ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 17/2020
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Încheiat astăzi, 17 septembrie 2020, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
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Sunt prezenţi 15 consilieri.
Lipsesc motivat consilierii Neagovici Vasile – Cătălin și Mikola Tihamér.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József și d-na secretar general,
Vasilica Enea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 273/2020 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 SEPTEMBRIE 2020.
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Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna septembrie 2020, care are loc în sala mare
de evenimente a Casei Orășenești de Cultură Covasna.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna septembrie 2020.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna septembrie dl consilier
Manea Ovidiu Mihai
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
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Hotărârea nr. 99/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință
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Dl președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI al ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului
Covasna pe anul 2020.
2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico –
economice pentru proiectul privind „Reabilitare strada Ștefan cel Mare, zona
Piața Centrală”.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico –
economice pentru proiectul privind „Amenajări parcări rezidențiale în orașul
Covasna”.
Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 15 voturi „pentru”–
unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
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Dl Primar prezintă detaliat, pe capitole, rectificarea bugetului și necesitatea
ei. Totodată aduce la cunoștința consiliului local faptul că prin Hotărârea
Guvernului nr. 758/2020 orașul Covasna a primit suma de 1.200.000 lei, bani care
vor fi alocați inclusiv pentru rezolvarea unor sarcini în lupta cu Covid 19.
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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 Domaházi a observat că la complexul sportiv se propune
alocarea unor sume de bani pentru achiziționarea diferitelor lucruri pentru sport, dar
o tribună nu există.
Dl Primar clarifică faptul că inițial nici vestiarele nu erau prevăzute, în
schimb sunt prevăzute niște scaune, pentru tribune nu este loc. În perspectivă se
poate amplasa o tribună modulară în parc, dacă următorul consiliu dorește acest
lucru, se caută soluții.
Dl Manea este interesat dacă sumele alocate centrelor financiare vor fi
virate imediat, dacă centrele financiare vor avea independență sau vor urma
procedurile greoaie de licitații. Sunt întrebările părinților vizavi de obligativitățile
copiilor, care este procedura ca să ajungă aceste lucruri căt mai repede la copii?
Dl Primar răspunde și arată că în această luptă cu Covidul trebuie să
conlucreze, nevoile zilnice sunt mari și este preconizată pe o perioadă foarte lungă.
Școala nu poate cheltui acești bani pe măști și dezinfectante, iar autoritățile nu pot
acoperi aceste cheltuieli. Se vor vira banii, dar directorii trebuie să depună cereri de
finanțare pentru măști, achizițiile se pot face foarte repede. Dacă ne așteptăm ca
autoritățile să achiziționeze măști, se vor epuiza banii foarte repede. Nevoile vor
persista și în viitor, este o sarcină în plus pentru bugetul local.
Dl Gazda aduce la cunoștința consilierilor că la ora 5 o să fie ședință de
consiliu de administrație unde dumnealui va informa despre adoptarea acestei
hotărâri.
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Dl Manea este de părere că este posibil să se deschidă cutia Pandorei dacă
nu sunt criterii clar stabilite, mai ales că nici se știe cât va dura.
Dl Molnár aduce lămuriri cu privire la modalitatea în care se vor repartiza
consumabilele necesare în lupta cu Covid 19. Majoritatea părinților au spus că vor
suporta cheltuielile necesare cu măștile.
Dl Gazda știe că 138.000 lei sunt prevăzuți de Liceul Korosi Csoma Sandor
pentru echipamenete de protecție, materiale, etc.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, - unanimitate - după care se
adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 100/2020
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
al orasului Covasna pe anul 2020
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar expune pe scurt necesitatea adoptării acestei hotărâri.
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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 Fülöp este interesat dacă sunt toate hotărârile luate de către UAT
care doresc să adereze?
Dl Primar arată faptul că sunt mai multe condiții, una este să dorească ei
(comunele), fără acordul lor nu se poate face aderarea, nimeni nu se sesisează din
oficiu.
Dl Tabalai arată faptul că în materialul comunicat este descris concret situația
prezentată.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 101/2020
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cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului
Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUACOV”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea documentației tehnico – economice pentru proiectul
privind „Reabilitare strada Ștefan cel Mare, zona Piața Centrală”.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă și detaliază necesitatea acestei investiții argumentat de
starea fizică a străzii.

ia

co

va

sn

a.

