
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  9/2021

Încheiat  astăzi,  8  iunie  2021,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri în sala mare de evenimente a Casei Orășenești
de Cultură Covasna.

Lipsesc consilierii: d-na Bodó Enikő, dl Enea Nicolae, dl Neagovici Vasile
– Cătălin,  dl  Jeszenovics  Róbert  – Károly  și  d-na Sasu Izabella,  întârzie  dl
consilier Molnár János. Dl Enea Nicolae a anunțat, în scris, că este de gardă,
iar  d-nii  Neagovici  Vasile  Cătălin  și  Jeszenovics  Robert  Karoly  sunt  în
concediu.

Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al
orașului, d-na Vasilica Enea, director economic, dl Bagoly Zsolt Lajos și director
economic adjunct, dl Antal Levente.
          Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.   179/2021, 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 3 iunie 2021.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară  a  consiliului  local  din  luna  iunie  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 iunie 2021.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna iunie  dl consilier Ferencz

Botond.
Se aprobă propunerea cu 11 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă

Hotărârea nr. 65/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

D-l 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 cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului  orașului  Covasna  în  Adunarea  Generală  ordinară  a
Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dlui Rákosi
Áron. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului
Covasna pe anul 2021.

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  documentației  de
atribuire  privind închirierea,  prin  licitație  publică,  a  unui  număr  de  33 de
locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul
2020 al S.C. Gos Trans Com S.R.L.

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea delegării gestiunii serviciului
de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  desfășurarea  evaluării  anuale  a
managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna.

           Dl Primar propune modificarea ordinii de zi în sensul retragerii punctului 5
având în vedere că acest punct nu s-a putut finaliza, respectiv trebuie să parcurgă
procedura transparenței decizionale.
          Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se aprobă cu  11 voturi
„pentru”– unanimitate.

           Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în
Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. –
Operator Regional, dlui Rákosi Áron. 

           Dl Primar  detaliază referatul de aprobare și arată că printr-o hotărâre
anterioară dl Rákosi Áron a fost desemnat reprezentant al orașului Covasna în AGA
al Gospodăriei Comunale. 
           Reprezentanții societății au solicitat de mai multe ori să renunțăm la acest stil
de muncă, care este unul greoi mai ales când trebuie să se ia decizii rapide, dar noi
am considerat că totuși este mai bine ca Dvs. să luați cunoștință despre ce se discută
în  ședințele  AGA.  Orașul  Covasna  deține  8% din  această  societate  comercială,
Sfântu Gheorghe 60%, deci poate să ia decizii și fără noi, totuși trebuie îndeplinite
formalitățile  și  dl  Rákosi,  aflându-se  momentan  în  concediu  de  boală,  dacă  va
reveni, va vota conform mandatului acordat de Dvs.

Intră în sala de ședințe dl consilier Molnár János.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
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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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 
Discții: Dl Gazda se interesază dacă nu ar trebui să desemneze în locul d-lui

Rákosi o altă persoană.
Dl Primar arată că deocamdată există o hotărâre prin care dl Rákosi Áron a

fost  desemnat,  această hotărâre va fi  revocată dacă o să fie cazul și  atunci va fi
numită o altă persoană.

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. 66/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în
Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. -

Operator Regional

             Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2021.

           Dl Primar detaliază proiectul de hotărâre și arată că se dorește rectificarea
bugetului  local  pentru următoarele:  majorarea  sumei  alocate  pentru achiziționare
unui autoturism Dacia Logan, având în vedere că s-a modificaat suma de anul trecut,
achiziționarea unui scuter electric pentru angajații primăriei care nu au permis de
conducere și care nu necesită permis de conducere, amenajarea unui parc fitness în
aer liber – pentru care există solicitare de mult timp – condiția amenajării unui astfel
de parc fiind o locație împrejmuită. Singura locație în care se poate amenaja este
terenul de lângă sala de sport din Voineși. Se vor amenaja 2 locuri de joacă – unul și
în urma solicitării d-lui consilier Enea în curtea grădiniței din Voinești și unul lângă
sala  de  sport.  În  continuare  se  vor  achiziționa  motocositoare  și  o  pompă
submersibilă necesară la fântâna de apă minerală din centru.

