ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 19/2020
Încheiat astăzi, 8 octombrie 2020, orele 1400,cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 14 consilieri.
Lipsesc motivat consilierii: Bocan Ioan – Marcel, Imre Csaba Lorand și
Mikola Tihamér.
Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, șef serviciu
administrație locală, d-na Crina – Maria Ciurea și director economic, dl Bagoly
Zsolt Lajos.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 305/2020 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 2 octombrie 2020.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna octombrie 2020, care are loc în sala mare
de evenimente a Casei Orășenești de Cultură Covasna.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna octombrie 2020.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna octombrie dl consilier
Neagovici Vasile – Cătălin.
Se aprobă propunerea cu 14 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
Hotărârea nr. 109/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință
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 Regulamentului și a tarifelor de
utilizare pentru „Terenul de Sport Gheorghe Doja”
2. Raport privind activitatea S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pe semestrul I
al anului 2020.
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 4 puncte, după cum
urmează:
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1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 101/2020 cu privire la
acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
2. Proiect de hotărâre 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 20 octombrie 2020.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general
consolidat al orașului Covasna pe anul 2020.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei erori materiale cuprinse
în HCL nr. 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a
indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția
„Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea
Covasna”.
Având în vedere că în ședința ordinară s-a aprobat lista câștigătorilor
concursului Locul unde trăim – Imaginea noastră, au fost invitați câștigătorii ca să le
fie înmânate plachetele. Dl Primar propune ca înainte de discutarea punctelor de pe
ordinea de zi să fie înmânate aceste premii.
Totodată propune discutarea punctului suplimentar 3 ca prim punct, având în
vedere că este prezent în sala de ședințe dl director economic.
Se supune la vot ordinea de zi completată și modificată, care se aprobă cu 14
voturi „pentru”– unanimitate.
Dl Primar citește lista câștigătorilor și împreună cu dl Viceprimar înmânează
panourile.
După felicitări și mulțumiri câștigătorii părăsesc sala de ședințe.
Dl Președinte observă prezența unor tineri în sala de ședințe care doresc să
aducă la cunoștința consilierilor anumite aspecte constatate cu ocazia alegerilor din
27 septembrie 2020.
Dl Sinka în seara zilei de 27 septembrie 2020 a primit informații conform
cărora în prezența a 2 consilieri locali, prezenți în sala de ședință, s-a vorbit în mod
necorespunzător despre organizația tinerilor, asociația care dorește să organizeze
anumite evenimente. Este de părere că nu au meritat să fie jigniți în nici un fel, mai
ales de demnitari ai orașului Covasna și solicită ca în mod public să le ceară scuze
cei în cauză.
Dl Fulop ascultă cu nedumerire cele aduse la cunoștință, surprins de cuvintele
reprezentantului asociației, nu știe despre ce este vorba dar este de părere că în lipsa
unor dovezi clare nu poate să atace 2 consilieri.
Dl Szabo consideră că nu are pentru ce să-și ceară iertare, nu a afirmat nimic.
Întrebarea lui este ce educație au primit acești tineri de vin în ședință de consiliu și
aduc acuzații împotriva a 2 consilieri!
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Dl Sinka nu a spus că ar fi zis ceva d-nii consilieri, ci că ar fi participat la
discuția respectivă.
Dl Fulop nu poate răspunde pentru ce vorbesc alții, nici să ceară iertare în
locul altora.
Dl Tabalai, împreună cu mai mulți consilieri nu știe despre ce este vorba, ce
s-a întâmplat, ce discuții s-au purtat.
Dl Sinka prezintă pe scurt cele întâmplate.
Dl Manea nu înțelege ce relevanță are acea discuție în consiliul local!
Tinerii părăsesc sala de ședințe.
Se trece la discutarea punctului1de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul
2020
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly prezintă detaliat, pe capitole, rectificarea bugetului și necesitatea
ei.
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
Discuții: Dl Manea întreabă dacă suma de 146.500 lei sunt bani care s-au
încasat în plus.
Dl Bagoly răspunde: da, banii au fost virați din bugetul de stat.
Dl Manea în continuare observă că din bugetul local a fost pus la o parte o
sumă de bani pentru carantinați, că până la urmă acea sumă se va vira de la bugetul
de stat și întreabă ce se întâmplă dacă între timp se schimbă legislația.