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
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Bocan are o propunere vizavi de realizare investiției – dorește o
constatare a amplasamentului la fața locului, să se vadă dacă este necesară
înlăturarea fundației de balastru.
Dl Viceprimar arată că s-au făcut investigații despre teren și proiectul a fost
întocmit conform necesităților din fața locului.
Dl Primar completează cele arătate de dl viceprimar și explică faptul că din
DALI face parte și studiul geo.
Dl Bocan dorește ca pe viitor să fie mai multă atenție pe studiul geo.
Dl Manea într-o hotărâre a văzut o valoare a investiției, iar acum este
prevăzută o sumă mai mare, dar discuțiile urmează la punctul următor, fiind vorba
de parcări.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 102/2020
CU PRIVIRE LA APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII OBIECTIV DE INVESTITIE: "REABILITARE STRADA ȘTEFAN CEL
MARE -ZONA PIAȚA CENTRALĂ”, FAZA D.A.L.I.
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Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea documentației tehnico – economice pentru proiectul
privind „Amenajări parcări rezidențiale în orașul Covasna”.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare. Vizează o altă investiție
preconizată și introdusă pe lista de investiții pentru anul 2020, reabilitarea
parcărilor, unde cei care au locuință în zonă nu au locuri de parcare amenajate, în
celelalte zone se parchează pe spațiul verde, fapt ce dă un aspect dezordonat zonelor
respective. Deci este oportună și necesară executarea unor lucrări de intervenție.
Unde a permis legea, la unele parcări am intervenit cu titlu de reparație, însă în
aceste locuri este vorba de investiție practic pentru că în aceste locuri trebuie
documentații tehnice, proiect, DALI și finanțare pe investiții. Pe ultimele modificări
în momentul în care intră în comisia tehnico – economică la județ pentru avizarea
unei investiții, este necesară obținerea autorizației de construire, e nevoie să prevezi
diverse și neprevăzute în bugetul investiției. Motive pentru care față de previziunile
inițiale devizul va crește cu suma diverse și neprevăzute care reprezintă cam 20%.
Nu este sigur că această sumă se va cheltui, ideea e că trebuie să fie prevăzut în
buget, dacă nu vor fi diverse și neprevăzute, atunci suma respectivă nu se cheltuie.
Motiv pentru care se propune suplimentarea alocării financiare.
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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
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Bocan are rugămintea ca în momentul în care lucrarea se va
scoate la licitație lucrarea să fie scoasă fără diverse și neprevăzute.
Dl Primar explică care este procedura ce trebuie urmată.
Dl Viceprimar completează cele arătate de dl primar și explică faptul că la
licitație se scot lucrările doar cu C+M, fără neprevăzute.
Dl Fülöp întreabă dacă urmează să fie modificate și celelalte planuri de
investiții cu diverse și neprevăzute.
Dl Viceprimar: deja așa a fost prevăzut la hotărârea cealaltă.
Dl Tozlovanu este interesat dacă aceste lucrări vor afecta zonele verzi.
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Dl Viceprimar arată că în unele zone da, de ex. în spatele CEC-ului sau pe
str. Libertății. Oamenii oricum folosesc spațiul verde ca loc de parcare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 103/2020

ro

CU PRIVIRE LA APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTII OBIECTIV DE INVESTITIE:
"AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE ORAȘ COVASNA”, FAZA D.A.L.I.
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.17.

SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MANEA OVIDIU - MIHAI
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