ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 18/2020
Încheiat astăzi, 24 septembrie 2020, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 16 consilieri.
Lipsește dl consilier Bocan Ioan – Marcel.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyero Jozsef, dl Director economic,
Bagoly Zsolt Lajos și dl Arhitect Șef, Ambrus Attila.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 276/2020 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 18 septembrie 2020.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna septembrie 2020, care are loc în sala mare de
evenimente a Casei Orășenești de Cultură Covasna, respectând distanțarea socială.
Președinte de ședință pentru luna septembrie a fost ales dl consilier Manea
Ovidiu – Mihai în ședința extraordinară din 17 septembrie 2020.
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi președintele de ședință
supune la vot procesele – verbale: nr. 16 – al ședinței ordinare din 27 august 2020 –
se aprobă cu 16 voturi „pentru” – unanimitate și nr. 17 – al ședinței extraordinare
din 17 septembrie 2020 – se aprobă cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.
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 aprobare PUZ – CORT
EVENIMENTE, ANEXĂ TIP „P”, PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.
2. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică deschisă a
punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a
Orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate
bugetului local al orașului Covasna.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului
„Locul unde trăim – Imaginea noastră” ediția 2020.
5. Proiect de hotărâre cu privire la distribuirea unor măști de protecție
către Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” și Școala Gimnazială „Avram Iancu”.
Având în vedere că este prezent în sala de ședințe dl Director Economic,
Bagoly Zsolt Lajos, Dl Primar propune dezbaterea punctului 3 de pe ordinea ca zi
ca prim punct.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se aprobă cu 16 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al
orașului Covasna.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly Zsolt - Lajos detaliază raportul de specialitate și aduce la
cunoștința consilierilor faptul că există o notă permisivă care permite anularea
accesoriilor eferente obligațiilor bugetare principale.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apărarea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații
Discuții: Dl Tabalai întreabă care este termenul până la care contribuabilul
poate solicita anularea creanțelor?
Dl Bagoly răspunde: ultima dată este 15 decembrie, lucrurile o să fie puțin
accelerate. Solicitarea poate să depună și mai devreme, dar trebuie aprobate.
Dl Neagovici concluzionează: pentru achitarea creanței principale și data
limită pentru depunerea solicitării este același dată.
Dl Manea este interesat dacă respectiva procedură este una ajutătoare sau se
face în fiecare an?
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Dl Bagoly răspunde că au mai fost și alte norme permisive dar asta se referă
expres la Covid.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, - unanimitate - după care se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 104/2020

privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local
al Oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobare PUZ – CORT EVENIMENTE, ANEXĂ TIP „P”,
PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Ambrus Attila detaliază raportul de specialitate și arată faptul că au fost
parcurse toate etapele necesare avizării. Din punct de vedere tehnic și juridic toate
condițiile se reîntrunesc pentru aprobarea acestui PUZ.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații
Discuții: Dl Kadar a văzut că amplasamentul este pe str. Pava de Sus și din
câte știe el acolo era rezervat pentru construcții industriale.
Dl Ambrus arată că așa este, dar scopul PUZ – ului este ca să schimbe
această destinație.
Dl Primar completează cele prezentate de dl Ambrus și mai adaugă faptul că
a fost solicitat aviz și de Ministerul Culturii, având în vedere că lângă teren trece
calea ferată îngustă.
Dl Tabalai întreabă dacă împrejmuirea se referă la construirea unui gard.
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Dl Ambrus răspunde că da și arată că este prevăzut în proiect ca și parcarea
trebuie și fie în interior.
Dl Manea a văzut materialul și este curios dacă nu trebuia solicitat și acordul
vecinilor mai îndepărtați și dacă există anumite constrângeri legale pentru a nu fi
deranjați vecinii de muzică.
Dl Ambrus aduce la cunoștința consilierilor că în acest caz este necesar doar
acordul vecinului direct, și din acest aspect condițiile au fost reîntrunite.
Dl Tozlovanu a observat că în proiect scrie cort de evenimente și nu înțelege
de ce este P+1.
