ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 25/2020
Încheiat astăzi, 16 decembrie 2020, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi online, prin aplicația SKYPE 16 consilieri.
Lipsește dl consilier Neagovici Vasile Cătălin.
Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József și secretarul general
al orașului, D-na Vasilica Enea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 379/2020 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 11 decembrie 2020.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară online a consiliului local din luna decembrie 2020, care se desfășoară
cu respectarea distanțării sociale, prin aplicația SKYPE.
Președinte de ședință penru luna decembrie a fost ales d-na consilier Becsek
Eva în ședința extraordinară din 10 decembrie 2020.
D-na 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 modificarea și completarea hotărârii
de consiliu nr. 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a
terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru
Locuințe în vederea realizării investiției „Locuințe pentru tineri destinate
închirierii”
2. Proiect de hotărâre cu privire la implementarea proiectului „
Achiziție tractor și echipamente întreținere urbană”.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului și
cuantumului burselor școlare pentru anul școlar 2020 – 2021.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării programului
de transport local de călători pe raza orașului Covasna.
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct:
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1. Proiect de hotărâre privind virări de credite bugetare de la un capitol
la altul al clasificaţiei bugetare la bugetul local al orasului Covasna pe anul
2020
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 16 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului1de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea și completarea hotărârii de consiliu nr. 27/2020 privind
transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul
Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe în vederea realizării
investiției „Locuințe pentru tineri destinate închirierii”.
Dl Primar motivează urgența discutării acestui punct având în vedere că
termenul pentru înaintarea documentației este destul de scurt și sub presiunea
acestui termen nu pot oferi altă locație. Se va asigura viabilizarea terenului până la
perimetrul construcției, iar în viitor ne vom gândi la achiziționarea unui teren care
este bun din toate punctele de vedere.
D-na Secretar: În urma discuțiilor s-a constatat că prin HCL nr. 27/2020 s-a
aprobat transmiterea în folosință gratuită a terenului din str. Ignacz Rozsa în vederea
realizării investiției „Locuințe pentru tineri destinate închirierii”, hotărâre în care
adresa nu era trecută corect, se propune corectarea adresei în toată documentația cu
str. Ignacz Rozsa nr. 2. La art. 2 se va completa cu o nouă literă, litera „c”, care va
avea următorul conținut: „elaborarea studiului de fezabilitate în vederea asigurării
utilităților în interiorul perimetrului aferent blocului de locuințe pentru tineri,
destinate închirierii.”. Termenul de predare a documentației este 18 decembrie și
mai avem multe documente de pregătit.
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
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
Discuții: Dl Primar studiind materialul propune modificarea art. 2, care ar
trebui să aibă următorul conținut:
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„Se aprobă suportarea din bugetul local al orașului Covasna, a cheltuielilor
pentru:
a) actualizarea/întocmirea studiului de fezabilitate pentru bloc de
locuințe pentru tineri, destinate închirierii;
b) elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic pentru
autorizarea și executarea lucrărilor respectiv contravaloarea realizării lucrărilor
de execuție pentru asigurarea utilităților publice până la limita exterioară a
perimetrului destinat construcției.
elaborarea studiului de fezabilitate în vederea asigurării utilităților în
interiorul perimetrului aferent blocului de locuințe pentru tineri, destinate
închirierii.”
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, modificat și completat,
pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate,
după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 140/2020
cu privire la modificarea și completarea Hotărârii nr. 27/2020 privind
transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în
orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea
realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la implementarea proiectului „Achiziție tractor și echipamente
întreținere urbană”.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar în ședința extraordinară din 10 decembrie a prezentat în linii mari
acest proiect, este vorba despre posibilitatea de a accesa fonduri prin LEADER. Din
experiența anilor precedenți a învățat că la astfel de posibilități de finanțare trebuie
să vii cu proiecte mai simple, nu cu proiecte complexe cu construcții cum a fost
proiectul pentru achiziționarea unui sistem de control acces și stație de pompare.
Vizavi de utilitatea acestui proiect invită pe dl Viceprimar să ofere câteva detalii.
Dl Viceprimar prezintă oferta din anexa 2, conform descrierii este vorba de
un tractor cu remorcă, tocător și cisternă, la care ulterior se poate achiziționa sărăriță
și plug.
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
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– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Primar în continuare arată că tractorul existent este foarte vechi,
s-a tot reparat, iar pe acest tractor nou se pot achiziționa și alte echipamente, utilaje.
Planul este ca aceste utilaje vechi să fie înlocuite cu utilaje noi.
