
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  15/2021

Încheiat  astăzi,  10  septembrie  2021,  orele  1000,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri în sala de evenimente 
Lipsesc consilierii: dl Enea Nicolae, dl Fulop Csaba și dl Bodo Tohotom.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al

orașului,  d-na  Vasilica  Enea,  consilier  juridic,  d-ra  Bartos  Timea,  reprezentanții
orașului Nyirkercs, Ungaria (dl primar Rostas Janos și soția, dl viceprimar Szilagyi
Zsolt și soția, dl preot reformat Csonka Tibor și soția și administrator parohie, dl
Toth Bertalan și soția), dl părinte reformat din Chiurus, Bende Tamas, reprezentanții
presei locale, ziarele Szekely Hirmondo și Haromszek.
           Consilierii  au fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.   293/2021, 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 6 septembrie 2021.

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

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

Gazda Istvan.
Se aprobă propunerea cu 14 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă

Hotărârea nr. 110/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

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

1. Alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021.
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2.  Semnarea  acordului  de  cooperare  între  orașul  Covasna,  județul
Covasna  din  România  și  comuna  Nyírkércs,  județul  Szabolcs  –  Szatmár  –
Bereg din Ungaria.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi,  care  se  aprobă  cu  14  voturi  „pentru”–
unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Semnarea acordului
de cooperare între orașul Covasna, județul Covasna din România și comuna
Nyírkércs, județul Szabolcs – Szatmár – Bereg din Ungaria.

Dl Președite de ședință dă cuvântul reprezentanților din Chiuruș să prezinte
un scurt istoric al înfrățirii.

Dl  Părinte  Bende  Tamas  preia  cuvântul  și  arată  că în  urma  vizitelor
repetate din partea reprezentanților comunei Nyirkercs și în urma formării relațiilor
personale  și  profesionale  s-a  propus încheierea unui acord de înfrățire  între  cele
două localități. Având în vedere că orașul Covasna are mai multe orașe înfrățite din
Ungaria, relații de prietenie din care satul Chiuruș nu avea parte, se dorește ca și
satul să aibă o comună înfrățită, cu care să păstreze relații de prietenie și de ce nu,
profesionale.

Dl Jeszenovics Albert mulțumește pentru sprijinul acordat în realizarea și
semnarea acestui acord de înfrățire.

Dl Președinte de ședință invită oaspeții să preia cuvântul.
Dl Primar Rostas Janos (Nyirkercs) preia  cuvântul  (în  traducerea d-lui

Primar Gyero Jozsef) și arată că este un element de noutate această înfrățire. De mai
mult de un deceniu a început să viziteze orașul Covasna și s-au legat multe prietenii.
Discuțiile între prieteni se poartă inclusiv despre proiecte pe care le susțin reciproc.
Au reușit să aducă în orașul Covasna ajutoare consistente, aceste gesturi doresc să
continuie și în viitor. Poate că este ceva neobișnuit, dar în Ungaria nu toți primarii
lucrează  8  ore  pe  zi  în  funcția  de  primar,  mulți  au  și  alte  locuri  de  muncă.
Îndeplinesc această funcție prin mandat social, locul de muncă al actualului primar
fiind la un gimnaziu de profil tehnic din Mateszalka. Acest statut permite accesul la
donații  din  partea  lor  pentru  școli.  Ziua  asta  este  despre  Chiuruș  –  Covasna  și
Nyirkercs,  așa  cum s-a  format  această  frumoasă  prietenie  doresc  să  aducă  mai
aproape cele două localități. În acest demers solicită sprijin și  din partea celor 2
biserici. 

În continuare prezintă un draft despre localitatea Nyirkercs.
După  prezentare  mulțumește  pentru  atenție  și  invită  cetățenii  orașului

Covasna să viziteze localitate lor.

Dl Președinte de ședință mulțumește pentru prezentare. Se bucură pentru
faptul că chiar cu această ocazie s-a nimerit să fie președinte de ședință. Speră ca
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această legătură să se dezvolte în continuare, să se realizeze în fiecare domeniu în
care sunt interesați. Urează mult succes în realizarea acestei înfrățiri. 

D-nii Primari semnează protocolul de colaborare.

Dl Primar dorește ca acest acord să fie umplut de conținut, să reprezinte 
mereu o referință în viitor.

Dl Primar Rostas mulțumește pentru prezență, mulțumește munca d-nei 
Secretar. Această formă de colaborare va reprezenta baza unei relații reușite. 
Dorește succes acestui acord de înfrățire.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 11.00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
            GAZDA ISTVAN                 AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                 ENEA VASILICA
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