Având  în  vedere  faptul  că  există  multe  cereri  pentru  comercializare  de
artizanate  în  Valea  Zânelor  propun  să  achiziționăm  căsuțe  din  lemn  pentru
suveniruri.  S-a  făcut  o  adresă  către  fabrica  de  zahăr  Bod  în  vedere  clarificării
situației acelei panou care ocupă locul, am primit răspuns că acel panou nu este pe
inventarul lor, deci se va ridica de acolo și se va amenaja locul cu piatră cubică.
Dorim să punem un chioșc și  vizavi de farmacia Farmacom, unde a mai fost un
chioșc mic înainte, și unul la colțul podului mare din centru în locul chioșcului de
fier.  Aceste  căsuțe  vor  fi  amplasate  penru  comercializarea  produselor  locale,
suveniruri, astfel vor fi create și locuri de muncă.
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Având  în  vedere  că  avem  probleme  la  lucrările  la  înălțime,  se  propune
achiziționarea unei schele metalice. Totodată văzând că balustrada podului mare din
centru  s-a  deteriorat  destul  de  mult  în  ultima  perioadă,  se  propune  schimbarea
balustradei cu una de fier, ca să fie la fel cu restul orașului. 

În  viitor  se  vor  mai  face  rectificări,  se  dorește  extinderea  rețelei  de
supraveghere  video,  reabilitarea  clădirii  în  care  se  află  cabinetul  medical  din
Voinești, se vor comanda niște lucrări pentru C.F., PUZ-uri, S.F. pentru internat ca
să fie inclus pe PNDL, documentații pentru străzi. S-a comandat și PMUD, lucrarea
în sine a fost achiziționată la o sumă destul de mica față de ofertele anterioare de pe
piață. Unde putem, facem economii. 

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 Bocan are câteva aspecte de clarificat: aceste modificări nu sunt
cuprinse în lista de investiții.

Dl Primar: ba da, scrie în proiect că se modifică lista de investiții.
Dl  Bocan:  referitor  la  achiziționarea  unui  scuter  electric  nu  știe  dacă  este

necesar permis de conducere, dar crede că este nevoie măcar de un curs. În legătură
cu achiziționarea căsuțelor modulare dorește să afle cât se estimează a fi chiria pe
mp, dacă ar veni cineva pentru chirie, măcar un calcul ca aceste căsuțe să nu stea
degeaba.

Dl Primar răspunde:  solicitări  sunt  pentru căsuțe,  altfel  nu ar  fi  promovat
această investiție.

Dl  Bagoly intervene  și  arată  că  este  o  greșeală  în  materialul  de  ședință,
conform referatului  de necesitate  se cere 50 ml  de balustradă pentru pod, iar  în
material a fost trecut 40 ml, urmează să fie corectată anexa privind lista de investiții.
Suma este corectă.  

Nefiind  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. 67/2021
cu privire la rectificarea bugetului local

al oraşului Covasna pe anul 2021

          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  documentației  de  atribuire  privind  închirierea,
prin licitație publică, a unui număr de 33 de locuri de parcare în zonele
de reședință ale orașului Covasna.
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Dl Primar  prezintă  pe  scurt  raportul  de  specialitate,  arătând faptul  că  pe
lângă locurile de parcare scoase la licitație sunt în curs lucrările pentru amenajarea
altor locuri de parcare, cum ar fi de ex. pe str. Ady Endre și în str. Libertății.

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  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL -  proiectul de hotărâre a

fost  supus  procedurii  transparenței  decizionale  pe  procedură  de  urgență,  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  Vatany  parcurgând  materialul  este  de  părere  că  cine  o  să
cumpere caiet de sarcini pentru participare la licitație o să fie derutat, deoarece la
schița  D  apare  str.  Florilor  și  din  câte  știe  acolo  nu  sunt  locuri  de  parcare  de
închiriat.

Dl Primar: este str. Unirii, se va corecta schița.
Dl Vatany arată că sunt unele locuri de parcare publice care sunt ocupate în

permanență.
Dl  Primar știe,  sunt  foarte  multe  discuții  pe  această  temă.  Unii  propun

amenajarea locurilor de parcare cu taxă, alții nu vor acest lucru, trebuie inițiat un
proiect de hotărâre pentru reglementarea acestor probleme, consiliul local o să fie
consultat  la  momentul  respectiv.  Aceste  lucruri  trebuie  reglementate  printr-un
regulament, consilierii pot veni cu idei, propuneri.

