ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 13/2021
Încheiat astăzi, 19 august 2021, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi fizic 9 consilieri în sala de ședințe a orașului Covasna și 3
consilieri sunt prezenți prin mediul online (dl Neagovici Vasile Cătălin, dl
Jeszenovics Albert și dl Vatany Ferenc).
Lipsesc consilierii: d-na Becsek Éva, dl Fülöp Csaba, dl Bocan Ioan –
Marcel, dl Domahazi Janos și dl Ferencz Botond.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al
orașului, d-na Vasilica Enea și administrator public, dl Para Sandor.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 268/2021, 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 august 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna august 2021, care se desfășoară cu
respectarea distanțării sociale în sala de ședințe al primăriei orașului Covasna.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna august 2021.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna august d-na consilier Lungu
Liliana.
Se aprobă propunerea cu 12 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
Hotărârea nr. 94/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință
D-na 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 delegării gestiunii
serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate,
actualizat, pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară,
oraș Covasna”.
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3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici al investiției “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș
Covasna”.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate,
actualizat, pentru investiția “Centru Balneoclimateric Multifuncțional
Covasna”.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –
economici ai investiției “Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 84/2020
privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru
proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN
EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
orașului Covasna.
8. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Covasna cu alte
unități administrativ – teritoriale, în vederea înființării Asociației
Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC –
COVASNA.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare
încheiat cu Asociația Română de Balneologie și S.C. Turism Covasna S.A. în
vederea organizării Congresului Național de Balneologie, Covasna, 1-5
septembrie 2021.
10. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea unor erori materiale
cuprinse în HCL nr. 90/2021 și HCL nr. 91/2021 cu privire la denumirea
ministerului coordonator.
Dl Primar propune modificarea ordinii de zi în sensul ca punctul 9 să fie
discutat înainte de aprobarea rectificării bugetului general consolidat.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se aprobă cu 12 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul
Covasna, județul Covasna.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că consiliul local a mai
aprobat o hotărâre cu obiect similar, care a fost atacat de prefectură pentru
nelegalitate și pe la urmă a fost revocată. S-a făcut un nou proiect de hotărâre, de
data asta s-au corectat inadvertențele sesizate de către prefectură. Se propune
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delegarea gestiunii serviciului de iluminat – acele servicii de întreținere care se
consideră a fi necesare.
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 - 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
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. 95/2021
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din
orașul Covasna, județul Covasna
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția
“Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna”.
Dl Para Sandor detaliază raportul de specialitate și arată că de la firma
proiectantă s-a solicitat o variantă actualizată a studiului de fezabilitate, lucrarea nu
a costat nimic. Documentația tehnică actualizată a fost înaintată la CNI și ei au dat
acordul lor prealabil pentru acest proiect.
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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Discuții: Dl Primar arată că a mai apărut o cotă CNI, specific proiectelor
implementate de ei. Ne-am gândit și la dotări, de principiu s-a aprobat proiectul
propus în forma actuală. Dl Para vă rog să prezentați care este cota noastră în
această investiție.
Dl Para prezintă: valoarea totală a investiției este de 8.621.906,17 lei, din
care partea orașului este de 188.947,40 lei, inclusive TVA.
Dl Primar este de părere că până acum este cea mai bună schemă de
finanțare, în măsura în care s-ar reuși implementarea, ar fi extraordinar. În
continuare arată de unde a plecat necesitatea de a face două proiecte de hotărâre:
prima data se aprobă studiul de fezabilitate actualizat și separat se aprobă indicatorii
tehnico – economici, cu marja CNI – ului. Cei de la CNI nu erau de acord să
modificăm formatul lor.
Dl Para: modelul proiectului de hotărâre a fost înaintat la departamentul
juridic de la CNI și ei au dat acordul lor.
D-na Muntean nu a înțeles concret ce investiție va fi.
Dl Primar arată că doresc să se adrese și altor categorii de turiști, nu doar
celor care vin la tratament, mai ales pentru copii, au avut mai multe solicitări în
acest sens. Se dorește dezvoltarea infrastructurii de turism cu ceva de genul cum
este la Ski Gyimes, pe pârtia de schi mică, acolo se dorește realizarea unui centru de
agrement.
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. 96/2021
privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția
“Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, judetul
Covasna”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici al investiției “Instalații,
echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna”.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare.
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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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. 97/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
“Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, județul
Covasna”
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția
“Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
Dl Para prezintă raportul de specialitate și arată că studiul de fezabilitate a
fost elaborată în anul 2020, iar CNI – ul după prima etapă de verificare a solicitat
revizuirea acestuia și a solicitat în plus o documentație tehnică cu listă de cantități.