Dl Ambrus explică că sunt prevăzute și alte construcții.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 105/2020
cu privire la aprobare PUZ – CORT EVENIMENTE, ANEXĂ TIP
“P”, PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind închirierea, prin licitație publică deschisă a punctului de alimentație
publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada
Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă pe scurt cele expuse în referatul de aprobare.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 106/2020
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privind închirierea, prin licitație publică deschisă a punctului de
alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna,
strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea câștigătorilor concursului „Locul unde trăim – Imaginea
noastră” ediția 2020.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Viceprimar prezintă pe scurt cele expuse în referatul de aprobare.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– 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 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 107/2020
Privind stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM –
IMAGINEA NOASTRĂ” – ediția 2020
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la distribuirea unor măști de protecție către Liceul „Kőrösi Csoma
Sándor” și Școala Gimnazială „Avram Iancu”.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă pe scurt cele expuse în referatul de aprobare subliniind
faptul că măștile care se propun a fi împărțite între școli au fost achiziționate la
începutul pandemiei pentru a fi împărțite către vârstnici, însă multă lume nu a ridicat
aceste măști de protecție. Școlile au nevoie de măști, nu fiecare copil își permite să
vină cu 2-3 măști zilnic. Astfel se propune să fie împărțit între școli, conform
algoritmului elevi/măști.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL – cu propunerea de modificare a cifrelor astfel:
Liceul Korosi Csoma Sandor sa primească 2663 buc de măști, iar Școala Gimnazială
Avram Iancu să primească 508 buc. de măști.
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Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Molnar detaliază cum au fost recalculate cifrele în cadrul
ședinței comisiei de învățământ.
Dl Szabo întreabă dacă măștile sunt de unică folosință.
Dl Primar răspunde: da, sunt măști chirurgicale.
Dl Fulop propune să fie distribuite în așa fel încât să nu fie desfăcute cutiile.
Dl Tabalai este de părere că dacă se merge pe algoritmul prezentat oricum se
va face discriminare. Este regretabil că se bat pentru 100 de măști, mai ales pentru
că este vorba de copii.
Dl Molnar crede că este vorba de principii, de multe ori a observat o
inadvertență la împărțirea banilor care duce la discriminare. Ei au propus să fie
calculat corect. Este vorba de principii, nu de valoare.
Dl Manea a văzut că în material sunt prezentate numere exacte, probabil că sa luat groso – modo. Se poate face și farmacie, se poate tăia o mască și în două dacă
asta se hotărăște.
Propune spre aprobare propunerea comisiei de sănătate și de învățământ de a
schimba cifrele în proiectul de hotărâre.
Se aprobă propunerea cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Tabalai
Gheorghe și Manea Ovidiu - MIhai) și 2 voturi de abținere (Neagovici Vasile
Cătălin și Tozlovanu Horia Mihai).
Dl Neagovici s-a abținut pentru că în asemenea situații Ministerul Educației
plasează responsabilitatea, asigurarea măștilor în cadrul instituțiilor de învățământ
către autoritățile locale, școli și părinți. Nu știe ce va fi, dar este de părere că viitorul
consiliu va trebui să identifice surse de bani pentru a putea achiziționa în continuare,
încă mult timp, măști. Citind ordinul a constatat că pe la urmă responsabil este
unitatea de învățământ.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 2 voturi împotrivă
(Tabalai Gheorghe și Manea Ovidiu - MIhai) și 2 voturi de abținere (Neagovici
Vasile Cătălin și Tozlovanu Horia Mihai), după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 108/2020
cu privire la aprobarea distribuirii unor măşti de protecţie către
Liceul “Kőrösi Csoma Sándor” si Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” din
oraşul Covasna
Diverse.
Dl Szabo are o singură problemă: a văzut diploma de mulțimire acordată de
orașul înfrățit Călărași din Moldova, pe care era trecută suma de 20 mii lei, iar din
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câte știe el consiliul a aprobat o sumă de 10 mii lei. Totodată dorește să afle dacă
orașul înfrățit a cheltuit banii donați.
Dl Primar personal a donat o anumită sumă de bani, una modică, nu știa că
a fost făcută o diplomă și nu știe de unde a ajuns suma acea pe ea. Nici nu a
mulțumit pentru mulțumire. Extrasele de cont nu mint, suma din partea consiliului
local a ajuns și a fost cheltuit de către orașul înfrățit.
Dl Domahazi așa știe că pe lângă banii donați de consiliu și unii consilieri
au donat bani.
