuemntație a fost trimisă spre avizare la ANAP, după acordul lor se
poate începe procedura de licitație. Mai durează, dar s-au parcurs pașii care trebuiau
parcurși conform legii, din această cauză nu s-ar putea interveni pe acele trăzi care
sunt incluse în proiect. 

Dl Tabalai în continuarea ideii cu trotuarele atrage atenția asupra faptului că
la Podul de la Cardiologie se tot surpă terenul în ultima perioadă, ar trebui marcată
zona pentru că reprezintă un pericol. La intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Pava
de Sus s-a surpat drumul, s-a format o groapă în care s-a pus piatră dar care nu a
rezolvat  problema și  circulația  este  îngreunată.  În  parcul  Tineretului  sunt  câteva
bănci care din nou au fost deteriorate și este de părere că o cameră de supraveghere
ar avea eficiență mai mare decât discuțiile purtate cu vecinii.

Dl Primar anunță că chiar înainte de Nedeie au fost schimbați leții pe bănci,
iar ieri iarăși s-au aruncat ghivece de flori în pârâu. În ultima perioadă nu au fost așa
multe  probleme,  deși  au  fost  păreri  pro  și  contra  la  montarea  de  camere  de
supraveghere parcă oamenii încet încet se civilizează. Și la circulație ajută mult, cu
ajutorul lor se pot identifica mașinile de tonaj mare care intră fără autorizație de
liberă trecere și se trimit amenzile prin poștă. În anul 2019 nu vede posibilitatea
financiară pentru montarea altor camere de supraveghere, dar se poate include în
bugetul anului următor.

Dl Viceprimar în legătură cu problema din intersecție înștiințează consilierii
locali că sunt probleme și în altă parte, au fost anunțați executanții lucrărilor care au
promis că o să vină în cursul săptămânii următoare să remedieze problemele.

Dl Primar în legătură cu problema de la podul de la Cardiologie: s-a făcut o
simulare cam cât ar costa reparațiile de acolo, dacă să fie incluse în vreun proiect
sau să fie făcute reparații cu oamenii de la Primărie. Au ajuns la concluzia că o să
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fie reparat cu oamenii de la Primărie, numai să ajungă și acolo, deocamdată s-a pus
un grilaj ca să nu cumva să cadă cineva.

Dl Szabó la punctul diverse a văzut o adresă prin care se propune preluarea
Clubului elevilor de către primărie și dorește să afle care este poziția consiliului față
de această propunere.

 Dl Primar a fost contactat telefonic pentru un răspuns cât mai urgent dar nu
a vrut să răspundă fără consultarea în prealabil al  consilierilor locali.  Din câte a
înțeles el se propune un fel de descentralizare, cu care ar fi de acord însă nu se alocă
fonduri  suplimentare  pentru  funcționarea  acestuia,  toate  cheltuielile  trebuie
suportate  din  bugetul  local.  Întrebarea  este:  dacă  nu  preia  orașul  atunci  ce  se
întâmplă? Dacă va fi preluat de unde o să fie fonduri necesare pentru funcționare
acestuia?

Dl Fülöp se bucură pentru faptul că oamenii au început să colecteze separat
însă a fost foarte decepționat când a văzut că mulți au scos gunoiul în fața porții și
nu a venit mașina să ridice. Ulterior a înțeles că luna a avut 5 zile de luni și este de
părere că ar trebui modificat programul lor de ridicare a selectivelor.

Dl  Molnár cu  ocazia  lucrărilor  de  reparații  a  trotuarelor  din  str.  Școlii
propune  o  alternativă  d-lui  Primar  și  anume  amenajarea  unei  parcări  în  locul
trotuarului care nu este folosit de nimeni, tot timpul este plin cu mașini. Este vorba
despre porținea aceea de la izvorul  de apă minerală  până la dl  profesor  Szigeti,
vizavi de poarta liceului.

Dl Primar răspunde că deocamdată au fost comandate lucrări de plombare în
acea stradă, iar trotuarul este destul de ridicat, însă este o propunere bună, o să aibă
în  vedere  pentru  lucrările  ulterioare.  Au  fost  solicitări  și  de  la  S.C.T.  pentru
amenajarea parcării, s-au făcut plombări și la Supercoop, urmează să fie aplicată un
fel de covor asfaltic în acea zonă. Mai sunt lucrări și în alte zone, dar s-a luat act
despre propunere.

Dl  Molnár felicită  executivul  pentru  desfășurarea  în  bune  condiții  a
Festivalului Forgacs și pentru poarta secuiască, dar este de părere că ar trebui un pic
mai multă lumină în acea zonă.

Dl Primar arată că în acea zonă s-au făcut lucrări de reabilitare, iluminatul
public este  parțial  și  nu știe  dacă este  prioritar  acum extinderea iluminatului.  În
ultima perioadă au avut loc 2 evenimente, amândoi s-au derulat în condiții optime,
cetățenii și turiștii au fost foarte mulțumiți, încântați.

Dl Molnár în legătură cu Clubul elevilor este de părere că finalitatea acestei
propuneri este tocmai acea de preluare, dacă nu aceste cluburi vor fi închise. Trebuie
gândit  foarte  bine,  ce  se  va întâmpla  cu copiii  de acolo?  Ce se  va întâmpla  cu
activitățile lor?