După mai mult discuții s-a convenit că trebuie actualizat SF-ul, pentru care s-a cerut
ofertă de la proiectant. Între prețul inițial și cel revizuit este o diferență de 3
milioane de lei, în afară de cursul euro și prețul materialelor a mai fost introdus și
contravaloarea dotărilor. S-a mai modificat și în interiorul devizului ca să fie mai
multe cheltuieli eligibile.
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
Discuții: D-na Muntean se interesează cât de mare va fi construcția.
Dl Primar: investiția va costa 12 milioane de euro, în jur de 3000 mp pe 3
nivele. Inițial nu au fost prevăzute dotările pentru că ne gândeam să fie inclus măcar
pe masterplanul investițiilor și să finanțăm noi toate cheltuielile neeligibile. Având
posibilitatea să fie finanțat de CNI și discutănd și cu proiectantul, s-a refăcut SF-ul
conform discuțiilor. CNI-ul a solicitat o listă de cantități, dar noi nu putem oferi încă
aceste cantități și sume, acestea se vor clarifica abia în faza întocmirii proiectului
tehnic. Nu ne putem angaja în ceva ce nu putem implementa ulterior. Fiind vorba de
o sumă foarte mare este necesar să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern
implementarea acestui proiect. S-a actualizat SF-ul și s-a mers pe prețuri realiste.
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După părerea d-lui administrator public ne încadrăm în suma prevăzută, am introdus
și dotări pe care le-am putut aprecia.
D-na Secretar întreabă dacă până la urmă cum a rămas cu băile cu apă
termală, vor fi în bazin sau în căzi.
Dl Primar răspunde: când ajungem la proiectul tehnic o să mai discutăm,
deocamdată suntem le nivel de SF.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 98/2021
cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru
investiția ”Centru Balneoclimateric Multifuncțional, Covasna” orașul Covasna,
județul Covasna
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției “Centru
Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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. 99/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:
“Centru balneoclimateric multifuncțional, Covasna” orașul Covasna, județul
Covasna
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Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea HCL nr. 84/2020 privind participarea la Programul
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA
SISTEMULUI
DE
ILUMINAT
PRIN
EFICIENTIZAREA
INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA,
JUDEȚUL COVASNA”.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre arătând
faptul că proiectul orașului Covasna a fost declarat câștigător, însă unele lucruri au
fost găsite ca neeligibile, de ex. nu se finanțează prin acest proiect extinderile rețelei
de iluminat. Noi inițial ne-am gândit să introducem și câteva extinderi, dar trebuie să
le scoatem, astfel se modifică și devizul.
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 – cu o precizare – când
s-a întocmit acest proiect v-am rugat să extindeți rețeaua de iluminat public și
către Planul înclinat.
Discuții: Dl Primar: am dorit acest lucru, dar nu se încadrează în proiect
extinederea, doar suplimentarea numărului corpurilor de iluminat pe rețeau
existentă. Nu s-a mers pe extindere pentru că nu am putut să facem altfel. Din câte
știu se va lansa un proiect pe extindere, atunci depunem și acolo cerere de finanțare,
să vedem ce va intra acolo. Corpurile de iluminat vechi ce se vor demonta din
străzile incluse în proiect vor fi montate în alte locuri. Valoarea maximă de finanțare
a proiectului este de 1 milion de lei, din care noi trebuie să acoperim 10%. Oricum
nu putem pune corpuri de iluminat pe fiecare stâlp.
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. 100/2021
cu privire la modificarea HCL nr. 84/2020 privind participarea la
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul:
„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN
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EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat cu Asociația Română de
Balneologie și S.C. Turism Covasna S.A. în vederea organizării Congresului
Național de Balneologie, Covasna, 1-5 septembrie 2021.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și informează consilierii locali că
este vorba de o solicitare de parteneriat din partea S.C. Turism Covasna S.A. și din
partea Asociației Române de Balneologie pentru organizarea unui congres național
de balneologie, congres medical – științific în hotelul Cerbul – Covasna. Ni se cere
parteneriatul în organizarea, în susținerea și suportarea unor costuri ca de ex. în
transportarea participanților în diferite destinații turisitice – să vedem câți doritori
vor fi. În afară de asta vor fi cheltuieli cu materiale de promovare, bannere în oraș și
în sala de conferință, sonorizare, video (asigurarea tehnicii de congres). S.C. Turism
Covasna ne-a solicitat în mod expres, în calitate de unul dintre cele mai mari
plătitori de taxă de stațiune să contribuim și noi în organizare. Pe noi ne interesează
mai mult promovarea valorilor orașului Covasna, fiind participanți și din alte țări să
ducă vestea orașului și în afara țării. Fiind de specific balneomedical am zis că nu
putem refuza acest parteneriat. Desigur impune niște costuri, dar sunt de părere că
putem să ne asumăm.
