
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  22/2020

Încheiat  astăzi,  5  noiembrie  2020,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 17 consilieri.
Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general al

orașului,  d-na Vasilica  Enea,  șef  serviciu direcția economică,  d-ra Barti  Edith și
inspector administrarea domeniului public și privat, d-na Varga Monica.
         Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.    332/2020 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 30 octombrie 2020.

Dl  Primar urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna noiembrie 2020, care are loc în sala mare
de evenimente a Casei Orășenești de Cultură Covasna. 
      Președinte de ședință pentru luna noiembrie a fost ales dl consilier Gazda Istvan.

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  desemnarea  reprezentanților
Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III
de învățământ preuniversitar.
          2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  desemnarea  reprezentanților
Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile
de învățământ din orașul Covasna.
          3.  Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea poziției procesuale a
Consiliului local în cauza 400/119/2020, față de Hotărârea Civilă nr. 840/2020
pronunțată de către Tribunalul Covasna.
           4. Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea HCL nr. 106/2020
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”.
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           5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea caietului de sarcini pentru
închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în
zonele de reședință ale orașului Covasna.
           6. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea execuției bugetare pe
trimestrul III, 2020.

Având  în  vedere  că  în  sala  de  ședințe  este  prezentă  d-na  Varga  Monica,
inspector administrarea domeniului public și  privat, dl Primar propune discutarea
punctului 4 ca prim punct.

          Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se aprobă cu  17 voturi
„pentru”– unanimitate.

          Se trece la discutarea punctului1de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  HCL  nr.  106/2020  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.
D-na Varga prezintă raportul de specialitate subliniind aspectele sesizate de

Instituția Prefectului Covasna.

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  17 voturi  ,,pentru”,  -  unanimitate  -  după care  se
adoptă

HOTĂRÂREA NR. 118/2020
cu privire la   modificarea   HCL nr. 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie

publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul
proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând

„Refugiu Montan”
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          Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  în  Consiliile  de
Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar expune pe scurt necesitatea adoptării acestei hotărâri.

Comisia  pentru  învăţământ, cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport  și
tineret

–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  D-na  Becsek  în  numele  comisiei  de  învățământ  și  sport  face
propunerile pentru comisii astfel: la Centrul Financiar I se propun ca membri d-nii
consilieri  Molnar  Janos  și  Neagovici  Vasile  Cătălin,  la  Centrul  Financiar  II  se
propun ca membri d-nii consilieri Enea Nicolae și Bocan Ioan Marcel și la Centrul
Financiar III se propune ca membră d-na consilier Bodo Eniko.

 
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe

ansamblu,  care  este  aprobat  cu  17  voturi  ,,pentru”, unanimitate,  după  care  se
adoptă

HOTĂRÂREA NR. 119/2020
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de

Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar

Intră în sala de ședințe d-ra Barti Edith, șef serviciu financiar.

Dl Primar propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, având în
vedere că este prezentă în sala de ședințe d-ra Barti Edith.  

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, 2020.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-ra Barti prezintă pe scurt raportul de specialitate. 
Dl Primar completează cele prezentate de d-ra Barti și oferă informații mai

detaliate referitor la cele prezentate. 

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 
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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 120/2020
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, 2020

           Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  desemnarea  reprezentanților Consiliului  local  în Comisiile  pentru
evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare. 

Comisia  pentru  învăţământ, cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport  și
tineret

–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 
Discuții: D-na Becsek în numele comisiei pentru învățământ face propunerile

pentru desemnarea membrilor în CEAC (CF I –dl Ferencz Botond, CF II – d-na
Muntean  Felicia  –  Maria  și  CF  III  –  d-na  Sasu  Izabella).  În  continuare  oferă
informații suplimentare despre atribuțiile membrilor care fac parte din CEAC.

Dl Gazda întreabă consilierii propuși în comisii dacă acceptă numirea.
Consilierii sunt de acord, acceptă numirea în comisie.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 121/2020
Cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Covasna

          
         Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  stabilirea  poziției  procesuale  a  Consiliului  local  în  cauza
400/119/2020,  față  de  Hotărârea  Civilă  nr.  840/2020  pronunțată  de  către
Tribunalul Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
          D-na Secretar prezintă și explică necesitatea aprobării proiectului de hotărâre
inițiat.  Conform prevederilor legii  salarizării  consiliul  local  stabilește salariile de
bază  ale  funcționarilor  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  precum  și  a
personalului  contractual.  Consiliul  local  prin HCL 10/2020 a stabilit  coeficienții,
stabilind astfel salariul fiecărui funcționar. Pe lângă salariul de bază funcționarii pot
să mai aibă dreptul la indemnizația de hrană, CFP, pentru condiții de muncă și alte
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sporuri. Prin cele 3 dispoziții primarul nu a stabilit și indemnizațiile de hrană, pe
motiv  că  salariile  funcționarilor  publici  nu  trebuie  să  depășească  indemnizația
viceprimarului.  În  anul  2020  indemnizația  primarului  și  a  viceprimarului  a  fost
plafonată, astfel încât, neavând voie să depășească salariile funcționarilor, și acestea
au fost plafonate. 
             Prefectul județului a interpretat prevederile legii salarizării în așa fel că ar
trebui să scadă salariile de bază ale funcționarilor în așa fel să încapă și indemnizație
de hrană și să nu depășească indemnizația viceprimarului. Atât consiliul local cât și
primarul și cei trei funcționari în cauză au solicitat respingerea acțiunii prefectului.
A intervenit și Sindicatul Foța Legii, venind în plus cu o precizare precum prefectul
nu  are  calitate  procesuală,  Instituția  Prefectului  trebuia  să  promoveze  procesul.
Instanța de fond a admis cererea, suntem în fața faptului împlinit  și  a necesității
depunerii unui recurs. Consiliul local nu a încălcat prevederile legale la adoptarea
hotărârii 10/2020. Unele instanțe au admis depășirea indemnizației viceprimarului și
nu  s-a  formulat  recurs.  Numai  funcționarii  în  cauză  puteau  să  atace  dispoziția
primarului dar nu au fost nemulțumiți, cu toate acestea prefectul consideră că trebuie
să se scadă salariile. 
    

