ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 21/2020
Încheiat astăzi, 4 noiembrie 2020, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri.
Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József și secretar general al
orașului Covasna, d-na Vasilica Enea, precum și consilierii validați care urmează să
depună jurământul de credință, d-nii Ferencz Botond și Bodó Töhötöm.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 331/2020 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 29 octombrie 2020.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna noiembrie 2020, care are loc în sala mare de
evenimente a Casei Orășenești de Cultură Covasna, fiind prima ședință a consiliului
nou ales.
D-na Secretar General prezintă ordinea de zi a ședinței ordinare:
1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință
2. Depunerea jurământului de către dl Bodo Tohotom, supleant pe lista
UDMR și de către dl consilier validat, Ferencz Botond.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Covasna.
4. Depunerea jurământului de către viceprimarul ales
5. Stabilirea grupurilor consilierilor locali și a reprezentantului fiecărui grup.
6. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale
consiliului local pe principalele domenii de activitate.
Dl Molnar propune ca decanul de vârstă să fie președinte de ședință în luna
noiembrie, urmând ca după aceea să meargă în ordine alfabetică.
Dl Primar arată că trebuie stabilită și perioada pentru care un consilier va
îndeplini funcția de președinte de ședință, între 1 lună și maxim 3 luni.
Dl Neagovici susține propunerea d-lui Molnar și propune ca perioada să
rămână o lună, cum a fost și până acum.
Dl Primar clarifică în urma propunerilor că președintele de ședință se va
alege în fiecare lună, în prima ședință a consiliului local, în ordinea alfabetică, cu
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corecția că cei noi dacă nu doresc să fie președinți pot cere să fie omiși până la
închiderea șirului de consilieri.
S-a propus ca dl consilier Gazda Istvan să fie președinte de ședință pentru
luna noiembrie.
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
Hotărârea nr. 115/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință
Dl Gazda mulțumește pentru încrederea acordată, trece la punctul 2 și invită
pe d-nii Ferencz Botond și Bodó Töhötöm să depună jurământul de credință.
D-nii consilieri Ferencz Botond (PCM) și Bodó Töhötöm (supleant pe lista
UDMR) depun pe rând jurământul de credință.
Dl Primar: „Vă rog să-mi permiteți să le urez și consilierilor care astăzi au
depus jurământul rezultate în activitate, eu contez pe implicarea lor în gestionarea
treburilor orașului Covasna, să ne focusăm așa cum am spus și în ședința ceremoniei
de constituire pe acele lucruri care într-adevăr sunt esențiale, astfel încât peste 4 ani
de zile când depunem mandatele să avem pentru ce să ne mândrim, sau măcar noi să
fim satisfăcuți și conștienți că am făcut tot ce depindea de noi, exact pentru care au
jurat, pentru binele orașului și a consiliului. Succes.”
Se trece la punctul 3, alegerea viceprimarului orașului Covasna.
Din partea fracțiunii UDMR se propune ca viceprimar pentru următorii 4 ani
dl Jeszenovics Robert Karoly. Alte propuneri nu sunt.
Consilierii își exercită dreptul de vot primind câte un buletin de vot, fiecare
intră în cabina de vot și după acea introduce buletinul de vot în urna specială.
Președintele de ședință numără voturile.
După numărarea voturilor aduce la cunoștință faptul că dl Jeszenovics Robert
Karoly a fost ales ca viceprimar pentru orașul Covasna cu 17 voturi „pentru”,
unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 116/2020
privind alegerea viceprimarului oraşului Covasna
Dl Viceprimar depune jurământul de credință.
Dl Viceprimar: „În primul rând vreau să le mulțumesc cetățenilor orașului
Covasna că m-au votat pe 27 septembrie pe lista UDMR. Totodată mulțumesc
colegilor consilieri că m-au sprijinit și mi-au acordat încredere pentru funcția de
viceprimar al orașului Covasna. Vreau să spun că în cei 4 ani am reușit să formăm o
echipă, să lucrăm împreună și să finalizăm mai multe proiecte. Doresc să lucrez
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pentru binele orașului într-o echipă bine organizată și într-o atmosferă cât mai
echilibrată și plăcută. Vă doresc mult succes tuturor!”
