ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 19/2021
Încheiat astăzi, 18 octombrie 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 Enea Nicolae, d-na Muntean Felicia – Maria, dl
Bodo Tohotom, d-na Bodo Eniko și dl Domahazi Janos, întârzie dl consilier
Fulop Csaba.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József și consilier juridic, d-ra
Bartos Timea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 348/2021, 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 14 octombrie 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna octombrie 2021, care se desfășoară cu
respectarea distanțării sociale în sala de ședințe al primăriei orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna octombrie a fost ales dl consilier Molnar
Janos în ședința extraordinară a consiliului local din data de 11 octombrie 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 cu privire la aprobare PUZ – CHIURUȘ –
CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL
COVASNA
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUD – CONSTRUIRE
BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII –
ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire
privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de
parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 60/2021 cu privire la
stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate
acestora.
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor tehnice a
imobilului înscris în CF nr. 29.636 Covasna, nr. top 1728, proprietatea orașului
Covasna.
Dl Primar propune inversarea punctelor de pe ordinea de zi, respectiv
discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi ca prim punct.
Se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 11 voturi „pentru”–
unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL 60/2021 cu privire la stabilirea proiectelor culturale
prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare arătând faptul că în
cursul anului 2021 anumite evenimente nu s-au putut organiza, realiza, din banii
care au fost alocați pentru aceștia se propune acoperirea altor cheltuieli în cadrul
activității Casei Orășenești de Cultură.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Intră în sala de ședințe dl consilier Fulop Csaba.
Discuții: Dl Molnar propune achiziționarea unei imprimante
multifuncționale.
Dl Primar răspunde: există proceduri diferite, deocamdată se propune ca
banii să rămână pe lista propusă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, se abțin de la vot, după care se
adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 128/2021
Privind modificarea HCL nr. 60/2021 cu privire la stabilirea proiectelor
culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora
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 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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 129/2021
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat
al orasului Covasna pe anul 2021
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobare PUZ – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE
ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL 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
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 - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, 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
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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. 130/2021
Privind aprobarea P.U.Z. – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE
EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobare PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU
TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII – ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL
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
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 - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, 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. 131/2021
Privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU
TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII - ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL
COVASNA
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentației de atribuire privind închirierea, prin licitație
publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de reședință ale
orașului Covasna.
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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
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 - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, pe 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. 132/2021
privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin
licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de
reședință ale orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind actualizarea informațiilor tehnice a imobilului înscris în CF nr. 29.636
Covasna, nr. top 1728, proprietatea orașului Covasna.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare arătând că în urma
măsurătorilor topografice efectuate la fața locului a reieșit faptul că terenul înscris în
cartea funciară cu 1098 în realitate are 981 mp și se propune rectificarea acestei
suprafețe ca să fie conformă cu realitatea.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– 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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 133/2021
Privind însușirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor
tehnice ale imobilului înscris în CF nr. 29636 Covasna, nr. top. 1728,
proprietatea orașului Covasna

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLNAR JANOS
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

