ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 4/2020
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Încheiat astăzi, 12 martie 2020, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
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Sunt prezenţi 16 consilieri
Lipsește dl consilier Demes Ferenc.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general oraș
Covasna, d-na Vasilica Enea, director Direcția Economică, dl Bagoly Zsolt Lajos,
administrator public, dl Rákosi Áron și inspector managementul proiectelor, dl
Dimény Hunor Attila.
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 167/2020 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 06 martie 2020.
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Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna martie 2020.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna martie 2020.
D-na Sasu Izabella nu acceptă propunerea din motive medicale.
Dl Bocan Ioan Marcel nu acceptă propunerea.

Hotărârea nr. 25/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință
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Se propune ca președinte de ședință pentru luna martie d-na consilier Bodo
Eniko. D-na consilier este de acord să fie președinte de ședință în luna martie.
Se aprobă propunerea cu 16 voturi „pentru”, după care se adoptă

D-na președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care
participă la şedinţa extraordinară a consiliului local din luna martie 2020.
D-na 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 rectificării bugetului local al
orașului Covasna.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a
terenului – imobil situat în orașul Covasna, str. Ignacz Rozsa, fosta Școlii FN către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata realizării investiției ”
Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
3. Proiect de hotărâre privind predarea în folosință cu titlu gratuit către
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice prin Compania
Națională de Investiții „CNI” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor
în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip „Construire bază
sportivă tip I. în orașul Covasna”.
4. Prezentarea adresei Instituției Prefectului nr. ad. 1678/20.02.2020.
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Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct și anume:
1. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiilor de
selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea
contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pe domeniul sportiv.
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Totodată propune scoaterea punctului 3 de pe ordinea de zi (detaliază pe
scurt motivul pentru care proiectul propus nu a fost înantat pentru dezbatere).
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Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 16
voturi „pentru” – unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly detaliază raportul de specialitate.
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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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Discuții: Dl Primar detaliază mai amănunțit cele prezentate de dl Bagoly,
arătând faptul că a fost contactat de reprezentanții ANL în vederea construirii unui
bloc de locuințe pentru tineri cu 16 apartamente. A mai fost o inițiativă pentru
construirea unui bloc în anul 2008, atunci a fost identificat terenul propus pentru a fi
dat în folosință. Terenul trebuie să aibă toate utilitățile, nu s-a găsit altă locație mai
potrivită. Urmează întocmirea studiului de fezabilitate pentru clădire și utilități și
proiect tehnic pentru execuția lucrărilor.
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Totodată se propune alocarea sumei de 15 mii lei pentru SF Wellness, având
în vedere că după aprobarea PUZ-ului a fost scos la licitație de 3 ori, nu s-a depus
nici o ofertă eligibilă. Din această cauză s-au recalculat cheltuielile și suma totală pe
partea de fezabilitate este mai mare.
Se propune executarea unor lucrări pe str. Ștefan cel Mare, pe drumul către
Orex, care este inclus pe un proiect dar nu a primit finanțare. Este cea mai scurtă și
necostisitoare parte, dar totuși este foarte importantă.
În Voinești vor fi reablitate niște trotuare, de la biserică până la complex pe
partea dreaptă a drumului, dar mai întâi va fi comandat un proiect tehnic.
În cadrul rectificării bugetului local se propune comandarea unui registru
electronic de nomenclatură stradală, care deocamdată vizează în jur de 3500 de
gospodării din oraș. Acest registru trebuia făcut demult.
Dl Bagoly completează cu informația că lista de investiții a fost modificat
conform propunerilor.
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Dl Primar răspunde puntual la întrebările consilierilor.
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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
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HOTĂRÂREA NR. 26/2020
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
al orașului Covasna pe anul 2020
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în
orașul Covasna, str. Ignácz Rózsa, fosta Școlii FN - către Agenția Națională
pentru Locuințe, pe durata realizării investiției ” Locuințe pentru tineri,
destinate închirierii”.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Rákosi prezintă raportul de specialitate explicând necesitatea adoptării
hotărârii.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comert
– AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
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– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Tabalai se interesază dacă pe suprafața propusă pentru bloc o să
aibă loc și pentru parcare.
Dl Primar clarifică: o să fie loc de parcare pentru chiriașii apartamentelor.
Dl Kádár legat de acest proiect a avut câteva discuții preliminare, a avut
rezerve ca și oportunitate dar și ca așezare dar merge pe încredere și votează
proiectul.
Dl Gazda nu înțelege de ce nu s-a putut separa altfel acea parcelă.
Dl Rákosi explică de unde a rezultat terenul de lângă pârâu și de ce este
proiectat astfel blocul.
Dl Molnár este interesat dacă există o listă de cereri pentru aceste locuințe.
Dl Primár răspunde: liste sunt, nu este neapărat vorba de persoane cu
probleme sociale. După finalizarea lucrărilor se va decide cui vor fi repartizate
locuințele.
Dl Molnár speră că va fi pentru tineretul din Covasna.
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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
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HOTĂRÂREA 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”
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a
proiectelor pe domeniul sportiv.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Dimeny detaliază raportul de specialitate și explică necesitatea constituirii
comisiilor.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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În urma propunerilor consilierilor locali se constituie comisiile de
selecționare și cea de soluționare a contestațiilor.
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
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HOTĂRÂREA NR. 28/2020
cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor pe domeniul sportiv
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D-na Secretar prezintă adresa Instituției Prefectului nr. ad. 1678/20.02.2020.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BODÓ ENIKŐ
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Nefiind alte discuţii doamna Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.50.
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SECRETAR GENERAL,
ENEA VASILICA