Dl Primar arată că au fost discuții despre faptul că primarul a fost reales cu
76% din voturile valabil exprimate, dar dl viceprimar a reușit o performanță și mai
mare, a fost reales cu 100% de voturi. A fost rezultatul activității sale din ultimii 4
ani. „Am reușit să lucrăm împreună bine, și-a respectat atribuțiile, nu am avut
conflicte reale, desigur diferențe de opinii mereu sunt și ele sunt constructive și
trebuie să fie chiar în cadrul unei echipe. Îi doresc la rândul meu aceeași implicare,
acelaș interes față de rezolvarea problemelor de ordin comun ale localității, să aibă
același elan, aceeași tinerețe și să ajut munca atât a primarului, a executivului cât și
munca Dvs. Felicitări!”
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Stabilirea grupurilor
consilierilor locali și a reprezentantului fiecărui grup.
Dl Președinte prezintă pe scurt și așteaptă propunerile grupurilor.
Dl Neagovici aduce la cunoștința consilierilor faptul că împreună cu colegii
de la PSD constituie grupul PSD, liderul grupului fiind dl Enea Nicolae. Totodată
invită colegii de la PNL să facă parte din grupul lor.
Dl Molnar înștiințează pe cei prezenți în sala de ședințe că fracțiunea UDMR
a decis să constituie un grup din consilierii aleși pe lista UDMR, dl Molnar Janos
fiind liderul propus.
Dl Fulop arată că împreună cu colegul de la PCM sprijină grupurile politice
constiuite, dar nu doresc să se asocieze deocamdată.
Dl Bocan la fel ca colegii de la PCM sprijină inițiativele grupurilor politice.
Mulțumește pentru invitația din partea PSD-ului, dar deocamdată nu vor să se
asocieze cu nici un grup.
Președintele de ședință concluzionează: sunt 2 lideri de grup, celalalte două
partide și-au exprimat părerea.
Se trece la discutarea punctului 6, Proiect de hotărâre privind organizarea
comisiilor de specialitate ale consiliului local pe principalele domenii de
activitate
Dl Președinte de ședință prezintă metoda prin care cele 5 comisii trebuie
constituite.
Dl Primar propune ca de principiu să stabilească fiecărei formațiuni câte
locuri îi revin.
Dl Enea a calculat astfel: UDMR – 15 locuri, PSD – 4 locuri, PNL – 3
locuri și AMT – 3 locuri. Ca funcții PSD are dreptul la o funcție de președinte și una
de secretar, PNL la o funcție și AMT la o funcție.
Dl Președinte de ședință propune 10 minute pauză pentru a stabili
propunerile.
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După pauză se fac propunerile în felul următor:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice
şi comerţ.
Sasu Izabella
Bodó Töhötöm
Enea Nicolae
Fülöp Csaba
Bocan Ioan Marcel
b) Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Jeszenovics Albert
Vatány Ferenc
Molnár János
Bocan Ioan Marcel
Ferencz Botond
c) Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
Domaházi János
Vatány Ferenc
Bodó Töhötöm
Lungu Liliana
Muntean Felicia - Maria
d) Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru culte
religioase
Neagovici Vasile – Cătălin
Gazda István
Domaházi János
Becsek Éva
Bodó Enikő
e) Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi
sport
Becsek Éva
Molnár János
Bodó Enikő
Ferencz Botond
Enea Nicolae
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și în
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 117/2020
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
oraşului COVASNA
Dl Primar prezintă în câteva cuvinte cum decurge pregătirea unei ședințe.
D-na Secretar atrage atenția consilierilor să depună declarațiile de avere și
de interese.
Dl Gazda înainte de închiderea ședinței solicită comisiilor să stabilească
cine îndeplinește funcția de președinte și de secretar al comisiilor nou constituite.
Membrii comisiilor stabilesc următoarele funcții:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi
comerţ – D-na Sasu Izabella – președinte și dl Fülöp Csaba – secretar.
b) Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – dl Ferencz Botond –
președinte și dl Vatány Ferenc – secretar.
c) Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură – dl Domaházi János – președinte și d-na Lungu Liliana – secretar.
d) Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase – dl
Neagovici Vasile – Cătălin – președinte și d-na Becsek Éva – secretar.
e) Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport – dna Becsek Éva – președinte și d-na Bodó Enikő – secretar.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GAZDA ISTVÁN
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

