
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  2/2021

Încheiat  astăzi,  28  ianuarie  2021,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 16 consilieri în sala de evenimente al Centrului Cultural al
orașului Covasna.

Lipsește d-na consilier Bodo Eniko.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al

orașului,  d-na  Vasilica  Enea,  reprezentanții  firmei  Centinvest,  dl  Bunghez  Călin
Lucian și dl Enea Nicolae cu d-na proiectant Alexandra Frunză, director S.C. Gos
Trans Com S.R.L., dl Csikos Tibor Zoltán, director asistență socială, d-na Sîntoiu
Angela Cornelia, inspector administrarea domeniului public și privat, d-na Varga
Monica și inspector resurse umane, d-na Cucu Irma.

         Consilierii  au fost  convocaţi  în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin  Dispoziția
primarului  nr.    14/2021 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 20 ianuarie 2021.

Dl  Primar urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
ordinară a consiliului local din luna ianuarie 2021, care se desfășoară cu respectarea
distanțării sociale în sala de evenimente a Centrului Cultural al orașului Covasna.

Președinte de ședință pentru luna ianuarie a fost ales d-na consilier Becsek
Eva în ședința extraordinară din 7 ianuarie 2021.

D-na președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează: 

1.  Prezentare inițiativă CENTINVEST cu privire la situația terenului
cumpărat de la CNSLR Frăția și investițiile propuse pe acest amplasament. 

Prezentare propunere modificare HCL 25/2018 (CNSLR FRăția)
2.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea unui studiu,  precum și  a

proiectului  Actului  adițional  nr.  5  la  Contractul  de  delegare  a  gestiunii
serviciului  de  transfer,  tratare  și  depozitare  deșeuri  Covasna  nr.
128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
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3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ  –  CASĂ  DE
LOCUIT.

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului Constitutiv și
a Statutului S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări
de interes local pentru anul 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2020.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din
fondul locativ da stat, proprietate orașului Covasna.

8.  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
Administrație din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice
din subordinea acestuia pentru anul 2021.

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  indemnizației  de  ședință,
lunare, a consilierilor locali pentru anul 2021.

10.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  organizarea  rețelei  școlare  a
unităților  de  învățământ  preuniversitar  din  Orașul  Covasna,  pentru  anul
școlar 2021 – 2022.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe al
consilierilor locali pentru mandatul 2020 - 2024

12.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori
zilieri în anul 2021.

13. Diverse – Raportul de Inspecție Economico – Financiară nr.  6 – CV
11.12.2020  și  Dispoziția  Obligatorie  nr.  5  –  CV  11.12.2020  –  documente
comunicate societății comerciale Gos Trans Com S.R.L. de către ANAF. 

             Dl Primar propune modificarea ordinii de zi astfel: punctul 8 să fie scos de
pe ordinea de zi până la clarificări ulterioare și propune suplimentarea cu proiectul
de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate
al primarului orașului Covasna.

          Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 16
voturi „pentru”– unanimitate.

Se  trece  la  discutarea  punctului  1  de  pe  ordinea  de  zi,  1.  Prezentare
inițiativă  CENTINVEST  cu  privire  la  situația  terenului  cumpărat  de  la
CNSLR Frăția și investițiile propuse pe acest amplasament. 

Prezentare propunere modificare HCL 25/2018 (CNSLR FRăția)

Dl Primar prezintă pe scurt istoricul terenului în cauză. Având în vedere
că reprezentanții firmei Centinvest au depus o adresă prin care solicită eliminarea
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clauzelor  din  contract  sau  prelungirea  termenelor  stipulate,  au  fost  invitați  să
prezinte proiectul la care s-au gândit să implementeze și să răspundă la eventualele
întrebări din partea consilierilor.

Dl  Bunghez mulțumește  pentru  invitație  și  explică  cum  s-a  ajuns  la
achiziționarea  acestui  teren  cu  construcțiile  aferente.  CNSLR  Frăția  inițial  le-a
propus o colaborare pentru construirea unui hotel cu centru de tratament, au încercat
să găsească o soluție care nu poate exista fără colaborarea cu conducerea orașului.
Ulterior a intervenit pandemia, partea turistică a avut mult de suferit, sunt vremuri
mai  dificile acum și  s-au gândit  că ar  fi  mai  bine construirea unui ansamblu de
locuințe care poate să fie și cu scop turistic. 

