ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 17/2021
Încheiat astăzi, 30 septembrie 2021, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 16 consilieri: 15 consilieri în sala de ședințe a orașului
Covasna și dl consilier Enea Nicolae prin mediul online.
Lipsește d-na consilier Sasu Izabella.
D-na Secretar general Vasilica Enea este în concediu medical.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, şeful serviciului
Administraţie publică locală, d-na Ciurea Maria-Crina, administrator public, dl Para
Sandor și consilier juridic, d-ra Bartos Timea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 321/2021, 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 23 septembrie 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna septembrie 2021, care se desfășoară cu
respectarea distanțării sociale în sala de ședințe a Consiliului local al orașului
Covasna.
Președinte de ședință pentru luna septembrie a fost ales dl consilier local
Gazda Istvan în ședința extraordinară din 10 septembrie 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 rectificarea bugetului general
consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 103/2021
privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA.
3. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.
3344/2000 încheiat cu Parohia unitariană şi abrogarea HCL 18/2000 cu privire
la concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren din domeniul privat al
oraşului pentru construirea unei biserici unitariene.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind
funcţionarea Cimitirului Public situat în oraşul Covasna, str. Ştefan cel Mare,
nr. 39, Jud. Covasna.
5. Proiect de hotărâre privind arondarea grupelor de educație timpurie
antepreșcolară la unitățile de învățământ cu program prelungit din orașul
Covasna.
6. Diverse
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, Proiect de
hotărâre cu privire la modificarea organigramei și statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, respectiv
modificarea ordinii de zi, prin discutarea punctului 5 ca prim punct și
retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi, având în vederea solicitările mai
multor consilieri locali, care au cerut mai mult timp pentru analizarea
regulamentului cimitirului.
Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 16
voturi „pentru”– unanimitate.
Înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi dl președinte de ședință
supune la vot procesele – verbale ale ședințelor din:
- Ședință ordinară 26 august 2021 – P.V. nr. 14 – se aprobă cu 16 voturi
„pentru”
- Ședință extraordinară 10 septembrie 2021 – P.V. nr. 15 – se aprobă cu 16
voturi „pentru”
- Ședință extraordinară 20 septembrie 2021 – P.V. nr. 16 – se aprobă cu 16
voturi „pentru”
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind arondarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară la unitățile de
învățământ cu program prelungit din orașul Covasna.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că prin O.U.G. 100/2021 se
reglementează această situație destul de evazivă, mod care lăsa mereu discuții. Chiar
a fost o discuție despre sintagma educație antepreșcolară – grupa timpurie, pentru
care finanțarea nu exista. Puține UAT-uri au acceptat finanțarea acestor grupe, la
vremea respectivă orașul Covasna a acceptat finanțarea a 4 grupe antepreșcolare.
Mereu a existat această solicitare din partea primarilor ca aceste grupe să fie
finanțate din bugetul de stat, acum există această posibilitate de arondare la
instituțiile de învățământ. Prin lege se reglementează posibilitatea arondării sau
nearondării, la noi deja sunt arondate și să solicităm finanțarea acestora din bugetul
de stat. Am trimis solicitare în calitate de primar și am solicitat suplimentarea
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grupelor, prin înființarea unei noi grupe, având în vedere numărul mare de copii
înscriși în grupa de limba maghiară.
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
Discuții: Dl Molnar verificând cifrele a constatat că chiar este necesară
suplimentarea grupelor cu încă o grupă, poate ar fi loc și de mai multe având în
vedere numărul solicitărilor pentru viitor. Când s-au înființat aceste grupe mulți au
fost sceptici, dar s-a dovedit a fi un lucru bun. Ar trebui un raport clar asupra
situației, să vadă starea de fapt și luarea măsurilor în viitor, respectând legea.
Dl Primar: suplimentarea grupelor implică creșterea numărului de copii dar
și a infrastructurii necesare, pe care trebuie să asigurăm noi.
Dl Neagovici văzând situația este de părere că ar trebui solicitată
suplimentarea cu 2 grupe, nu cu una. În momentul în care s-a aprobat înființarea
acestor grupe a existat un fel de reținere din partea consilierilor, dar acum există
multe solicitări, mai ales că statul susține mămicile în reluarea activității.
Dl Primar arată că în această fază se solicită doar arondarea, de acum încolo
ei se vor ocupa de cadre, de grupe, de tot. Noi susținem arondarea.
D-na Ciurea oferă informații suplimentare: prin ordonanță se specifică faptul
că se va publica în Monitorul Oficial modalitatea de funcționare a acestor grupe,
trebuie să mai așteptăm un pic până apar aceste norme.