Dl Manea arată că suma de 10 mii lei a fost din partea consiliului local.
Dl Tabalai are o lămurire la această problemă: este regretabil că această
diplomă a fost folosit în scop electoral. A înțeles că cei de la Călărași au fost sunați
și le-a fost solicitat să emită această diplomă, restul va clarifica în mandatul următor.
Dl Tozlovanu a văzut pe transparență un material pentru aprobarea
Regulamentului la terenul de sport Gheorghe Doja, a ieșit frumos, dar în curtea
vecină este un coteț și sugerează ca primăria să pună măcar o plasă să nu se vadă
cotețul. A văzut și Strategia de Dezvoltare a orașului și este interesat în ce măsură
au fost consultați agenții economici. De curând a fost la direcția economică, unde a
aflat situația incertă a clădirii, dar este de părere că o găleată de vopsea s-ar putea
găsi pentru tejghea.
Dl Primar promite că se va găsi o soluție pentru problema la terenul de
sport. În legătură cu strategia arată că este o sarcină în plus celui care întocmeșete
pentru că este în 2 limbi, observațiile făcute bineînțeles le vor corecta. Este un draft
al strategiei în urma consultării publicului, care trebuie să aibă o continuitate față de
cel precedent. Trebuie să vină fiecare cu propuneri și să aprobe împreună o strategie
care să se plieze pe interesele orașului.
Referitor la clădirea din str. Gabor Aron a fost solicitat de nenumărate ori
Finanțelor publice să ne dea în administrare clădirea, dar nu vor. Nu a fost zugrăvit
încă pentru că pe str. Gabor Aron este un proiect care urmează a fi implementat,
care va genera praf și mizerie (detaliază investiția). Bineînțeles că se va găsi o
găleată de vopsea, vor zugrăvi.
Dl Molnar are mai multe probleme, prima ar fi colectarea apelor pluviale de
pe str. Ștefan cel Mare către pârâul Varului. Nu știe cum a fost calculată cantitatea
de apă, dar când sunt inundații crește nivelul pârâului și la oamenii de acolo le e
frică să nu le intre apa în gospodării. Este vorba în jur de 20 de gospodării, de aceea
ar fi necesar să se facă malul pârâului. A mai atras atenția și altă dată asupra faptului
că crengile copacilor ating firele de înaltă tensiune, ar trebui tăiate.
Dl Primar răspunde că trebuie contactați cei de la Electrica să intervină și să
taie crengile.
Dl Viceprimar a înțeles din discuții că oricum vor interveni acolo cei de la
electrica.
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Dl Primar este de părere că debitul se va vedea numai în momentul în care
acel sistem de colectare va fi pus în funcțiune, albia oricum trebuie făcută și știe
despre aceste probleme.
Dl Szabo își aduce aminte că la momentul aprobării proiectului pentru
realizarea centrului de colectare a apelor pluviale a întrebat dacă o să fie de ajuns o
țeavă de 40 cm.
Dl Manea este de părere că sunt 2 probleme separate, capacitatea țevii și
malul pârâului.
Dl Manea legat de aspectele concrete ale urbei noastre nu mai insistă.
Mulțumește pentru colaborare, nemiacandidând pentru un alt mandat de consilier
local. A fost o experiență interesantă, formatul consiliului a fost un plus pentru oraș,
iar următorul crede că va fi și mai și.
Dl Primar aduce la cunoștința consilierilor că nu își ia rămas bun, înainte de
constituirea noului consiliu local va mai fi o ședință extraordinară la începutul lunii
octombrie. Totodată aduce la cunoștința consilierilor că a fost invitat de către d-na
ministru de la CNI, se pregătește documentația și din câte a înțeles există mari șanse
ca proiectul să fie implementat anul viitor. Urmează avizele după care trebuie să
asigure toate utilitățile pentru realizarea investiției. Nu pot întârzia cu ele, ceea ce
înseamnă că vor fi niște cheltuieli în plus.
Dl Kadar informează consilierii că la amplasamentul bazei sportive este
linie de înaltă tensiune, sunt surse de energie, în schimb sunt restanțe la Pârtia de
Schi. O să fie 2 zone de dezvoltat.
Dl Primar este de părere că asta o să fie datoria următorului consiliu.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MANEA OVIDIU - MIHAI
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