D-na arhitect Alexandra Frunză prezintă conceptul ansamblului: din punct
de vedere structural există o parte formată din 3 clădiri care poate fi valorificate,
restul  construcțiilor  nu.  S-au  gândit  la  o  consrucție  cu  apartamente  pentru  că
majoritatea construcțiilor din zonă sunt locuințe. Această construcție ar putea ridica
valoarea zonei. Încearcă să păstreze cât mai multă zonă verde, construcția ar ocupa
cam 10% din teren. Imobilul ar avea înălțimea de P+4 etaje, această înălțime este
dată  parțial  de expertiza  structurală.  Ar  mai  fi  diverse spații  comerciale,  care  ar
putea fi folosite și de persoanele din jurul construcției. Ar fi vorba de cca. 75 de
apartamente, loc de joacă pentru copii, locuri de parcare, zonă de promenadă.

Dl arhitect Cristian Frunză completează cele prezentate de d-na arhitect și
arată că nu au încercat că îngrămădească locuințele, sunt apartamente mai mari, de
lux, cu penthouse la etaj.  

D-na  Becsek este  interesată  câți  mp  are  un  astfel  de  apartament  de  2-3
camere?

D-na Frunză: cele cu 2 camere au în jur de 60-65 mp, dar suprafața unui
apartament poate să ajungă și la 80 mp.

Dl Primar întreabă dacă reglementările actuale urbanistice le permit aceste
înălțimi.

D-na Frunză răspunde: da, se încadrează, proiectul aprobat inițial era pentru
o  construcție  de  P+10,  proiectul  actual  este  mult  mai  mic.  Proiectul  vechi  are
funcțiunea  dominantă  de  hotel,  ei  vor  să  accentueze  pe  locuințe,  mai  bine  să
investească în ceva de care are nevoie lumea, să se adapteze la cerințele momentului
de față. 

Dl  Primar este  interesat  cum  văd  realizarea  acestui  proiect,  a  acestor
investiții în perspectivă. 

Dl Bunghez clarifică faptul că intenția lor este foarte fermă, foarte important
este să țină seama că această investiție poate fi realizată de investitori locali. Un
asemenea ansamblu puteau să realizeze și în Brașov. Dacă decizia consiliului local
este una favorabilă realizarea acestor investiții va necesita ceva timp. Dacă obțin
autorizație de construire în 2-3 ani ar trebui să fie ridicat în roșu, până acolo sumele
sunt bugetate, după aceea urmează finisarea. În același timp se pot gândi și  la o
colaborare cu consiliul local, pot veni cu idei. Dvs. decideți dacă există posibilitatea
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să mergem mai departe. S-ar putea să fie nevoie și de un PUZ, ceea ce înseamnă
încă un an.

Dl Enea Nicolae arată faptul că în anul 2018 acest proiect a fost gândit sub
altă  formă,  era  vorba  despre  un  hotel.  Ulterior  pandemiei,  în  anul  2020  s-au
schimbat condițiile de viață și  implicit  proiectul a fost pregătit sub o altă formă.
Investiția ce s-a făcut până acum este undeva la 100 mii euro, dar este nevoie cam
de 5-6 milioane de euro pentru finalizarea construției. Totuși vor să realizeze această
lucrare, să rezolve această pată din oraș. În condițiile în care consiliul local găsește o
altă soluție sunt dispuși să colaboreze. 

Dl Molnár felicită ideea, ne confruntăm cu această problemă de mult timp.
Proiectul este unul aspectuos, ar fi la standardele europene. Din câte a înțeles o parte
ar fi destinat turismului și dorește să afle la ce procentaj o să fie înpârțite locuințele
destinate închirierii în regim hotelier și cât va fi pentru vânzare. Totodată dorește să
afle dacă este prevăzută și o zonă balneară. 

Dl  Enea  Nicolae:  nu  s-au  gândit  să  introducă  în  nici  un  fel  tratamentul
balnear, au gândit construcția pentru locuințe și crede că o parte dintre apartamente
se vor vinde către oameni. 

Dl  Bunghez precizează  faptul  că  pot  exista  întreprinzători  sau  investitori
locali care doresc să închirieze în regim hotelier aceste apartamente. 

Dl Molnár a întrebat pentru că resursele naturale pentru astfel de investiții
sunt foarte aproape.

Dl Enea Nicolae nu spune că nu se va construi, dar să vadă ce va fi în viitor.
Dl Dr. Enea felicită inițiativa investitorilor, această investiție ajută și orașul și

investitorii.  Este  de  părere  că  dacă  se  va  demara  acest  proiect  și  se  va  face
marketing,  aceste  apartamente  se  pot  cumpăra  încă  de  la  fundație.  Vizavi  de
tratament  este  de părere  că este  normal  să  nu se  facă o bază de tratament,  cine
dorește are unde să facă în oraș. Crede că este bine că au renunțat la construirea unui
hotel.