Dl Bagoly răspunde și arată că în cazul în care se va schimba legislație se va
face rectificare tot din bugetul local.
Nefiind alte 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. 110/2020
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat
al orașului Covasna pe anul 2020
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
Privind aprobarea Regulamentului și a tarifelor de utilizare pentru „Terenul
de Sport Gheorghe Doja”
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar expune pe scurt necesitatea adoptării acestei hotărâri, clarificând
faptul că se face recepția terenului de sport, iar concomitent cu acesta doresc
aprobarea regulamentului de funcționare și tarifele de funcționare a acestui teren.
Regulamentul a fost elaborat de către dl Godri Zsolt, se dorește ca acest teren să fie
utilizat de amatori, profesioniști și de școli. Ca și tarife se poate discuta, există și
nocturnă, au fost verificate și alte localități comparativ, dar nu se poate trece peste
valorile de piață. Sportivii din oraș sunt nerăbdători să utilizeze acest teren iar ei
sunt mândri că au reușit să termine această investiție în acest mandat.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL – cu o propunere de modificare pentru art. 13
alin. (1) – tenis – tariful să fie 30 lei/oră/zi și 40 lei/oră/nocturnă
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 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 - 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 Molnar în numele comisiei de învățământ și sport arată că
înainte să facă acestă propunere au verificat tarifele la Clermont. Sunt de acord ca
tariful să fie mai mare, dar nici nu ar trebui să exagereze, să motiveze totuși sportivii
să vină pe teren.
Dl Primar arată faptul că dl Godri a studiat și aceste aspecte, în schimb aici
sunt și vestiare și dușuri, iar aceste instalații trebuie întreținute.
Dl Kadar apreciază investiția, au ajuns la un finish pe care l-au dorit de mulți
ani și speră ca tinerii și locuitorii să aprecieze și să folosească această investiție. În
legătură cu tarifele este de părere că trebuie luate în context și tarifele de la
Clermont, dar piața o să demonstreze care este valoare exactă a serviciului. El merge
pe mâna executivului, dacă o să fie prea mari tarifele, ele se pot modifica ulterior.
Dl Molnar totuși consideră prea mare, aproape de trei ori, față de hotel.
Dl Primar explică faptul că inclusiv executantul a propus sume mai mari, iar
dl Godri dorește să greveze grupele mai mari în sus (sala de sport), iar cele mai mici
în jos, pe teren.
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Dl Tozlovanu clarifică faptul că prețurile mai mici au fost propuse și din
cauza uzului terenului, de aceea au propus să micșoreze. Reia propunerea de a
acoperi cu o plasă cotețul de la vecini, iar la art. 7 alin. (2) lit. „c” să fie trecut
încălțăminte cu crampoane.
Dl Domahazi este interesat dacă în cel mai scurt timp se va construi o
minitribună.
Dl Primar răspunde: este vorba și de natura juridică a terenului, vor studia
acest aspect, oricum ar trebui o structură încuiabilă.
Dl Tabalai a urmărit regulamentul, nu știe la ce s-au raportat dar înțelege că
tarifele sunt conforme cu realitatea. Totuși la art. 13 propune să se adauge o altă taxă
pentru folosirea dușurilor, poate nu toată lumea dorește să facă duș.
Dl Gazda propune să rămână tarifele așa cum au fost propuse.
Dl Primar este de părere că nu se pot stabili tarife ca să nu folosească cineva
baia, dacă sunt în aceeași încăpere, în vremurile de azi trebuie să aibă acces să se
spele pe mâini, în mod practic nu se poate încuia baia. Să vadă în mod real cum se
pot aplica aceste tarife, măcar cheltuielile curente ar trebui să le scoată, tarifele se
pot ajusta din mers.
Dl Manea crede că trebuia făcut în calcul cam care ar fi costurile, coroborat
cu atitudini principale vizavi de ce vor de la acest business. Dacă este din banii
cetățenilor în folosul cetățenilor, atunci nu se mai poate calcula strict pe afacere, dar
atunci ar trebuie să închidă tot, pârtie, teren, patinoar, tot. Observă că există o
subvenție nemascată din partea orașului pentru aceste activități, dar ar trebui un gen
de calcul la un moment dat. Totuși, este de părere că deocamdată ar trebui să facă o
derogare de la acest business, până la noi calcule să înceapă cu niște tarife mai joase,
urmând ca următorul consiliu să poată modifica regulamentul.
