
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

     

P R O C E S - V E R B A L  n r.  1/2020

Încheiat  astăzi,  9  ianuarie  2020,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri
Lipsesc consilierii: dl Fülöp Csaba,  dl Szabó Levente, dl Kádár Gyula, dl

Kopacz Levente Benedek și dl Bocan Ioan Marcel.
Participă  la  şedinţă:  viceprimarul  orașului,  Jeszenovics  Róbert -  Károly,

secretar general oraș Covasna, d-na Vasilica Enea, director Direcția Economică, dl
Bagoly Zsolt Lajos și șef serviciu administrație locală, d-na Crina – Maria Ciurea.  
           Consilierii  au fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.    512/2019 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 31 decembrie 2019.

Dl Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna ianuarie 2020.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna ianuarie 2020.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna ianuarie dl consilier Tabalai

Gheorghe.
Se aprobă propunerea cu 12 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 1/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință

Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă
la şedinţa extraordinară a consiliului local din luna ianuarie 2020.

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 30 al ședinței ordinare din data
de 19 decembrie 2019.

Se aprobă procesul verbal nr. 30 cu 12 voturi „pentru” – unanimitate.

Dl președinte de ședință prezintă ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează: 
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1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2019.

2.  Proiect  de hotărâre cu privire la acoperirea deficitului  Secțiunii  de
funcționare la activități finanțate parțial sau integral din venituri proprii 

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  utilizării  excedentului
bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă

4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  utilizării  excedentului
bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pentru activități
finanțate parțial sau integral din venituri proprii

5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  însușirea  dispoziției  nr.  496/2019
privind rectificarea (majorarea) bugetului local cu suma de 500.000 lei.

          Dl Viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, după cum
urmează:

1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților
de învățământ preuniversitar din Orașul Covasna, pentru anul scolar 2020 –
2021.

            2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 166/2018
privind aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe terenurile
neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei. 

          Totodată propune scoaterea punctului 2 de pe ordinea de zi.

          Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 12
voturi „pentru” – unanimitate.

           Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly detaliază raportul de specialitate.

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: nu sunt.
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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 2/2020
cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a

deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local pentru acoperirea
temporară a golului de casă

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl  Bagoly  prezintă  raportul  de  specialitate  explicând  necesitatea  adoptării

hotărârii.

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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 3/2020
privind aprobarea utilizării sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local

aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casă

        
          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și al evaluării finale a
managementului Casei orășenești de Cultură Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly detaliază raportul de specialitate.

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 materialele au fost transmise pe e-mail.
Primește răspuns: Da, au fost transmise.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 4/2020
privind  aprobarea utilizării sumei de 25.000 lei din excedentul bugetului

activităților finanțate din venituri proprii, aferent anului 2019, pentru
acoperirea golului temporar de casă

 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  însușirea  dispoziției  nr.  496/2019 privind  rectificarea  (majorarea)
bugetului local cu suma de 500.000 lei.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly detaliază raportul de specialitate.

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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 5/2020
privind validarea prevederilor dispoziției primarului nr. 496/2019 cu privire la

majorarea bugetului local cu suma de 500.000 lei

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar
din Orașul Covasna, pentru anul scolar 2020 – 2021.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Viceprimar detaliază raportul de specialitate.

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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL 
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Discuții: Dl Molnár se interesează de ce nu apare la criteriul economic cota
pe elevi? Nu mai este valabil? Cât la sută sunt acoperite aceste rețele cu care se
dorește crearea unei rețele școlare?

Dl  Tabalai înțelege  că  dl  consilier  Molnar  face  referire  la  cheltuieli  pe
capital. Așa știe că nu s-a schimbat legea.

Dl Gazda informeză despre faptul că la liceu este o acoperire de 98%.
Dl Molnár dorea să afle și la celelalte centre financiare.
Dl Viceprimar se va interesa.
Dl Tozlovanu spune că nu apare nicăieri structura claselor la Liceul Korosi

Csoma Sandor, exact cum apare la celelalte centre. Ar fi interesat de clasele a IX-a.
Dl  Gazda oferă  detalii  despre  structura  claselor  la  Liceul  Korosi  Csoma

Sandor și lămurește faptul că o să fie 6 clase din care va fi o clasă duală.
Dl Tabalai este interesat care vor fi specializările la învățământul dual și dacă

se va face la ambele secții. Înțelege că Liceul s-a pliat pe necesitățile operatorilor
economici însă nu a avut prea multe informații referitoare la aceste aspecte.
  

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 6/2020
cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ

preuniversitar pentru anul școlar 2020 – 2021 din orașul Covasna

            Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea HCL nr. 166/2018 privind aprobarea majorării, prin
supraimpozitare, a impozitului pe terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu
s-au conformat somației Primăriei.

Dl Viceprimar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.

    Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Manea întreabă cine s-a conformat somației.
Dl Viceprimar răspunde și nominalizează cele 2 societăți.
Dl Molnár este interesat dacă au fost înștiințate persoanele incluse pe listă.
Dl Viceprimar: da, au primit somație.
Dl Tozlovanu întreabă cine va plăti impozitul pentru imobilul de la poziția 3

dacă nu are nici un moștenitor.
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Dl Tabalai arată faptul că dacă nu există moștenitori conform prevederilor
Codului Civil proprietatea este vacantă și va lua Primăria. A înțeles că a fost sesizat
deja Notarul public.

Dl Viceprimar arată că așa a fost, însă procedura nu s-a finalizat încă.
Dl Manea a observat că Adler doar a clarificat situația juridică pe partea lor. 

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

ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 7/2020
privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea majorării,

prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai
căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.50.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR GENERAL,
               TABALAI GHEORGHE                                      ENEA VASILICA
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