D-na Becsek arată că legea educației naționale este precizat că finanțarea
grupelor antepreșcolare întră în bugetul de stat, iar rezolvarea grupelor ține de
rezolvarea planului de școlarizare pentru anul viitor, în fiecare an se aprobă numărul
grupelor.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 120/2021
privind arondarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară la unitățile de
învățământ cu program prelungit din orașul Covasna.
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe
anul 2021.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că în urma controlului
efectuat de curtea de conturi, orașul trebuie să vireze o sumă de bani pentru
persoanele cu handicap neîncadrate în muncă. Nu avem nici o persoană cu handicap
angajată și nici nu s-au virat banii în ultimii 3 ani.
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
Discuţii: Dl Bocan arată că în conformitate cu prevederile legale 50% din
acest fond se poate utiliza pentru achiziționare necesare de la organizații care se
comercializează produse confecționate de persoane cu dizabilități.
Dl Primar: înainte mai cumpăram, dar pe ultimii 3 ani nu am cheltuit bani în
această direcție.
Dl Neagovici știe că și servicii se pot achiziționa.
D-na Muntean: nu este nici o persoană cu handicap încadrată în muncă?
Dl Primar: nu.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 121/2021
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
privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 103/2021 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.
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 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 122/2021
privind revocarea parțială a H.C.L. 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 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3344/2000 încheiat cu Parohia
unitariană şi abrogarea HCL 18/2000 cu privire la concesionarea fără licitaţie
publică, a unui teren din domeniul privat al oraşului pentru construirea unei
biserici unitariene.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că în anul 2000 la cererea
parohiei unitariene s-a aprobat concesionarea terenului aflat între Supercoop și
CARP, în vederea construirii unui lăcaș de cult. Terenul respectiv a făcut și obiectul
unui litigiu, s-a tot amânat construirea lăcașului de cult. Ulterior s-a clarificat
situația juridică a terenului, dar nu s-a mai construit nimic din lipsă de fonduri. A
existat un acord de renunțare la dreptul de concesiune, dar până în ziua de azi nu a
ajuns nici o adresă din partea lor. Ca să putem degreva cartea funciară de sarcini, am
invocat articolul rezolitoriu al contractului. În perspectivă ne gândim să reabilităm
acel teren, iar la destinația lui ne vom gândi ulterior.
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 16 voturi ,,pentru” după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 123/2021
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3344/2000 încheiat cu
Parohia unitariană şi abrogarea HCL 18/2000 cu privire la concesionarea fără
licitaţie publică, a unui teren din domeniul privat al oraşului pentru
construirea unei biserici unitariene
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului orașului Covasna.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și detaliază necesitatea modificării
organigramei și a statului de funcții.
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 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 124/2021
cu privire la modificarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului orașului Covasna
Se trece la discutarea diverselor.
Dl Primar prezintă pe scurt raportul curții de conturi în urma controlului
efectuat la Primăria orașului Covasna. Lucrurile trebuie clarificate, ne conformăm
cu decizia luată.
D-na consilier Becsek Eva, cu acordul celor prezenți, părăsește sala de
ședințe.
Dl Neagovici felicită executivul pentru raportul Curții de conturi.
Dl Primar oferă informații despre cererile depuse pentru finanțarea unor
proiecte, o parte dintre ele au fost mediatizate și în mediul online. Pe CNI avem
patru proiecte depuse pentru finanțare, care sunt în curs de finalizare – respectiv
pregătire documentație (sală de sport, teren de sport, Wellness și sania de vară).
Dl Para prezintă pe scurt situația proiectelor – prima dată a Wellnessului.
Dl Primar arată că este vorba de o sumă destul de mare, de 64 de milioane de
lei, inclusiv TVA, la care se impune aprobarea prin hotărâre a guvernului. Am lucrat
pe acest proiect foarte mult, într-un final am reușit să finalizăm, a trecut de comisia
6

interministerială, unde au votat toți, acum se impune pregătirea hotărârii de guvern.
Marea incertitudine este ce se va întâmpla mâine? Cine va fi mâine la guvernare?
Următorul pas este aprobarea prin hotărâre de Guvern, dacă trecem urmează
proiectarea.
Dl Para prezintă situația proiectului Saniei de vară.
Dl Primar completează cele prezentate de dl Para și arată că proiectul
urmează să intre în comisia de minister pentru avizare. Nefiind vorba de o sumă așa
de mare ca la proiectul anterior, nu trebuie aprobat prin hotărâre de guvern.
Dl Para în continuare prezintă pe scurt situația proiectelor Sală de sport cu
tribună și a terenului de sport.
Dl Primar adaugă faptul că sala de sport fiind un proiect tip, deja s-a aprobat.