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. 141/2020
cu privire la implementarea proiectului „Achiziție tractor și echipamente
întreținere urbană”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru
anul școlar 2020 – 2021.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Secretar: Având în vedere că în ședința anterioară proiectul de hotărâre
așa cum a fost prezentat a fost avizat pentru nelegalitate, a avut loc o întâlnire cu dnii directori, d-na director Becsek și d-na director Kocsis de la Avram Iancu,
împreună cu dl Bagoly, d-na Sîntoiu, așa cum am spus în biroul d-lui Primar, a
participat și dl consilier al primarului, dl Thiesz Janos. S-a constatat că trebuie
aplicată hotărârea de Guvern care a apărut în data de 8 decembrie, deci proiectul de
hotărâre de data trecută a suferit o modificare și începând cu luna decembrie
cuantumul burselor școlare vor avea minimum legal stabilit de către Guvern,
respectiv 100 de lei bursa socială și tot cu câte cinci lei crescute bursele de merit, de
performanță, de studiu. Art. 1 pentru numărul acestora, așa cum a fost solicitat de
către grupul școlar Korosi Csoma Sandor a rămas la fel ca în proiectul de hotărâre
anterior, deci se modifică numărul burselor școlare însă cu cuantumul care era
stabilit înainte de apariția hotărârii de guvern de majorare pentru minim 100 de lei.
Argumentul avizului pentru legalitate este faptul că aceste burse se finanțează numai
din bugetul local, din bugetul de stat cu toate că prevederile legii educației stabilesc
ca finanțarea complementară să se asigure și din bugetul local totuși prin legea
bugetului de stat pentru anul 2020 nu au existat prevederi pentru sume defalcate din
TVA în vederea asigurării finanțării complementare și atunci am invocat autonomia
financiară a autorităților publice locale, faptul că aceste burse sunt suportate numai
din bugetul local și rămânem pe cuantumul anterior emiterii hotărârii de guvern de
majorare a acestei sume. În forma aceasta avizul de legalitate este favorabil.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
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– AVIZ FAVORABIL
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
Discuții: Dl Fulop este interesat cât timp se vor acorda aceste burse în
această formă? Propune revizuirea acestora pentru semestrul II al anului școlar 2020
– 2021.
Dl Primar arată faptul că au fost foarte multe discuții pe aceste burse, pe plan
financiar inclusiv. Guvernul României stabilește cuantumul acestor burse dar nu a
alocat nici o sumă în ultima perioadă pentru acordarea acestora. Trebuie acordată
atenție fiecărui subiect dar să știți că nici până astăzi nu am reușit să trimit la
Guvern masterplanul, efectiv nu avem timp. Am analizat din toate punctele de
vedere acest subiect, ce să stimulăm, discuțiile trebuie purtate și pe planul financiar
fiindcă ne interesează și impactul financiar acordării acestor burse. Noi ne
gospodărim din banii pe care le avem, acum câteva luni am alocat o sumă foarte
mare pentru achiziționarea lap-topurilor pentru copii, în fiecare an susținem educația
antepreșcolară, avem îngrijire la domiciliu, after-school cu cofinanțare, deci foarte
multe activități sociale finanțate din bugetul local. Acum urmează să majorăm acest
fond de burse, în condițiile în care noi nu avem resurse suplimentare din care să ne
descurcăm, noi nu am majorat impozitul și taxele în ultimii 2 ani. Urmează să
crească anvelopa salarială, contribuțiile către angajații noștri și asta merge în
detrimentul investițiilor. Ca să respectăm cumva legea, pentru la anul o să propunem
desigur majorarea anvelopei pentru aceste burse dar trebuie să ne gândim la un
impact, fiindcă dacă vom menține actuala configurație a burselor cu numărul
solicitat de către Centrele Financiare și să punem într-o ierarhie pornind de la suma
minimă de 100 a burselor sociale astfel încât să se reflecte efortul suplimentar depus
de către elevii premianți și cumva să îi și onoreze încasarea acelor burse și să aibă și
un semnal din partea noastră, semn în care apreciem efortul lor și excelența de care
dă dovadă, asta ar însemna un efort de câteva ori mai mare decât avem actual alocat.
Propunerea noastră pentru la anul este ca bursele sociale să fie acordate toate fiindcă
și copii care au probleme din punct de vedere financiar trebuie cumva ajutați să aibă
aceste venituri în plus, dar nu cred sau nu văd de unde am putea să acordăm și
bursele de studiu, dacă vrem într-adevăr să promovăm excelența și meritul, să fie un
sistem meritocratic sau logic în acordarea acestor burse. Vom discuta și stabili
împreună, să avem în vedere câteva burse de merit și de performanță, astfel încât
vom propune dublarea anvelopei de burse, dar o majorare și mai mare nu știu de
unde să asigurăm și să suportăm. Această sumă propusă cu majorarea tutoror
5

burselor nu o să mai fie îndestulătoare pentru acordarea tuturor burselor. O să facem
o dezbatere și o să vedem ce o să facem la anul, deocamdată este vorba de luna
decembrie.
Asta a fost și propunerea D-lui Fulop, să găsească o anvelopă pentru
bugetarea burselor pentru copii și să lucreze mult la criteriile specifice.
D-na Muntean dorește să afle care sunt criteriile specifice acordării acestor
burse.
