
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  11/2021

Încheiat  astăzi,  15  iulie  2021,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 13 consilieri în sala de ședințe al orașului Covasna.
Lipsesc  consilierii:  dl  Neagovici  Vasile  Cătălin,  d-na  Becsek  Eva  și

întârzie dl consilier Fulop Csaba și d-na consilier Muntean Felicia – Maria. 
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al

orașului, d-na Vasilica Enea, consiler juridic, d-ra Bartos Timea și inspector resurse
umane, d-na Cucu Irma.
          Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.   230/2021, 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 9 iulie 2021.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară  a  consiliului  local  din  luna  iulie  2021,  care  se  desfășoară  cu
respectarea distanțării sociale în sala de ședințe al primăriei orașului Covasna.

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

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

Hotărârea nr. 81/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

Întră în sala de ședințe d-na consilier Muntean Felicia – Maria.

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

             1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului
de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
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  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării şi cuprinderii în
domeniul  public  al  oraşului  Covasna  a  drumului  DC  13,  Covasna-Surcea,
tronsonul din extravilanul orașului, în suprafață de 24730 mp.
            3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a
sumei de 217.814,24 lei pentru introducere canalizării menajere pe strada Pava
de Sus.

4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  HCL  nr.  59/2021
privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna
la  ”Programul  Județean  de  dezvoltare  a  infrastructurii  unitatilor  de
invatamant preuniversitar”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale al
managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna.

           Dl Primar propune modificarea ordinii de zi în sensul retragerii punctului 3
având în vedere că nu a ajuns documentația aferentă investiției, deci rămâne pentru
ședința  ordinară.  Totodată  propune  suplimentarea  ordineii  de  zi  cu  un  punct,
respectiv  proiect  de  hotărâre  privind  revocarea  HCL  nr.  63/2021  privind
asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea
înființării  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”.

Întră în sala de ședință dl consilier Fulop Csaba.

          Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, 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  aprobarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  al  aparatului  de
specialitate al Primarului orașului Covasna. 

           D-na Cucu detaliază raportul de specialitate și prezintă punctual propunerile
de modificare.

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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 
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Discții: Dl Bocan se interesază dacă s-a făcut o simulare care ar fi impactul
bugetar în urma acestor modificări.

Dl Primar arată că nu, dar oricum nu se urmărește angajarea unor persoane la
Primăria Covasna.  În continuare detaliază necesitatea modificării  organigramei și
adoptăii  proiectului  de  hotărâre,  mai  elas  pentru  că  trebuie  întărit  partea  de
urbanism.  La  poliția  locală  desi  sunt  mai  multe  locuri  vacante,  nu  se  dorește
angajarea, se descurcă cei care sunt acum. Totodată se propune crearea unui post de
consilier la cabinetul d-lui viceprimar, dar deocamdată acest post nu va fi ocupat. 

D-na Secretar completează cele relatate de dl Primar și arată că sunt bugetate
96 de posturi,  se mai  înființează încă 2 posturi.  Nu se pune problema bugetului
alocat.

D-na Muntean din cele 96 câte sunt ocupate.
D-na Cucu răspunde: 16 posturi de funcții publice sunt vacante.
Dl Primar:  creăm aceste  posturi  ca  să  rezolvăm problema personalului  la

momentul oportun.
Dl Bocan tocmai de aceea a pus întrebarea, să vadă dacă există buget pentru

acoperirea acestor posturi.
Dl Primar: acum modificăm organigrama, dacă găsim persoanele potrivite

angajă, dacă nu, nu. Sunt foarte mulțumit  de activitatea administratorului public,
consider că este un câștig pentru noi. Deocamdată. 

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. 82/2021
cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de

specialitate al Primarului orașului Covasna

             Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  întabulării  şi  cuprinderii  în  domeniul  public  al  oraşului
Covasna  a  drumului  DC  13,  Covasna-Surcea,  tronsonul  din  extravilanul
orașului, în suprafață de 24730 mp.

           Dl Primar detaliază 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 publică locală, apărarea ordinii

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

–  AVIZ FAVORABIL
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Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  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. 83/2021
privind aprobarea întabulării şi cuprinderii în domeniul public al oraşului
Covasna a drumului DC 13, Covasna-Surcea, tronsonul din extravilanul

orașului, în suprafață de 24730 mp

Dl consilier Gazda Istvan cere acordul celor prezenți să părăsească sala de
ședințe pentru a participa la o înmormântare.

Înainte de a părăsi sala de ședințe cere un moment de reculegere în memoria
d-lui profesor Bako Andras, care a fost profesor de sport la Liceul Korosi CSoma
Sandor timp de 38 de ani.