Dl  Bocan este  de  părere  că  ar  fi  benefică  parcarea  cu  plată,  astfel  s-ar
rezolva  problema  parcării  din  centru.  În  continuare  aduce  la  cunoștința  celor
prezenți că din motive personale nu va participa la vot.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care esteaprobat cu 11 voturi ,,pentru” și 1 vot „abținere” (dl Bcan Ioan
Marcel), după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 68/2021
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privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin
licitație publică, a unui număr de 33 de locuri de parcare în zonele de

reședință ale orașului Covasna
          
          Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu

privire la aprobarea bilanțului contabil pe anul 2020 al S.C. Gos Trans
Com S.R.L.

Dl Antal prezintă pe scurt raportul de specialitate.

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:  D-na Muntean  întreabă dacă din profit  se  repartizează și  către
salariați.

Dl  Antal  răspunde:  nu,  nu  este  obligatoriu  repartizarea  profitului  către
salariați.

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. 69/2021
Privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi

aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2020

          Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  desfășurarea  evaluării  anuale  a  managementului  Casei
Orășenești de Cultură Covasna.

Dl  Primar  prezintă  proiectul  de  hotărâre  și  arată  că  în  conformitate  cu
prevederile  legale  în  vigoare  trebuie  aprobat  regulamentul  conform căruia  se  va
desfășura  evaluarea  managementului  Casei  Orășenești  de  Cultură  și  constituirea
comisiilor de evaluare. Numărul total al reprezentanților consiliului local nu poate
depăși o treime din numărul membrilor comisiilor, urmează ca consilierii locali să
nominalizeze câte un reprezentant  în cele două comisii.  Până acum s-a respectat
cumva și algoritmul componenței consiliului local în aceste comisii. 

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

–  AVIZ FAVORABIL – cu un amendament din partea d-lui consilier
Enea Nicolae – în cazul în care va fi numit membru în comisia de evaluare,
acceptă nominalizarea
           Doamna Secretar General –  AVIZ FAVORABIL –  termenele au fost
calculate  conform  prevederilor  legale,  respectiv: 14-18.06.2021,  întocmirea
referatelor-analiză de către secretariatul comisiei, 21-25.06.2021, analiza individuală
a raportului  de activitate  şi  a  referatelor  -  analiză de către  comisia  de evaluare,
29.06.2021, întrunirea membrilor comisiei de evaluare anuală, la sediul autorităţii
sau  la  sediul  Casei  de  Cultură   în  vederea  dezbaterii  raportului  de  activitate  și
29.06.2021 susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu,
desfășurat la sediul Casei de Cultura Covasna. S-a verificat dacă managerul a depus
raportul de activitate în termen de 30 de zile de la depunerea situației financiare,
termenul a fost respectat.

Discuții: D-na Lungu propune ca dl Enea Nicolae să fie membru în comisia
de evaluare, dânsul în cerere a și motivat, a mai făcut parte din această comisie în
mandatul trecut și este membru și în comisia de cultură. 

Dl  Molnar  pe  motivul  că  raportul  conține  date  contabile  propune  ca  dl
Bocan Ioan Marcel să fie membru în comisia de evaluare.

D-na Muntean susține propunerea d-lui Molnar.
Dl Primar solicită să fie propuneri și pentru comisia de contestație.
Consilierii sunt de acord ca în comisia de contestație să rămână în continuare

dl consilier Neagovici Vasile Cătălin.
Dl Președinte de ședință supune la vot pe rând propunerile:
Propunerea d-nei Lungu este supus la vot, primind 2 voturi „pentru” (d-na

Lungu Liliana și dl Gazda Istvan) și 10 voturi „abținere”
Propunerea d-lui Molnar este supus la vot, primind 9 voturi „pentru” și 3

voturi „abținere” (d-na Lungu Liliana, dl Bocan Ioan Marcel și dl Gazda Istvan).
În consecință în urma votului se constată că membru în comisia de evaluare

va fi dl consilier Bocan Ioan Marcel. 

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. 70/2021
privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului 

Casei orăşeneşti de Cultură
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru

prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL
       FERENCZ BOTOND        AL ORAȘULUI COVASNA
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                                                                  ENEA VASILICA
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