
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r. 1/2022

Încheiat  astăzi,  05  ianuarie  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri în sala de ședințe a orașului Covasna.
Lipsesc  consilierii:  dl  Domaházi  János,  dna  Sasu  Izabella,  dl  Fülöp

Csaba, dl Jeszenovics Róbert-Károly
Participă  la  şedinţă:  D-na  Secretar  general  Vasilica  Enea,    dl  Director

executiv Bagoly Zsolt, dl Arhitect-șef Ambrus Attila 
Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin

Dispoziția primarului nr.     468/2021, 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 31 decembrie 2022.

Dl Primar urează la mulţi ani şi bun venit tuturor consilierilor care participă
la şedinţa extraordinară a consiliului local din luna ianuarie 2022, care se desfășoară
cu respectarea distanțării sociale în sala de ședințe a Consiliului local al orașului
Covasna. 

Se propune ca preşedinte pentru luna ianuarie 2022 dna consilier local Becsek
Éva. Dna consilier este de acord să fie preşedinte de şedinţă în luna martie. 

Se aprobă propunerea cu 12 voturi „pentru”, după care se adoptă 
 

HOTĂRÂRE NR. 1/2022
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

 
Dna președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a

fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează: 
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  utilizării  unei  sume  din

excedentul  bugetului  local  aferent  anului  2021,  pentru  acoperirea  golului
temporar de casă. 

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul  bugetului  instituţiilor  publice  finanţate  integral  sau  parţial  din
venituri proprii  a deficitului secțiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2021 
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Dl primar  propune suplimentarea ordinii  de zi  cu 2 puncte  la  diverse,  şi
anume:

1. Discuţie de principiu despre întocmirea PUG-ului.
2. Prezentarea propunerilor pentru dezmembrarea topografică a parcelei

învecinate gospodăriei dnei dr. Bartoş Daniela.

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
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local aferent
anului 2021, pentru acoperirea golului temporar de casă.

Dl Bagoly prezintă proiectul de hotărâre prin care se propune utilizarea sumei
de  900.000  lei,  din  excedentul  bugetului  local  rezultat  la  incheierea  anilor
precedenti,  pentru  acoperirea  temporarara  a  golului  de  casa  ivit  ca  urmare  a
decalajului provenit între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.

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. 2/2022
privind aprobarea utilizării sumei de 900.000 lei din excedentul bugetului

local aferent anului 2021, pentru acoprerirea golului temporar de casă

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii a deficitului secțiunii
de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021

           Dl Bagoly detaliază raportul de specialitate și proiectul de hotărâre arătând că
se  propune  acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  institutiilor  publice
finantate integral sau partial din venituri proprii a deficitului secțiunii de functionare
a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe
anul 2021, în sumă de 45.556,03 lei.
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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 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. 3/2022
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii a deficitului secțiunii
de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din

venituri proprii pe anul 2021 

Se trece la discutarea  punctului 3 de pe ordinea de zi, privind aprobarea
acoperirii  definitive  din  excedentul  bugetului  local  a  deficitului  secțiunii  de
dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 

Dl  Bagoly  prezintă  raportul  de  specialitate  la  proiectul  de hotărâre,  supus
dezbaterii, arătând motivele pentru care este necesară emiterea actului administrativ,
prin  care  se  propune acoperirea  definitivă  din  excedentul  bugetului  local  a
deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  a  bugetului  local  pe  anul  2021,  în  sumă  de
1.081.695,15 lei.

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 alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 4/2022
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a

deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021 

Se trece la diverse, şi anume prezentarea problematicii întocmirii noului PUG
pentru orașul Covasna. Dl Ambrus Attila, Arhitect-șef arată că a fost încheiat un
contract de prestări servicii pentru elaborarea noului PUG al orașului Covasna cu
S.C.  Proiect  Braşov  SA.  Între  timp,  din  cauza  unor  probleme  s-a  tergiversat
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realizarea acestui proiect.  În continuare, dl Ambrus afirmă că PUG-ul actual ajunge
la termen în anul 2023, și după expirarea teremenului de valabilitate al acestuia va fi
imposibilă accesarea fondurilor.  Până expirarea teremnului de valabilitate al PUG-
ului actual, trebuie găsit o soluție cu privire la contractul de prestări servicii încheiat,
având ca obiect întocmirea PUG-ului. Dl Ambrus explică că în prezent din punct de
vedere a posibilităţii de colaborare o consideră nulă,  însă există părți din lucrarea
care sunt deja realizate și pot fi folosite pentru noul proiect. 

Dl Primar în completarea celor supuse arată că au existat  mai multe probleme
care au blocat întocmirea PUG-ului,  de exemplu firma contractantă nu a fost  de
acord cu includerea PUZ-urilor aprobate în noul proiect.  În continuare dl Primar
propune ca să fie valorificată partea din lucrarea care a fost realizată și constatarea
încetării contractului, pregătirea documentației pentru achizița publică, întocmirea și
obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru comandarea noului proiect pentru
întocmirea PUG-ului. 

Dl Molnár consideră că trebuie demarat procedura cât mai repede, întrucât
termenul este scurt, iar lucrarea este imensă.

Se trece la discutarea punctului 2 la diverse, și anume cererea din partea dnei
dr. Bartoş Daniela, având ca obiect solicitarea de a cumpăra o bucată de teren din
proprietatea  orașului.  Urmează  prezentarea  propunerilor  pentru  dezmembrarea
topografică  a  parcelei  învecinate  gospodăriei  dnei  dr.  Bartoş  Daniela.  În  urma
prezentării  lor,  consilierii  locali  prezenți  fizic  au  considerat  ca  fiind  oportună
varianta nr. 6 (anexă la prezentul proces verbal).

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
  BECSEK ÉVA                               AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                 ENEA VASILICA
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