D-na Becsek prezintă pe scurt modalitatea de acordare a burselor școlare,
subliniind faptul că Liceul Korosi Csoma Sandor și Școala Gimnazială „Avram
Iancu” au criterii specifice foarte asemănătoare, la elaborarea lor s-au consultat
conducătorii centrelor financiare. La anul la fel vor uniformiza aceste criterii
speciale.
D-na Muntean încerca să înțeleagă de ce la Avram Iancu nu există nici un
premiu de performanță și la Liceu sunt 18.
Dl Molnar în ceea ce privește bursele de performanță arată că acestea sunt
acordate pentru rezultate deosebite la nivel național sau internațional.
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. 142/2020
privind modificarea Hotararii nr.30/2020 cu privire la aprobarea numărului
burselor şcolare si a cuantumului acestora pentru anul 2020
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea modificării programului de transport local de călători pe
raza orașului Covasna.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
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
Discuții: D-na Secretar a văzut o adresă din partea unui cetățean și solocită
ca adresa să fie prezentată.
D-na Becsek dă citire adresei nr. 6045/16.12.2020, care a fost înregistrată cu
câteva ore înainte de ședință.
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D-na Secretar are o singură precizare: la Voinești – Centru ultima cursă să
fie 18.50 în loc de 19.00.
Dl Fulop a studiat materialul, a citit și adresa firmei și a constatat că acest
program nu este corelat deloc cu mersul trenurilor. Pe partea cealaltă dacă se aprobă
programul în forma propusă ar trebui specificat faptul că este doar pe perioada
pandemiei. În continuare propune modificarea art. 1 al proiectului de hotărâre în
sensul renunțării la denumirea firmei, să rămână doar operatorul de transport.
Dl Gazda este de părere că dimpotrivă, programul este bine corelat, sunt
legate cursele, tot ce s-a prezentat este bine calculat.
Dl Viceprimar a citit adresa d-lui Burnich și propune modificarea
programului la anumite curse cu 5 minute ca să aibă timp lumea să cumpere bilete.
Referitor la autobuze: a fost introdusă o cursă și seara.
D-na Președinte de ședință supune la vot propunerea d-lui consilier Fulop de
a modifica art. 1.
Se aprobă propunerea cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.
Art. 1 va avea următorul conținut:
„ Art. 1 – Se modifică programul de transport călători pe raza orașului
Covasna, conform anexei la prezenta.”
Dl Fulop este interesat pe ce perioadă a fost schimbat programul pentru că
acest lucru ar trebui specificat undeva.
D-na Secretar răspunde și arată că este trecută în anexă că pe perioada
pandemiei cu acest program lucrează operatorul de transport local de călători.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru” – unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 143/2020
privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de
Călători pe raza orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei
bugetare la bugetul local al orasului Covasna pe anul 2020.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
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 16 voturi ,,pentru” – unanimitate, după care se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 144/2020
privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei
bugetare la bugetul local al orasului Covasna pe anul 2020
Dl Bocan nu mai este prezent online.
Diverse: Dl Primar prezintă adresa înaintată de către Ideea Bank, care este
proprietarul actual al terenului din str. Garii, supraimpozitat cu 500%. Cererea lor,
adresată și consiliului local este găsirea unei soluții prin care terenul lor să nu mai
fie supraimpozitat. (Detaliază istoricul terenului și a clădirii). Având în vedere faptul
că solicitarea este adresată și consiliului local, dorește să consulte consilierii locali
ce părere au, dacă consideră că este necesară modificarea HCL 75/2017, dacă
trebuie anulată, fiecare să spună punctul lui de vedere.
Dl Molnar fiind unul dintre inițiatorii hotărârii respective este de părere că
tocmai pentru asta a fost adoptată această hotărâre ca proprietarii în cauză să ia
măsuri în vederea îmbunătățirii situației. Este împotriva modificării sau anulării
acestei hotărâri de consiliu, nu poate să facă nici diferențiere, fiecare proprietar să-și
rezolve problemele așa cum poate.
D-na Becsek este de același părere, trebuie menținută hotărârea în forma
adoptată.
Dl Primar arată că este o singură cale pentru a rezolva situația, anularea sau
modificarea acelei hotărâri, sau anularea rezultatului evaluării situației. În baza
luărilor de cuvânt se va formula un răspuns către Ideea Bank.
Dl Molnar propune să fie supus la vot.
Dl Primar întreabă cine este de acord cu inițierea unui proiect de hotărâre
privind modificarea sau anularea hotărârilor de aprobare a regulamentului și de
constatare a supraimpozitării?
Dl Președinte de ședință supune la vot propunerea d-lui Primar.
Propunerea primește 14 voturi „împotrivă” și 1 vot „abținere”, deci
consilierii nu sunt de acord cu propunerea d-lui Primar.
Dl Primar în continuare prezintă hotărârea civilă a Curții de Apel Brașov în
care pârâtul este Consiliul local Covasna și Primarul orașului cu reclamanta S.C.
Svetlana S.R.L. și detaliază istoricul acestui proces.
Nefiind alte discuţii doamna Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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SECRETAR GENERAL

BECSEK EVA
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AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

