ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 16/2021
Încheiat astăzi, 20 septembrie 2021, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 11 consilieri în sala de ședințe al orașului Covasna.
Lipsesc consilierii: dl Domahazi Janos, dl Bocan Ioan - Marcel, dl
Neagovici Vasile – Cătălin, dl Enea Nicolae, dl Bodo Tohotom și d-na Bodo
Eniko.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, șef serviciu
administrație publică locală, d-na Ciurea Maria - Crina, administrator public, dl Para
Sandor și inspector cadastru și publicitate imobiliară, dl Incefi Istvan.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 308/2021, 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 16 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 ședințe al primăriei orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna septembrie a fost ales dl consilier Gazda
Istvan în ședința extraordinară din 10 septembrie 2021, prin HCL nr. 110/2021.
Dl 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 indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi pentru investiţia „EXTINDEREA CLĂDIRII LICEULUI
KOROSI CSOMA SANDOR, ORAŞ COVASNA, JUDEŢUL COVASNA”
2. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia
„EXTINDEREA CLĂDIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAŞ
COVASNA, JUDEŢUL COVASNA”
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizaţi pentru investiţia “GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”
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4. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia
“GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA,
JUDETUL COVASNA”
5. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program, pentru
investiţia “RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL COVASNA,
SAT CHIURUS, JUDETUL COVASNA”
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor prevăzute în
calendarul concursului “LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”,
aprobat prin HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului
“LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind
funcţionarea Cimitirului Public situat în oraşul Covasna, str. Ştefan cel Mare,
nr. 39, Jud. Covasna
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică a oraşului Covasna, pentru nevoile
oraşului Covasna
Dl Primar propune modificarea ordinii de zi în sensul ca punctul 7 să fie scos
de pe ordinea de zi pentru a fi discutat într-o ședință ulterioară și completarea cu
încă două puncte, respectiv: Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea
bugetului local al oraşului Covasna și Proiect de hotărâre privind modificarea
HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local
în Consiliile de administraţie la Centrele financiare I, II, şi III de învăţământ
preuniversitar.
Totodată propune ca punctul 8 de pe ordinea de zi să fie discutat ca prim
punct, având în vedere că este prezent dl Incefi Istvan ca să prezinte raportul de
specialitate.
Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, 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 aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a oraşului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna.
Dl Incefi Istvan prezintă și detaliază raportul de specialitate.
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 turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Vatany se interesază ce firmă va exploata masa lemnoasă.
Dl Incefi arată că Ocolul Silvic Covasna va exploata, în baza contractului de
administrare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 111/2021
cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică a oraşului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru
invetiţia „EXTINDEREA CLĂDIRII LICEULUI KOROSI CSOMA
SANDOR, ORAŞ COVASNA, JUDEŢUL COVASNA”.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că a apărut un OUG, cu nr.
93/2021, care permite actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru
investițiile pentru care a fost semnat contractul de finanțare. Este exact problema cu
ce ne chinuim și noi de când am semnat contractele de finanțare cu PNDL, acum
există o posibilitate de plată din partea bugetului de stat.
Dl Para în completarea celor relatate de dl Primar arată că în anul 2019 s-a
reactualizat devizul, însă valoarea cu care s-a actualizat nu a fost eligibilă. De
curând s-a actualizat din nou devizul și toate majorările o să fie finanțate din bugetul
de stat, sperăm că va fi semnat un act adițional pentru suma de _____________ lei.
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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Discuții: D-na Muntean este interesată ce extindere se dorește la Liceu?
D-na Becsek: ne confruntăm cu lipsă de spațiu, acum 8 ani am propus
extinderea clădirii cu încă 6 săli de clasă. Cum în bugetul local nu au fost bani
pentru finanțarea investiției, s-a propus finanțarea investiției prin PNDL.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 112/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru
investiţia: „EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA
SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, pentru invesiţia „EXTINDEREA CLĂDIRII
LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAŞ COVASNA, JUDEŢUL
COVASNA”.
Dl Para: în urma actualizării devizului general valoarea cheltuielilor
neeligibile, finanțate din bugetul local se modifică și trebuie aprobate de către
consiliul local. Suma aprobată inițial scade la 87.989 lei.
Dl Primar: era o sumă mai mare, dar nu am lansat proiectul pentru că nu am
avut din ce să finanțăm partea noastră.
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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 113/2021
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privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII
LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL
COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru
investiţia “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL
COVASNA, JUDETUL COVASNA”.
Dl Para prezintă 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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 114/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru
investiţia: „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL
COVASNA, JUDETUL COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, pentru invesiţia “GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”.
Dl Para prezintă raportul de specialitate și arată că este același situație ca la
Liceu, aici suma care trebuie finanțată din bugetul local este de 64.424,67 lei.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
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– 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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 115/2021
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Program, pentru investiţia „RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL COVASNA, SAT CHIURUS,
JUDETUL COVASNA”.
Dl Para prezintă raportul de specialitate și arată că la această investiție nu sa actualizat devizul, pentru că a fost elaborat anul trecut. Având în vedere că
anumite cheltuieli au devenit eligibile, s-a modificat raportul între suma eligibilă și
cea neeligibilă, astfel încât din bugetul local trebuie finanțat suma de 157.329,05 lei
inclusiv TVA.
Dl Primar: noi inițial ne-am asumat toată suma pentru acoperirea
cheltuielilor neeligibile. Timpul a fost destul de scurt, sper că nu ne înșelăm cu
cheltuielile.
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
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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 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 116/2021
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL COVASNA, SAT CHIURUS,
JUDETUL COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului “LOCUL
UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”, aprobat prin HCL nr. 57/2010
privind organizarea şi desfăşurarea concursulu “LOCUL UNDE TRĂIMIMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare
Dl Primar: având în vedere că în termenul stipulat de hotărârea inițială nu a
depus nimeni cerere de participare la concurs, oamenii au venit după termen să se
interseze, pentru că nu s-a ținut nici zilele orașului, se propune prelungirea
termenelor ca oamenii să depună cereri.
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
Discuții: Dl Fulop propune modificarea termenelor pentru premiere, ca
oamenii să aibă destul timp la îndemână să cheltuie banii. Propune ca termenul
pentru evaluarea cererilor să fie între 12 – 20 octombrie.
Dl Gazda supune la vot propunerea d-lui Fulop, care se aprobă cu 11 voturi
„pentru” – unanimitate.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 117/2021
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privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului „LOCUL
UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, aprobat prin HCL nr. 57/2010
privind organizarea şi desfăşurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIMIMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna.
Dl Primar prezintă și detaliază 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 118/2021

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 modificarea HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea
reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie la Centrele
financiare I, II, şi III de învăţământ preuniversitar.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că în urma modificărilor
legislative care reglementează componența consiliului de administrație se propune
desemnarea a 2 membri în consiliul de administrație la Liceul Korosi Csoma
Sandor.
D-na Becsek oferă informații suplimentare despre Ordin și propune ca
membrii desemnați în consiliul de administrație să fie d-na Sasu Izabella și dl Fulop
Csaba.
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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Nefiind alte propuneri dl președinte de ședință supune la vot propunerea d-nei
Becsek, care este aprobată cu 11 voturi „pentru” – unanimitate.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 119/2021
Privind modificarea HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea
reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele
Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar
Dl Primar: în mapele Dvs. a fost pus materialul aferent regulamentului
pentru cimitir, vă rog frumos să studiați materialul până la ședința ordinară,
care va avea loc săptămâna viitoare. Cu siguranță va suporta modificări,
pentru că partea practică va scoate la iveală problemele.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GAZDA ISTVAN
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