Dl  consilier  Enea  Nicolae cere  un  moment  de  reculegere  în  memoria
tânărului om de afaceri, Oltean Staicu Ilie, care a fost un om de afaceri prosper și a
ajutat foarte mult comunitatea.

Dl consilier Gazda Istvan părăsește sala de ședințe.

          După momentele de reculegere se trece la discutarea punctului 3 de pe
ordinea de zi, Proiect  de hotărâre cu privire la  modificarea HCL nr.
59/2021 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale
oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii
unitatilor de invatamant preuniversitar”.

Dl Primar 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
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 
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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 84/2021
cu privire la modificarea HCL nr. 59/2021 privind aprobarea participării

unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean
de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”

          
          Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre

privind  aprobarea  rezultatului  evaluării  anuale  al  managementului
Casei Orășenești de Cultură Covasna.

Dl Primar prezintă pe scurt 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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și

tineret
–  AVIZ FAVORABIL – cu o abținere din partea d-lui consilier Enea

Nicolae
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Molnar,  membru  în  comisia  de  evaluare  prezintp  câteva
aspecte  constatate:  în  urma  analizei  raportului  membrii  comisiei  de  evaluare  au
constatat câteva lipsuri, aceste lipsuri reflect și nota acordată. În fiecare an au făcut
câteva  recomandări,  au  solicitat  întocmirea  listei  anuale  de  investiții,  un  raport
privind indicarea realizării sau nerealizării tuturor activităților. Au propus ca de ex.
de ziua copilului să realizeze activități mai diversificate pentru toate categoriile de
vârstă să fie programe. Totodată au propus să efectueze sondaje în rândul populației,
să vadă de ce programe ar fi nevoie, la care ar participa mai mulți  spectator. Pe
perioada  pandemiei  ar  fi  avut  imp  să  se  gândească  mai  multe  soluții,  de  ex.
Realizarea abonamentelor pentru spectacole, astfel s-ar fi asigurat o sustenabilitate
oricărui spectacol. Să vedem până la anul cum se va descurca.

Dl Bocan: din punct de vedere financiar s-a încadrat în prevederile bugetare,
nu s-au realizat venituri propria. Au foat foarte multe lagune în raport, spre norocul
lui a fost situația cu pandemia. Așteptăm mai multe rezultate.
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Dl Enea: situația pandemică a fost doar anul trecut, în schimb există acest
comportament de a lucre ce lasă de dorit. Avem de ex. Centrul Cultural care s-a
finalizat în anul 2008, dar din cauza lipsei autorizației de la ISU nici în ziua de azi
nu este efectuată recepția finală și nu poate fi calculat valoare de inventor, astfel nu
se poate trece în contabilitate.  Acesta  dovedește  că este un manager  pasiv,  nu a
realizat  această  autorizație.  Nu  realizează  venituri  proprii,  se  bazează  doar  pe
subvenția de la bugetul local. Niciodată nu a depus nici un proiect pentru atragerea
de fonduri de la Ministerul Culturii. Sunt de părere că nici nu a citit strategia de
dezvoltare al orașului Covasna referitor la cultură.

Pandemia pe dl Czilli mai mult l-a ajutat. Casa de Culută nu are măcar un
site propriu. Este curios dacă măcar a absolvit acel curs de management cultural,
care ar fi obligatoriu pentru activitatea lui. M-am abținut de la vot și propun să-i
stabilim anumite termene pe care trebuie să le îndeplinească, astfel o să votez și eu
„pentru”.

D-na Muntean se interesează câți salariați are Casa de Cultură.
Dl Bocan răspunde: 4 salariați plus un om cu jumătate de normă.
D-na Muntean: de unde credeți că ar putea atrage fonduri proprii. 
Dl Enea: din spectacole, dacă umblă după spectator.
Dl Ferencz este de părere că dl Czilli trebuia să se apere cu fapte. Referitor

la  organizarea  spectacolelor  este  de  părere  că  nu  este  totuna  ce  organizează.
Covasna este ora mic, mai mult de 30 de lei nici nu poate să ceară pe un bilet.

Dl Molnar: în cee ace privește observațiile făcute de dl consilier Enea: am
constat și noi acele lipsuri. Casa de cultură are site, dar trebuie îmbunătățită. Orice
activitate culturală este binevenită, trebuie să sprijinim orice încercare în acest sens.
Așteptam și noi mai mult de la el din punct de vedere al proiectelor de finanțare, i-
am indicat  și  sursele  de  und ear  fi  putut  să  solicite.  O altă  chestiune:  el  invite
spectacole, dar câteodată mobilizarea este de dorit a fi îmbunătățit. Noi ar trebui să
mobilizăm oamenii  să participle la viața culturală. Interesul meu este să avem o
manifestare culturală comună și să sprijinim această activitate.