Dl Enea Nicolea răspunde că au renunțat forțat,  nu așa era prevăzut,  însă
investitorul principal s-a retras ulterior. 

D-na Muntean felicită inițiativa și se bucură că acel loc teribil va arăta așa
cum a fost prezentat. 

Dl Gazda este de acord cu colegii  consilieri  dar este de părere că nu vor
ajunge locurile de parcare pentru toate locuințele. Crede că dacă se va realiza acest
proiect va fi mândria orașului Covasna.

D-na Frunză precizează faptul că lângă parcările care se vor ameneja în fața
blocului vor exista și parcări subterane. O să fie locuri de parcare destule. 

Dl Neagovici este dezamăgit de faptul că CNSLR Frăția a topit atâția bani pe
acea investiție și tot nu a reușit să finalizeze, dar în același timp este și fericit pentru
că vede că există o soluție pentru remedierea problemei.  Dorește mult  succes în
realizarea investiției. 

Dl Vatány la  rândul  lui  felicită  inițiativa  investitorilor  și  întreabă  ce  este
clădirea mică din colțul de sus al terenului.
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D-na Frunză răspunde: este clădirea pentru post trafo, nu o să fie demolată,
dar să vadă în ce măsură o să le fie de folos.

Dl Vatány cu privire la baza de tratament menționează faptul că acolo nu
există apă minerală.

Dl Enea Nicolae știa acest lucru, în momentul discuțiilor cu CNSLR Frăția
așa era înțelegerea că vor da mofetă și apă minerală de la hotelul Montana, că o să
extindă rețelele existente.   

D-na Secretar amintește d-lui Primar faptul că firma Centinvest are de câteva
luni  solicitarea  depusă  și  dorește  să  fie  stabilite  condițiile  pentru  inițierea  unui
proiect de hotărâre.

Dl  Primar s-a  gândit  ca  prima  dată  să  fie  prezentat  proiectul,  fără  să  ia
decizii. Trebuie să poarte discuții pe îndelete cu reprezentanții firmei, să modifice
acolo unde este cazul.

Dl Bunghez arată faptul că acele condiții care sunt trecute în hotărâre sunt
greu de îndeplinit, nu știe cum vor evolua lucrurile în viitor. În termeni generali ei
doresc să finalizeze lucrările cât mai repede, orice condiție în plus nu crede că va fi
de bun augur. 

Dl Primar promite că vor discuta și le solicită să vină cu o ofertă punctuală să
vadă ce dorește firma.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional
nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și
depozitare  deșeuri  Covasna  nr.  128/28.04.2017,  încheiat  între  județul
Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Csikos  prezintă mai detaliat motivația prin care conducerea ADI SMID

solicită modificarea actului adițional și subliniază faptul că s-au majorat salariile, au
fost introduse 3 schimburi, se uzează utilajele. În urma verificărilor efectuate crede
că solicitarea este fundamentată.

Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi
silvicultură

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

5

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



Discuții: Dl Primar: dl Csikos, dvs. credeți că este justificată solicitarea?
Dl Csikos: da, este justificată.
Dl Fülöp a văzut că justificarea cea mai mare către populație este creșterea

volumului deșeurilor. Dacă am strânge selectiv, ar ajuta?
Dl Csikos arată că în anul 2020 cantitatea depusă nu a crescut, în schimb au

dublat reciclabilele și biodegradabilele. Cu prelucrarea reciclabilelor încearcă și ei
să facă niște bani, au introdus încă un schimb la selectare ca să facă față. Impactul
acestei creșteri asupra locuitorilor orașului Covasna încă nu se știe, dar așa a auzit că
la Tega se preconizează creșterea tarifului cu un leu. Din păcate nu se poate reduce
cantitatea depozitată.

Dl Gazda este interesat cu cât se va mări tariful dacă se va mări, care ar fi
impactul asupra locuitorilor, pe gospodării.

Dl Csikos cifre exacte nu poate să spună pentru că pot interveni multe lucruri
pe parcurs.

D-na  Secretar arată  că  la  momentul  respectiv,  când  va  solicita  GTC
majorarea tarifelor sigur va depune o notă de fundamentare.

Dl Molnár nu  înțelege  calculul  de pe  pagina  4,  dacă  s-ar  mări  cantitatea
deșeurilor ar trebui să plătescă mai puțin.