Dl Fulop observă că orarul de funcționare este de luni până vineri, este de
părere că nu ar trebui excluse posibilitățile de organizare a evenimentelor sau
campionatelor în weekend.
Dl Primar este de acord și propune completarea programului astfel:
programul special se va realiza prin aprobarea executivului.
Dl președinte de ședință supune la vot pe rând propunerile de modificare:
1. modificarea art. 7 alin. (2) lit. „c” – încălțăminte cu crampoane
Se aprobă cu 14 voturi „pentru” – unanimitate
2. art. 11 – program special pentru sâmbătă și duminică
„Program special pentru sâmbătă/duminică, sărbători legale sau în afara
programului – cu aprobarea executivului.”
Se aprobă cu 14 voturi „pentru” – unanimitate
3. Art. 13, alin. (1) – 30 lei/oră/zi și 40 lei/oră/nocturnă
Propunerea primește 8 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”
4. Propunerea d-lui Tabalai pentru tarife diferențiate.
Dl Neagovici este de părere că în aceste timpuri nu pot interzice folosirea
dușului.
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Comisia de învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
solicită aprobarea retragerii comisiei pentru 5 minute, pentru noi propuneri de
modificare.
Se aprobă solicitarea, comisia se retrage pentru 5 minute.
După pauză dl Tabalai retrage propunerea pentru stabilirea unor tarife
diferențiate, iar comisia de învățământ propune modificarea art. 13 alin. (1) astfel:
50 lei/oră/zi și 60 lei/oră/nocturnă.
Propunerea primește 8 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă”.
D-na Ciurea aduce la cunoștința consiliului că pentru adoptarea proiectului
este necesară majoritatea absolută a consiliului, trebuie 9 voturi minim, deci nu a
trecut propunerea.
Dl Manea propune să rămână la forma inițială a proiectului de hotărâre la art.
13 alin. (1).
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, cu anexa modificată, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, și 3 voturi
de „abșinere” (Tozlovanu Horia Mihai, Manea Ovidiu Mihai și Tabalai Gheorghe),
după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 111/2020
Privind aprobarea Regulamentului și a tarifelor de utilizare pentru
„Terenul de Sport Gheorghe Doja”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Raport privind
activitatea S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pe semestrul I al anului 2020.
Raportul de activitate a fost înaintat prin e-mail consilierilor, dacă are cineva
întrebare poate să se adreseze societății.
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind revocarea HCL nr. 101/2020 cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Ciurea prezintă pe scurt raportul de specialitate prin care se arată că se
propune revocarea HCL nr. 101/2020 având în vedere că hotărârea a fost adoptată
cu câteva zile înainte de îndeplinirea termenului prevăzut pentru transparența
decizională.
Dl Primar completează cele prezentate de d-na Ciurea și arată faptul că de
fapt transparența a fost parcursă de fiecare consiliu în parte din partea celor care
doresc să intre în asociație, de fapt nu trebuia parcurs din nou.
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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
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. 112/2020
privind revocarea HCL nr. 101/2020 cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre 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 20 octombrie
2020.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă și detaliază 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 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. 113/2020
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 20 octombrie
2020
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Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 53/2020 cu
privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico –
economici și devizului general, pentru investiția „Instalație și echipamente de
liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă și explică necesitatea corectării denumirii investiției,
având în vedere că d-na ministru de la CNI a propus ca acest proiect să fie depus și
la Compania Națională de Investiții pentru cerere de finanțare. Este o eroare
materială și se propune corectarea lor.
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
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. 114/2020
privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 53/2020 cu
privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico –
economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de
liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”
Având în vedere că probabil este ultima ședință a consiliului în formațiunea
veche, dl Primar adreseză câteva cuvinte de mulțumire consilierilor care nu o să
mai facă parte din consiliul local în perioada 2020 – 2024.
Consilierii locali, care nu vor mai face parte din noul consiliu local (dl Szabo
Levente, dl Tabalai Gheorghe, dl Tozlovanu Horia Mihai, dl Manea Ovidiu Mihai,
dl Kadar Gyula și dl Kopacz Levente - Benedek) mulțumesc pentru posibilitate,
pentru experiența trăită ca și consilieri locali și doresc mult succes în continuare
consilierilor noi aleși.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NEAGOVICI VASILE - CĂTĂLIN
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA

ENEA VASILICA
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