Dl Enea: eu m-am ocupat de spectacole o perioadă bună de timp, spectacole
care s-au derulat cu sala plină, la care nici nu am folosit bani de la Casa de Cultură.

Dl Bocan:  referitor  la  evaluarea  d-lui  Czilii  –  acesta  s-a  făcut  vizavi  de
proiectul  depus  de  dânsul  –  restul  se  poate  implementa.  Putem să  chemăm  pe
oricine, dar prima data trebuie să vedem dacă acel proiect este sustenabil.

Dl Primar: anul 2020 a fost un an deosebit, activitatea d-lui Czilii se poate
îmbunătăți  fără discuții.  Anul trecut nici nu se putea participa la spectacole.  S-a
observat faptul că spectacolele care au mai multă distracție și mai puțină cultură sunt
mai bine vândute, ele sunt mai ușor de digerat pentru spectator.

Dl Enea este de părere că nu este adevărat.
Dl Primar: bineînțeles sunt și excepții. În utlima perioadă hotelierii ne cer

insistent revenirea la concertele de promenadă, de fanfară – există această lipsă. O
să-i propun d-lui Czilii să insiste pe acest aspect. Am putea participa la școlarizarea
unor elevi în acest sens, se poate organiza și un grup de majorete cu sprijinul d-nei
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Horvath de la Clubul Copiilor. Cultura în general nu se subvenționează, bineînțeles
atragerea de fonduri ar ajuta.

Dl Enea:  am propus să dăm niște termene pentru finalizarea problemelor
curente.

Dl  Primar:  referitor  la  lipsa  recepției  lucrărilor  –  am moștenit  și  noi  o
situație pa care trebuia s-o manageriem. Lucrările au fost efectuate de o firmă le
vremea respectivă, dar nu au fost conforme cu cererea ISU. În viitor vom realiza
această  investiție  din  fondurile  proprii,  ca  să  putem  efectua  recepția  finală  a
investiției.

Dl  Bocan este  de  părere  că  termenele  se  pot  prevedea  în  contractul  de
mandat.

Dl Enea: numai dacă stabilește consiliul niște sarcini. Putem să-l evaluăm și
să-I trecem niște clause printr-un act additional.

Dl Molnar nu vrea să intre în amănunte, dar este de părere că un cerc de
fotograf nu se poate realiza dacă în oraș nu este nimeni disponibil să se ocupe cu așa
ceva. 

Dl Enea: poate să aducă un instructor, dacă se dorește.
Dl Fulop este de părere că această problem este mult mai amplă. Evoluăm în

timp, în tehnologie, cu acel budget ce se acordă nu poate să facă mare lucru. În oraș
puține persoane se implică în organizare, care este deficitară.  Obiective concrete
fără  cunoașterea  bugetului  sunt  greu  de  realizat.  La  nivelul  calității  poate  să  se
implice  și  consiliul  local,  măcar  în  atragerea  de  alte  fonduri.  Avem deiciențele
noastre, dar nici cultura nu se mai consumă ca acum 50 de ani. 

Dl Enea: atunci să desființați Casa de Cultură.
Dl Fulop: nu trebuie desființat, doar că am pierdut teren față de orașele mai

mari.
Dl Ferencz: și nici nu dispunem de atâtea fonduri.
Dl Domahazi își aduce aminte că la un concurs organizat pentru ocuparea

postului de manager la Casa de Cultură până în ultima clipă era un alt concurrent,
care s-a retrat pe ultima 100 de metri. Așa a picat acolo dl Czilli.

D-na Muntean: Casa de Cultură nu este responsabil cu ridicarea nivelului
de cultură?

Dl Primar: ar fi  responsabil,  dar mai ales ar trebui să asigure accesul  la
cultură cetățenilor din oraș.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru” și 2 „abțineri” (dl Enea Nicolae și
d-na Lungu Liliana), după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 85/2021
privind aprobarea rezultatului evaluării managementului 

Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2020
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          Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind revocarea HCL nr. 63/2021 privind asocierea oraşului Covasna
cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU
SECUIESC-COVASNA”.

Dl Primar 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 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 86/2021
privind revocarea HCL nr. 63/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte
unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-
COVASNA”

Dl Primar: în mapele Dvs. există o adresă din partea Gospodăriei Comunale,
despre cele arătate în adresă vom discuta în ședința ordinară a Consiliului

local.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.20.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL
       JESZENOVICS ALBERT       AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                  ENEA VASILICA
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