Vor fi parteneri și Consiliul Județean Covasna, Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, inclusiv din punct de vedere financiar.
Deja am semnat această înțelegere, am ținut să vă informez și să vă cer părerera,
consiliul local să-și dea acordul pentru organizarea acestui congres, la care participă
inclusiv academicieni, profesori renumiți din mai multe universități din țară.
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 Enea: faptul că se ține aici, în orașul Covasna congresul este un
lucru foarte bun, faptul că suntem parteneri iarăși este bine, dar nu înțeleg de ce ni sa impus suma asta de 15.000 lei pentru că inclusiv eu am organizat o conferință
internațională de carbo terapie în anul 2000 și atunci nu s-a dat nici taxă de
participare la congres, m-au ajutat doar orașul prin hotelurile respective. Au stat 5
zile, au fost în jur de 200 de participanți, le-am oferit gratuit cu ajutorul hotelurilor
cocktailuri de bun venit, seară festivă, etc. Cei care vin la acest congres plătesc o
taxă de participare foarte mare, mai mult, acolo unde sunt cazați ei plătesc totul la
sume destul de mari. E bine faptul că se ține, oricum acestă societate de Medicină
Fizică, Recuperare și Balneologie s-a înființat pe urmă. Adevărata societate din care
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fac parte și eu și sunt vicepreședinte, care reprezintă și comisia de specialitate la
Ministerul Sănătății este alta, aia a luat naștere prin vot la congres, asta s-a format pe
urmă, mai mult la sugestia oamenilor din turism, patronatului balnear. E o cheltuială
totuși 15.000 de lei și nu știu pe ce.
Dl Primar: am avut o discuție comună, sunt cheltuieli cu închiriere autobuze,
banere, sonorizare, roll-apuri, plus că totul va fi în direct, se va transmite live tot
congresul. S-au făcut niște calcule, au adus ofertele, totuși există o sumă minima pe
care trebuie să o asumăm având în vedere că societatea este una dintre cele mai mari
plătitori de taxă de stațiune.
D-na Muntean ar fi curioasă să vadă cine cât depune ca taxă de stațiune.
Dl Primar: avem situația, putem să vă prezentăm.
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. 101/2021
Privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat cu Asociaţia
Română de Balneologie şi S.C. Turism Covasna S.A. în vederea organizării
Congresului Naţional de Balneologie, Covasna, 1-5 septembrie 2021
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și detaliază proiectul bugetului
general rectificat.
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 – am avut o discuție ca
sumele primite ca sponsorizare pentru bustul lui Mihai Eminescu să fie incluse în
buget.
Dl Primar: așa este, am discutat cu dl director economic și a spus că acele
sume vor fi incluse în buget în luna septembrie. Totodată arată că la capitolul sport a
fost alocată o sumă mai mare pentru că se dorește amenajarea unei piste de atletism,
unde se pot antrena copiii, a fost reasfaltat terenul interior, se va amenaja și un loc
de joacă pentru copii. Se montează paratrăsnete pe sala de sport pentru că ultima
dată când a fost vreme rea s-au ars becurile de led și trebuie schimbate.
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
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HOTĂRÂREA NR. 102/2021
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat
al orașului Covasna pe anul 2021
Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ – teritoriale, în
vederea înființării Asociației Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ
TÂRGU SECUIESC – COVASNA.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că am mai avut o hotărâre cu
această temă, dar la controlul de legalitate prefectura a semnalizat o anumită
nelegalitate și pe la urmă hotărârea anterioară a fost revocată. S-au clarificat
aspectele semnalizate de prefectură, s-au mai modificat anumite aspecte, a fost
parcurs transparența decizională de 10 zile și se propune aprobarea proiectului de
hotărâre inițiat.
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 - 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
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. 103/2021
privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea unor erori materiale cuprinse în HCL nr. 90/2021 și
HCL nr. 91/2021 cu privire la denumirea ministerului coordonator.
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Dl Primar prezintă 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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. 104/2021
Privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 90/2021 şi HCL
nr. 91/2021 cu privire la denumirea ministerului coordonator
Înainte de închiderea ședinței dl Primar prezintă adresa Ministerului Justiției
referitor la relocarea orașului Covasna la Judecătoria Târgu Secuiesc. Au fost
înaintate adresele din partea Primarului și a consiliului local, urmează ca
însoțit de o adresă de înaintare să fie trimise și semnăturile cetățenilor la CSM.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUNGU LILIANA
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