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 

Discuții:  Dl  Primar  precizează  faptul  că  miză  financiară  pentru  consiliul
local nu este, oricum nu se depășește indemnizația viceprimarului numai că nu se
calculează aceste indemnizații la pensie. Nimeni nu poate obliga pe cineva să ia o
indemnizație dacă nu dorește. Trebuie respectat și principiul ierarhizării, dar dacă
așa dorește prefectul așa vom proceda.

Dl Molnar este interesat la celelalte UAT-uri cum au procedat.
Dl Primar răspunde și arată că sunt și ei în litigiu. Funcționarii au depus și o

cerere prin care solicită acordarea indemnizației  de hrană, primarul a refuzat,  iar
instanța a stabilit că nu poate să depășească indemnizația viceprimarului.

Dl Neagovici a citit motivarea și materialul, a căutat și foarte multă practică
judiciară referitor la indemnizația de hrană și constată faptul că până în 1 ianuarie
2019 nici măcar nu trebuia să i le rețină contribuția. Înalta Curtea a spus că ne este
un drept de natură salarială. Din punctul lui de vedere nimeni nu a criticat sub aspect
de constituționalitate  atributul  consiliilor  locale  de a stabili  salariile  personalului
funcționarilor publici sau contractuali din primărie. Sunt anumite situații de criză
când  se  dispune  diminiuarea  coeficientului  salariului,  dar  să  aibă  explicit  niște
prevederi conform legii. Practic dacă va trebui să reducem salariile ar trebui făcute
niște corecții în jos.
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D-na Secretar arată  că oricum au renunțat  la  multe  drepturi,  se  referă  în
special la dl Bagoly care face și control financiar preventiv și ar avea dreptul la
majorarea salariului cu 30%, este implicat în implementarea proiectelor cu fonduri
europene,  de  asemenea  ar  trebui  să  aibă  o  majorare  a  salariului.  Nu  poate  să
beneficieze de drepturile legale pentru că depășesc indemnizația viceprimarului. În
activitățile importante și complexe în primul rând te bazezi pe funcționarii public de
conducere, iar problema e că numai ei sunt plafonați.

Dl  Primar este  de  părere  că  a  fost  și  o  chestie  politicianistă  majoratul
salariului  minim  dar  plafonând  indemnizațiile  primarului  și  a  viceprimarului.
Majorând salariile mai mici acestea se vor grupa la salariul viceprimarului.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 122/2020
privind aprobarea exercitării și susținerii căii extraordinare de atac-recurs, în

dosarul 400/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna

          Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea, prin licitație publică,
a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului
Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
          Dl Primar  prezintă referatul de aprobare și explică necesitatea aprobării
proiectului de hotărâre inițiat. 

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 Bocan  precizează faptul că nu are nimic concret cu caietul de
sarcini  pentru licitația locurilor  de parcare dar  nu poate să nu observe că este o
discrepanță foarte mare între chiria suprafeței garajelor și chiria suprafeței locurilor
de parcare.
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Dl  Primar propune  să  vină  cu  o  propunere  de  modificare  concretă  la
aprobarea taxelor și impozitelor locale.

Dl Bocan pe viitor dorește o analiză concretă cu cheltuielile efectuate de oraș
pentru amenajarea fiecărui loc de parcare.

Dl  Primar răspunde:  unele  parcări  au  fost  reabilitate  din  fonduri  proprii,
altele din proiecte prin finanțare nerambursabilă, fiind diferite cheltuieli. Nu poate
să facă diferență între parcări, trebuie să aibă același taxă de închiriere, indiferent
din ce fonduri au fost realizate.

Dl Bocan totuși dorește să vadă care sunt elementele de cost, chiar dacă ar fi
unul mai mic sau mai mare. 

Dl Primar este de părere că asta trebuie făcut oricum.
Dl Fulop observă  o neconcordanță  în  caietul  de  sarcini  și  propune să  fie

corelate datele din documentație. 
D-na  Secretar arată  că  cheltuielile  în  administrație  nu  sunt  întotdeauna

recuperabile.  Pentru  reabilitarea  drumurilor,  rețele  de  apă,  canalizare  nu  se  pot
recupera  banii  de  la  populație.  Este  un volum foarte  mare  de muncă  calcularea
cheltuielilor pe loc de parcare, iar dacă toate cheltuielile am dori să recuperăm am
ajunge la niște taxe și impozite care nu ar putea fi suportate de populație.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu,  care  este  aprobat  cu  16  voturi  ,,pentru”,  și  o  „abținere”  (dl  consilier
Bocan Ioan Marcel), după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 123/2020
privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui

număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.20.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
              GAZDA ISTVÁN                        AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                                  ENEA VASILICA
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