
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  14/2020

Încheiat  astăzi,  10  iulie  2020,  orele  1300,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri din 16.
Consilierii Sasu Izabella, Bocan Ioan Marcel, Szabó Levente și Neagovici

Vasile - Cătălin nu sunt prezenți la ședință.
Participă  la  şedinţă:  viceprimarul  orașului,  Jeszenovics  Róbert-Károly,

secretarul general al orașului Covasna, d-na Vasilica Enea și administrator public, dl
Rákosi Áron.
           Consilierii  au fost  convocaţi  în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.    238/2020 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 6 iulie 2020.

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

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna iulie 2020.

Se propune ca președinte  de ședință  pentru luna iulie  dl  consilier  Kopacz
Levente – Benedek.

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

Hotărârea nr. 83/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință

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  privind  aprobarea  D.A.L.I.  pentru  proiectul
„Modernizarea  sistemului  de  iluminat  prin  eficientizarea  infrastructurii  de
iluminat public în orașul Covasna, județul Covasna”.
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Dl  Viceprimar  propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  un  punct  și
anume: 

1.  Proiect de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  HCL NR.  44/2020
privind  predarea  către  Ministerul  Dezvoltării  Regionale,  Administrației
Publice  prin  Compania  Naţională  de  Investiţii  “C.N.I.”  S.A.,  a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km
61+650-61+810, judeţul Covasna”.

          Se supune la vot ordinea de zi 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  D.A.L.I.  pentru  proiectul  „Modernizarea  sistemului  de
iluminat  prin  eficientizarea  infrastructurii  de  iluminat  public  în  orașul
Covasna, județul Covasna”.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Rákosi detaliază raportul de specialitate, arătând faptul că este vorba de un

program de finanțare pentru modernizarea iluminatului public, suma maximă ce se
poate solicita este de 1 milion de lei pentru orașele cu o populație mai mare de 4000
de persoane. Prin acest program s-ar putea moderniza 40% din iluminatul orașului.
Sunt unele străzi care urmează a fi reabilitate prin proiectul 7.1, pe unele dintre ele
se va moderniza și iluminatul public, plus în afară de asta pe alte străzi pe stâlpii
existenți se vor schimba corpurile de iluminat și conductele.

D-na Secretar solicită d-lui Rákosi să prezinte lista străzilor în care urmează
să fei modernizată iluminatul public.

Dl  Rákosi prezintă  lista  străzilor:  Str.  Justinian  Teculescu,  str.Mitropolit
Andrei  Șaguna,  str.  Ștefan  cel  Mare  (tronson  I),  Piața  Eroilor,  str.  Plevnei,  str.
Podului, str. Butykák, str. Lucafărului, str. Ady Endre, str. Frăției, str. Kovásznai
Sándor,  str.  Secuiască,  str.  Pava  de  Jos,  str.  Școlii,  str.  Ignácz  Rózsa,  str.  1
Decembrie 1918, str. Gara Mare, str. Kálvin, str. Petőfi Sándor, str. Bartók Béla, str.
Elisabetei, str. Libertății, str. Unirii, str. Tóth, str. Brazilor, str. Kodály Zoltán, str.
Pădurii,  str. Arany János, str.  Jokai Mór, str.  Piliske,  str. Timár și  str. Gheorghe
Doja. 

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 
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Discuții: Dl Rákosi completează cele prezentate și arată faptul că au primit

și certificatul de atestare din partea Fondului pentru Mediu.
Dl Kopacz a observat că la art. 2 sunt prea multe cifre de 1, poate este o

greșeală.
Dl Rákosi răspunde: așa este formulată de proiectant, este forma propusă de

ei. Oferă informații suplimentare legate de proiect.
Dl Gazda este de părere că este binevenită acest proiect, dar îi pare rău că

str. Gabor Aron nu este inclus pe lista străzilor care vor beneficia de modernizarea
iluminatului, poate pe un alt proiect de reabilitare a străzilor se va include.

Dl  Viceprimar clarifică  faptul  că  în  cadrul  proiectului  de  reabilitare  a
străzilor nu este inclusă reabilitarea iluminatului public.

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. 84/2020
privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și

a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  HCL NR.  44/2020  privind predarea către  Ministerul
Dezvoltării  Regionale,  Administrației  Publice  prin  Compania  Naţională  de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării  obiectivului de investiţii  Proiect tip -  „Construire baza sportiva tip
1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Rákosi detaliază raportul de specialitate și aduce la cunoștința consilierilor

faptul  că  în  urma  comunicării  hotărârii  consiliului  local  către  CNI  au  observat
anumite nereguli, care trebuie corectate, mai concret se referă la suprafața care va fi
dată în administrare către CNI și despre faptul că terenul trebuie să fie liberă de
sarcini  și  fără  construcții.  Conform  solicitărilor  trebuie  modificat  hotărârea
consiliului  local.  Precizează  faptul  că  baza  sportivă  se  va  construi  la  capătul
terenului menționat, aproape de pădure.

Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

–  AVIZ FAVORABIL

3

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală  apararea  ordinii
publice,  respectare   a  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Domaházi  studiind documentația a observat că baza sportivă o
să aibă suprafața de 1 ha și 30 de ari.  

Dl Rákosi arată că așa este, plus trebuie asigurat teren pentru organizare de
șantier. Așa este în proiect, este un proiect standard.

Dl Manea înțelege că nu o să fie construit cu front stradal, o să fie undeva în
spate.

Dl  Viceprimar  explică  faptul  că  există  și  un  PUZ  acolo  pentru  centru
Wellness în față și un teren de sport în spate.

D-lui Domaházi i se pare mică baza sportivă proiectată.
Dl  Tabalai  clarifică  faptul  că  se  va  construi  pe terenul  care  este  liber  de

sarcini.
Dl Rákosi în continuare arată faptul că era una dintre soluții să se predea tot

amplasamentul și să demoleze construcția existență, dar nu s-a dorit acest lucru.
Dl Domaházi este interesat dacă o să fie și parcare.
Dl Viceprimar răspunde: da, o să fie lângă parcare și clădiri administrative.

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. 85/2020

cu privire la modificarea HCL NR. 44/2020 privind predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională
de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza

sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul
Covasna”

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 13.40.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
KOPACZ LEVENTE - BENEDEK       AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                                   ENEA VASILICA
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