Dl Primar în ultima ședință AGA a atras atenția d-lui director Ambrus că nu
este normal să plătească așa de mult având în vedere faptul că nu a fost același flux
de  turiști  ca  înainte,  pentru  cei  ca  orașul  Covasna  ar  trebui  calculat  diferit.  În
contextul în care hotelurile vând reciclabilele către firme private, acele cantități nu
intră  în  targetul  orașului  Covasna,  nu  există  o  evidență  clară  fapt  ceea  ce
distorționează rezultatele și cetățenii plătesc pentru turiști. Ar trebui să clarificăm
cumva ce se întâmplă cu stațiunile turistice. 

Dl Csikos este sigur că vom plăti mai mult, cam 1600 de tone ar trebui să fie
reciclabilele. În primul rând ar trebui schimbată legislația.

Dl Primar știe  că  s-au  făcut  adrese  către  toate  hotelurile  ca  să  colecteze
separat  și  întreabă  dacă  au  fost  încheiate  contracte  și  în  ce  măsură  se  respectă
acestea.

Dl Csikos răspunde: în ultimul an am stat  bine, dar măcar sticla ar trebui
separat  selectată,  voluminoasele,  sticla,  cauciucurile.  Sticla  nu  reciclează  ECO
BIHOR-ul,  ca  să  intre  în target  trebuie  să  ajungă la un reciclator  final.  Această
evidență ține ADI SMID-ul, Covasna anul trecut a predat 12 mii de tone de sticlă,
transportul acestora a costat 4500 lei și a primit subvenție 11 mii lei. 

Dl Primar concluzionează: deci mesajul asta este: și hotelierii să colecteze
separat sticla.

D-na Muntean arată faptul că în cursul anului 2020 au fost deșeuri mult mai
voluminoase din cauza caserolelor și nu este vorba de perioada cu carantinații, ci de
perioada când funcționa hotelul că bilete de tratament. 

Dl Csikos în continuare aduce la cunoștința consilierilor faptul că a intrat în
vigoare  Legea  nr.  181/19.08.2020  care  obligă  autoritățile  să  colecteze  separat
biodegradabilele începând cu 1 ianuarie 2021. Legea prevede mai multe posibilități
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pentru implementare, el în primul rând o să facă adrese către magazinele mari și o să
fie distribuiți saci pentru colectarea acestor deșeuri separat. La blocuri sigur vor fi
probleme din nou, vor fi puse tomberoane separat.

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. 7/2021
privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului

adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,
tratare și depozitare deșeuri Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între

județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT.

          Dl Primar prezintă pe scurt referatul de aprobare.
 

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

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii

publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL -  proiectul de hotărâre a

fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații 

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. 8/2021
cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó

Zsuzsa și Pethő Alpár

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea Actului Constitutiv  și a Statutului S.C. GOS –
TRANS – COM S.R.L.

    Dl Csikos prezintă și motivează solicitarea.
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Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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 

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. 9/2021
Cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. GOS-TRANS-COM

S.R.L., asociat unic orașul Covasna

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul
2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

  D-na Sîntoiu detaliază raportul de specialitate.

Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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 -  proiectul de hotărâre a

fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații

Discuții: Dl Primar a fost întrebat câte ore lucrează acești oameni?
D-na  Sîntoiu răspunde:  lucrează  între  2-5  zile  pe  lună,  raportat  la  suma

ajutorului social, salariul minim și orele lucrate pe lună.
Dl Primar arată că până acum aceste persoane au fost coordonate de dl Deak

și dl Csorba, acum o să fie coordonați de dl Kopacz. Este mai dificil să lucrezi cu
aceste persoane.

Dl Viceprimar completează cu faptul că persoanele sunt punctate pe ore.
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Dl  Enea a  observat  că  s-a  dat  ajutor  pentru  70  de  familii  dar  numai  50
lucrează. Din ce cauză?

D-na  Sîntoiu:  sunt  anumite  categorii  care  nu  trebuie  să  lucreze,  de  ex.
familiile  care  au  copii  sub  7  ani,  persoanele  vârstnice  sau  care  au  adeverință
medicală că nu pot lucra.

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. 10/2021
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul

2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
pentru  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  asistenților  personali
desfășurată în semestrul II al anului 2020.

  D-na Sîntoiu detaliază raportul de specialitate.

Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport  și
tineret

–  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 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 11/2021
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali

desfășurată în semestrul II al anului 2020

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  aprobarea  vânzării  unei  locuințe  din  fondul  locativ  da  stat,
proprietate orașului Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
  D-na Varga detaliază raportul de specialitate.

Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  AVIZ FAVORABIL
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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   

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. 12/2021
cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ da stat,

proprietate orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali pentru
anul 2021.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Cucu Irma detaliază raportul de specialitate.

Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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 - proiectul de hotărâre așa

cum a fost inițiat a fost avizat favorabil, dar între timp a intrat în vigoare Ordinul
Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/14.01.2021 care
stabilește același procent de maxim 10% din indemnizația primarului, însă procentul
se calculează după următoarea formulă: 6,5% pentru ședință ordinară/extraordinară
și 3,5% pentru comisii de specialitate. În cazul în care un consilier face parte din
mai  multe  comisii  de  specialitate,  numai  una  se  va  calcula.  Deci  trebuie  să
modificăm  procentele.  În  continuare  arată  că  viceprimarilor  nu  se  acordă
indemnizație de ședință. Totodată propune să fie eliminat cuvântul „maxim” din art.
1.

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. 13/2021
cu privire la stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care

beneficiază consilierii locali, începând cu luna ianuarie 2021
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Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  organizarea  rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ
preuniversitar din Orașul Covasna, pentru anul școlar 2021 – 2022.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Becsek oferă informații suplimentare. 

Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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 

Discuții:  D-na  Becsek completează  cele  prezentate  și  arată  că  legea
educației naționale stabilește că în grădinițe trebuie să fie înscriși cel puțin 200 de
copii iar în școli cel puțin 300 de copii ca să poată funcționa ca centru financiar
separat. Condițiile în cazul nostru sunt îndeplinite.

Dl Neagovici se interesează care este tendința în ceea ce privește Centrele
financiare.

D-na Becsek răspunde: numărul copiilor înscriși este în scădere, mai ales la
grădinițe și școlile primare.

Dl Primar crede că este o problemă serioasă această scădere.

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. 14/2021
cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ

preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 din orașul Covasna
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre

privind  stabilirea  programului  de  audiențe  al  consilierilor  locali  pentru
mandatul 2020 – 2024.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii

publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

–  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. 15/2021
privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru

mandatul 2020 – 2024

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2021.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare.

Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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:  Dl  Molnár se  interesează  cum se  poate  realiza  plata  zilnică  a
consilierilor.

Dl  Primar arată  că  este  o  procedură  de  plată  și  de  evidență  a  acestor
persoane,  acum  există  un  registru  electronic  unde  trebuie  să  încarce  persoana
responsabilă numărul zilierilor pentru fiecare zi. Plata practic ar trebui să fie realizat
zilnic, dar se dă săptămânal, la sfârșit de săptămână. 

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. 16/2021
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2021
 
Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre

cu  privire  la  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de  specialitate  al
Primarului orașului Covasna.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare.

12

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



Comisia  juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice,  respectarea  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 

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. 17/2021
cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate

al Primarului orașului Covasna
 
Diverse.
Dl Primar: Împreună cu materialele de ședință a fost înaintat spre informare

o adresă primită de S.C. Gos Trans Com S.R.L., iar ulterior s-a înaintat și răspunsul
dat de societatea comercială, era vorba despre modalitatea în care a fost desemnat
directorul. S-a aplicat o amendă, care va fi plătită.

D-na Muntean prezintă un mesaj de la o doamnă din oraș, adresă prin care
D-na arată nemulțumirea față de activitatea cabinetului medical din Voinești și cere
ajutor din partea consilierilor pentru a rezolva problema. Întreabă dacă se poate face
ceva în această privință.

D-na Sasu arată că nici în centru nu e mai diferită metoda practicată de
medicii de familie.

Dl Enea specifică faptul că din punct de vedere a legalității nu pot interveni
ca consilieri, medicii de familie obțin finanțare de la Casa de Asigurări și acolo ar
trebuie să se adreseze cine nu este mulțumit. 

Dl Neagovici a primit același mesaj, cu același problemă a mai fost contactat
și de alte persoane. Este de părere că executivul poate trimite o adresă de informare
către dl Doctor prin care îi aduce la cunoștință nemulțumirile cetățenilor.

Dl  Primar solicită  ca  mesajul  primit  să  fie  înregistrat  la  primărie  în
registratura generală. În continuare prezintă situația clădirilor în care funcționează
cabinetele medicale de familie și aduce la cunoștința consilierilor măsurile luate la
funcționarea patinoarului artificial și a pârtiei de schi. 

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.00.

13

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
              BECSEK ÉVA                                  AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                                  ENEA VASILICA
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