Dacă merge totul bine, la începutul verii vor începe construcțiile. Stadiounul este în
starea cea mai avansată, obiectiv care a fost solicitat încă de anul trecut. Proiectul a
ajuns în faza achiziției publice, teoretic anul viitor ar trebui să începem lucrările de
construcții, însă este prevăzut și faptul că investiția se va finanța în limita fondului
bugetului de stat. Pe această cale îi mulțumește domnului Para pentru efortul depus
în ultima perioadă și pentru profesionalismul de care a dat dovadă.
Dl Viceprimar prezintă stadiul lucrărilor din străzile Iustinian Teculescu,
Gabor Aron și Elisabeta. Pe str. Timar au depus țeava de canalizare, urmează să se
racordeze localnicii la rețea.
Dl Primar: pe str. Iustinian Teculescu în urma decopertării s-a constatat
faptul că cele 2 țevi de aducțiune de apă potabilă trebuie schimbate, înainte de
asfaltarea drumului. Am discutat cu cei de la Gospodărie Comunală, noi acum nu
avem bani, schimbă ei și într-o perspectivă de timp o să finanțăm noi prin majorare
de capital social această lucrare. Pe POR s-au oprit lucrările, intervine Gospodăria
Comunală, iar după intervenții se reiau lucrările. Pe str. Șaguna lucrează cei de la
gaze, știm că oamenii sunt nemulțumiți, dar nu putem să facem abstracție de faptul
că țevile de gaz sunt prea sus și prezintă pericol. Pe PNDL 2 am trimis dosarele,
așteptăm analizarea lor.
Între timp a apărut programul Anghel Saligny, în 45 de zile trebuie să facem o
listă pentru programul de investiții. Noi deja lucrăm pe acea listă, orașele ca
Covasna au o sumă prevăzută separat. Problema este că nu avem libertatea să cerem
ce vrem noi, dar ne vom gândi să avem un portofoliu OK. Vom lucra și vă vom
convoca pentru aprobare. Pe str. Mihai Eminescu se lucrează pe trotuar, au fost
finalizate parcările, urmează să fie scoase la licitație. Este în curs achiziționarea
lucrărilor pentru școala din Chiuruș. La liceu pentru realizarea parcărilor prima dată
trebuie micșorată suprafața, după aceea trebuie schimbată destinația terenului prin
PUZ.
Dl Enea felicită executivul pentru proiectele de anvergură. În urma
plimbărilor efectuate a constatat faptul că băncile din Poiana Ciucaș ar trebui
revopsite. Referitor la locul de parcare din spatele spitalului orășenesc: ar fi nevoie
de pământ și ar trebui nivelat terenul cu niște pietriș. S-a amenajat și o sală unde se
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face recuperare prin sport. În continuare oferă mai multe informații despre
activitatea spitalului orășenesc și se interesează de reabilitarea clădirii spitalului.
Dl Primar arată că este făcut un deviz, dar pe o altă soluție tehnică, dar să
vedem care este suma de care dispunem. Oricum spitalul trebuie să facă achiziția
pentru lucrare. Trebuie verificat dacă ajung banii ce s-au strâns prin asociația Pro
Spitalul Olandez sau mai bine ar trebui să aștepte primăvara să se mai adune bani.
Dl Enea este de părere că până la primăvară se va aduna o sumă frumușică.
Este mulțumit de realizarea parcului din Voinești, de soluția adoptată. Mulțumește
pentru ocazia de a interveni de la distanță.
Dl Molnar prezintă punctul lui de vedere conform căruia oricine ar fi la
guvernare, în acest consiliu se regăsesc toate culorile posibile, toate formațiunile ar
trebui să ajute, să facă lobby la guvern, dacă este nevoie, pentru că este un interes
comun. În continuare expune problema indicatoarelor stradale și speră că
achiziționarea sau comandarea lor se va realiza măcar anul viitor.
Dl Primar răspunde: dacă o să avem resurse, vom face.
Dl Domahazi se interesează cum a catalogat executivul filmulețul de pe
paginile de socializare cu cei doi polițiști din oraș. A doua problemă pentru care
dorește răspuns: ce s-a întâmplat cu semnăturile oamenilor strânse pentru
rearondarea orașului Covasna la Judecătoria Târgu Secuiesc? Iar ultima problemă
este iluminatul public din strada Pava de Jos, unde ard toate becurile, în afară de
unul, chiar la intrarea în stradă și se interesează dacă se poate remedia problema.
