
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  7/2021

Încheiat  astăzi,  17  mai  2021,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 13 consilieri în sala mare de evenimente a Casei Orășenești
de Cultură Covasna.

Lipsesc d-nii consilieri Bocan Ioan – Marcel, Neagovici Vasile – Cătălin,
Jeszenovics Albert și Jeszenovics Robert – Karoly.

Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al
orașului, d-na Vasilica Enea și inspector cadastru și publicitate imobiliară, dl Incefi
Istvan. 
          Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.   152/2021, 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 13 mai 2021.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna mai 2021, care se desfășoară cu respectarea
distanțării  sociale  în  sala  mare  de  evenimente  a  Casei  Orășenești  de  Cultură
Covasna.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna mai 2021.
Se  propune  ca  președinte  de  ședință  pentru  luna  mai  dl  consilier  Enea

Nicolae.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă

Hotărârea nr. 46/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

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

             1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație
publică a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.

1



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

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, respectiv:

          Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 22/2010 privind
aprobarea  instituirii  „PREMIULUI  DE  EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” elevilor din anul terminal la
Grupul Școlar „Kőrösi Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare.

          Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu  13 voturi
„pentru”– unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aflate în
proprietatea privată a orașului Covasna.

           Dl Incefi Istvan prezintă raportul de specialitate și arată că în urma licitației,
repetate, pășunile în cauză nu au fost adjudecate. A verificat amplasamentele și a
constatat faptul că o anumită suprafață are consistență peste 0,4 intră în regim silvic,
iar  conform  Codului  Silvic  acolo  nu  se  poate  intra  cu  animalele.  Se  propune
reducerea suprafețelor în așa fel încât să fie licitate doar suprafețele ce se pot folosi
în  scop  de  pășunat,  astfel:  Trup  Bartha  –  suprafața  58  ha,  Golul  cu  Părușca  –
suprafața 16,8 ha. Parcela al treilea pe toată suprafața are consistență peste 0,4, deci
nu se poate scoate la licitație. Prețul închirierii rămâne neschimbată.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi

silvicultură
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Molnar se interesează dacă cu modificările făcute există șanse
ca suprafețele să fie adjudicate la licitație.

Dl Incefi clarifică faptul că tocmai pentru asta este urgența, pentru că până
la data de 15 iunie se mai poate depune solicitare pentru ajutor de la APIA cu un
anumit procentaj în scădere. Deci cei care doresc să participe la licitație trebuie să
depună cererile săptămâna aceasta.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 47/2021
Privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor păşuni aflate în

proprietatea privată a oraşului Covasna

             Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de  specialitate  al
Primarului orașului Covasna.

           D-na Secretar prezintă proiectul de hotărâre.

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  public  locală,  apărarea  ordinii

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

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

         Dl Primar motivează necesitatea modificării statului de funcții.

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 48/2021
cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Primarului orașului Covasna

         Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  HCL  nr.  22/2010  privind  aprobarea  instituirii
„PREMIULUI  DE  EXCELENŢĂ  AL  ORAŞULUI  COVASNA  PENTRU
ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar „Kőrösi
Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare.

D-na Becsek prezintă pe scurt raportul de specialitate, arătând faptul că anual
elevii  din  clasele  terminale  a  Liceului  Korosi  Csoma  Sandor  au  posibilitatea  să
depună dosar pentru obținerea premiului de excelență. Având în vedere faptul că în
ultima  perioadă  elevii  nu  au  fecventat  cursurile,  reluând  cu  prezență  fizică
participarea la cursuri din 10 mai, perioada depunerii dosarelor fiind 15 martie – 15
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aprilie, se propune modificarea termenelor aprobate prin HCL nr. 22/2010. Totodată
este necesar nominalizarea unui membru în comisia de evaluare a cererilor, având în
vedere că în urma alegerilor locale din 2020 s-a schimbat componența consiliului
local.

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

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Enea propune ca d-na Lungu Liliana să facă parte din comisia
de evaluare a dosarelor pentru obținerea premiului de excelență.

Se apobă propunerea d-lui Enea cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.

Dl Fulop se intersează dacă se pot  respecta  termenele  propuse,  având în
vedere că data de 24 mai este sărbătoare, zi liberă la catolici. 

Se popune modificarea termenelor, astfel: 
„1. Depunerea dosarelor pentru obținerea premiilor de excelență - „Premiul

de excelență al orașului Covasna pentru activități școlare” – 21 mai, ora 12.00
2. Afișarea la avizierul și pe site-ul Primăriei a celor care s-au înscris pentru

„Premiul de excelență al orașului Covasna pentru activități școlare” – 21 mai
3. Afișarea la avizierul și pe site-ul Primăriei a câștigătorilor „Premiului de

excelență al orașului Covasna pentru activități școlare” – 25 mai
4. Contestații  privind acordarea „Premiul de excelență al orașului Covasna

pentru activități școlare” – 26 mai, ora 12.00
5. Rezolvarea contestațiilor – 27 mai
6.  Aprobarea  de  către  Consiliul  local  al  orașului  Covasna  a  propunerilor

Comisiei de evaluare în prima ședință ordinară a Consiliului Local după 26 mai.”
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articoleși pe
ansamblu, care esteaprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 49/2021
Cu privire la modificarea HCL nr. 22/2010 privind aprobarea instituirii
„PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar „Kőrösi
Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.40.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL
         ENEA NICOLAE AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                  ENEA VASILICA
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