Dl Primar arată că aceste întrebări a adresat și el d-lui inspector. Adresa nu a
fost destul de clară, se așteaptă clarificări, nu se poate da un răspuns fără să știi
consecințele aferente, mai ales dacă nu se dau bani pentru susținerea lor. De câțiva
ani s-a înființat și sistemul antepreșcolar, care era vorba că va fi preluat de stat, ceea
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ce nu s-a întâmplat.  Dacă se desființează chiar  că trebuie preluat,  dar dacă o să
meargă și mai prost atunci mai bine nu se preia. 

Dl Domaházi solicită să fie curățat șanțul pe str.  Pava de Jos. A mai fost
curățat dar crește repede vegetația și nu are unde să curgă apa. Anunță consilierii
prezenți în sala de ședințe că în luna august va avea loc întâlnirea trabantiștilor,
eveniment la care este așteptat fiecare consilier. În legătură cu recoltarea urșilor este
de părere că ar trebui cumva intervenit.

Dl Primar ar trebui să facă o statistică câte adrese s-au trimis în ultimii ani.
Adrese se fac în continuare altceva nu știe ce să mai facă.

Dl Manea este de părere că acești urși odată ce devin urși gunoieri nu mai
poți să-i dezveți, totuși din acel efectiv de 140 câteva exemplare ar trebui luate din
ele.

Dl Gazda zilele trecute a fost și el la pârtia de schi, a văzut nu o ursoaică ci
trei, dar și oamenii sunt de vină pentru că vin să le pozeze. Dacă a fost vorba de str.
Școlii, este o bucată de troutuar acolo ce ar trebui făcut. A văzut că la str. Aurel
Vlaicu se formează o baltă mare pe timp de ploaie. Pe str. Ponki ar tebui pus o bancă
pentru cei bătrâni dacă tot s-au pus peste tot în oraș.

Dl Primar: nu mai sunt bănci, trebuie comandate, trotuarul se va face și str.
Aurel Vlaicu este inclus în proiect.

Dl Kádár se reflectă asupra adresei în legătură cu palatul copiilor: trebuie
solicitate completări la adresa respectivă, se va lua o hotărâre când vor fi puse la
dispoziție  toate  elementele  complementare.  Ar  fi  fost  interesant  ca  înainte  de
implementarea  proiectului  din  parc  să  fie  rezolvată  și  problema  acelei  clădiri
(Clubul copiilor). Revenind la același subiect când se vor termina lucrările de acolo
pentru că s-au înmulțit șantierele în oraș.

Dl Primar arată faptul că în acea clădire funcționează cercul de sculptură.
Executantul lucrărilor din parc acum lucrează la cabinetele medicale, însă între timp
asociațiile sportive au depus solicitări prin care solicită schimbarea soluției tehnice
în vederea aplicării unui covor multifuncțional, care poate fi folosit la mai multe
sporturi, fără să fie modificat în mare devizul, bineînțeles.

Dl Kádár este interesat dacă mai sunt informații noi despre clădirea cealaltă
din parc (clădirea UGSR-ului).

Dl  Primar:  prin  anii  1990  a  fost  un  proces  cu  o  hotărâre  definitivă  și
irevocabilă din care reiese faptul că acea clădire a fost construită de UGSR și nu de
voluntari, este inclus în inventarul lor. Acest teren a fost dat în folosință gratuită cu
titlu juridic, dar fosta construcție notificată nu mai există, trebuie notată construcția
nouă în cartea funciară. După mai multe adrese trimise la ei am primit o adresă prin
care  ni  se  solicită  notarea  construcției  noi  în  cartea  funicară.  Urmează  să  dăm
această  adresă  după  care  vor  să  renoveze  acea  clădire,  au  spus  că  dispun  de
fondurile necesare.

D-na Secretar în  legătură  cu proiectele  prioritare  a  observat  că  în  ultima
perioadă nu se respectă data aprobată prin hotărâre de consiliu pentru organizarea
Zilei Cetății Dacice și arată că, legal, modificarea datei ar trebui aprobată tot printr-o
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hotărâre a consiliului local. Turiștii deja știau că în prima duminică din august se
organizează Ziua Cetății.

Dl Primar știe despre problemă, acolo problema este locația, Poienița Nedeii,
unde în ultima perioadă se organizează a doua de zi de nuntă, conform tradițiilor
locale. Asta s-a întâmplat și cu Ziua Cetății Dacice, s-au suprapus două evenimente
și s-au înțeles între ei. Pentru anul viitor s-a gândit la o taxă pentru folosirea locului
public dar mai ales să fie respectate programele organizate de către primărie. Dacă
cineva dorește să organizeze ceva acolo, trebui să înștiințeze conducerea orașului și
să-i fie pusă la dispoziție o listă cu evenimentele organizate în acea locație ca să nu
se mai  întâmple astfel  de suprapuneri,  bineînțeles dacă există  solicitare pentru a
perpetua această tradiție.

D-na  Secretar în  continuare  prezintă  câteva  aspecte  legate  de  Codul
Administrativ. 

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.15.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL,
                    KÁDÁR GYULA                                             ENEA VASILICA
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