Dl Primar răspunde pe rând la întrebări: în legătură cu filmulețul a făcut
publică o postare prin care a solicitat luarea măsurilor necesare. A înțeles ulterior că
se efectuează o cercetare disciplinară. Cert este că oamenii sunt foarte revoltați de
comportamentul neadecvat a celor doi ofițeri de poliție. A primit promisiuni
conform cărora se vor aplica măsurile necesare de tragere la răspundere după
cercetarea disciplinară. Situația semnăturilor este următoarea: au fost făcute mai
multe adrese și o petiție în numele cetățenilor orașului. În urma adreselor am primit
un răspuns de la Ministerul Justiției care a fost prezentat și în ședință. Adresa este în
continuare în curs de rezolvare la CSM.
Dl Vatany ridică problema parcărilor neregulamentare și este de părere că
poliția locală sau poliția stațiunii ar trebui să verifice, mai ales în str. Aurel Vlaicu,
unde în jurul blocului de garsoniere este plin de căruțași. După părerea lui nici nu ar
trebui să aibă acces în oraș căruțele, nu să staționeze acolo.
Dl Primar promite că se va face adresă către poliție să mai verifice căruțele,
dar problema este că nici nu le poate exclude din oraș de tot, trebuie să aibă acces.
Cei care dețin căruțe și animale unde să circule? A fost stabilită o rută, care trece
prin str. Aurel Vlaicu, există un regulament. Dacă consilierii dorest modificarea
acelui regulament, trebui să vină cu propuneri clare de modificare.
Dl Fulop știe că există în cadrul primăriei orașului Covasna acest serviciu de
relații cu publicul și în urma unor sesizări a constatat că ar trebui o organizare mai
bună, pentru că întârzie rezolvarea și emiterea actelor. Ar mai trebui să fie stabilit
programul cu publicul în anumite birouri, pentru că cetățenii nu găsesc acolo
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angajații când au nevoie de acte. Ar trebui o organizare mai bună. Referitor la
persoanele cu handicap se intereseazaă dacă criteriile de angajare a acestor persoane
sunt același ca la ocuparea funcțiilor.
Dl Neagovici oferă informații suplimentare despre modalitatea de angajare a
persoanelor încadrate într-un grad cu handicap.
Dl Primar: vom verifica prevederile legale și noi.
Dl Fulop: poate vor angaja persoane cu handicap și nu se cheltuie banii
degeaba.
Dl Ferencz mulțumește executivului pentru trecerea de pietoni din str.
Ghiocelului.
Dl Bocan referitor la demersurile cu preluarea drumurilor forestiere dorește
un număr de înregistrare de la Minister. Luând în considerare cele relatate de dl
Molnar despre lobby la guvern arată că executivul are și a avut mereu tot sprijinul în
demersuri.
D-na Muntean arată că nici nu le-a fost solicitat să facă lobby. Referitor la
poliția stațiunii a avut nenumărate plângeri privind comportamentul și limbajul
folosit de polițiști. Este problema mai multor cetățeni.
Dl Molnar își aduce aminte de cele zise de dl Comandant la ultima
informare, că nu se face nici un fel de abuz. Este de părere că s-ar putea lucra în așa
fel să fie bine pentru toți, ca toată lumea să se simte bine în oraș. Nu este așa cum a
susținut dl comandant, asta s-a demonstrat, se face abuz din partea lor.
Dl Neagovici crede că acel filmuleț a venit la momentul oportun. Sunt lucruri
de care trebuie avut grijă, pentru că foarte ușor se poate face abuz. Are o rugăminte
legată de proiectul cu cele 11 străzi: ar fi binevenită o informare, măcar
săptămânală, pentru că oamenii au impresia că nu se lucrează în oraș. Este foarte
bine că s-au pus treceri de pietoni și bariere pentru vitezomani. Dl Dr Enea a ridicat
problema secției exterioare a spitalului, unde în completare arată că sunt foarte
multe mașini, urmează să mai facă angajări, va fi un program cu programare în
prealabil și ar mai fi nevoie de locuri de parcare.
Dl Primar: trebuie să regândim acolo și acel părculeț, care nu prea își are
rostul și trebuie să mai amenajăm locuri de parcare. Referitor la proiectul cu 11
străzi: sunt de acord cu Dvs., dar așa cum au oamenii, avem și noi nemulțumirile,
temerile noastre. Avem săptămânal ședințe de lucru, facem cum putem, ideea este să
finalizăm cât mai repede.
Dl Gazda întreabă când se va scrie din nou numele spitalului, pentru că
literele sunt căzute. Este de părere că trebuie să fie atenți și să aibă grijă de zidul de
sprijin al pârâului.
Dl Viceprimar: vom avea grijă de zid, iar numele va fi scris când vor fi
terminate lucrările de reabilitare a clădirii.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.00.
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