ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 10/2022
Încheiat astăzi, 27 aprilie 2022, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 14 consilieri: 12 consilieri în sala de ședințe a orașului
Covasna și 2 consilieri prin mediul online (dl Enea Nicolae și dl Molnar Janos).
Întârzie dl Jeszenovics Robert Karoly.
Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyero Jozsef, secretar general, dna Vasilica Enea, dl comisar Iftimie Mircea – Vlad, reprezentanții firmei de
proiectare Develo Group Consulting, director asistență socială, d-na Sîntoiu Angela
– Cornelia, dl inspector Incefi Istvan și online dl director economic Bagoly Zsolt –
Lajos.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 185/2022, 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 21 aprilie 2022.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna aprilie 2022, care se desfășoară în sala de
ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna aprilie a fost ales d-na consilier Bodo Eniko,
în ședința extraordinară din 8 aprilie 2022.
D-na 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 Planului de Mobilitate urbană
(PMUD).
2. Informarea Poliției Stațiunii Covasna cu privire la activitatea
desfășurată în anul 2021.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE
LOCUINȚE INDIVIDUALE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.
4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale,
pentru anul 2023.
1

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 38/2016 cu privire
la înființarea Centrului de zi de informare și consiliere în cadrul Direcției de
Asistență Socială și aprobarea procedurilor centrului.
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
vv privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
4. Proiect de hotărâre privind includerea unor suprafeţe, păşuni
împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajam
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind
atestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de
condominii la asociațiile de proprietari.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile
alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de
interes local, pe anul 2022, pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și
pentru sprijinirea cultelor religioase.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului de drept al oraşului Covasna în Adunarea generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna
(ADETCOV).
9. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general
consolidat al orașului Covasna.
10. Raportul anual al Primarului orașului Covasna privind starea
economică, socială și de mediu.
11. Diverse.
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 6 puncte, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 82/2011 cu privire la
desemnarea primarului oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a
managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către
Spitalul de Cardiologie “Dr Benedek Géza”
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna
la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTACOMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la
nivelul unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivului de
investitii “Reabilitarea termica a sediului Primariei Orasului Covasna”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna
la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTACOMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare
energetica
moderata
a
cladirilor
rezidentiale
multifamiliale,
PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru realizarea
obiectivului de investitii
„Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul
Covasna, str.Brazilor, nr.4, bl.5.”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
31.03.2022
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
vv privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în
proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
4. Proiect de hotărâre privind includerea unor suprafeţe, păşuni
împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajam
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică
a unor păşuni aflate în proprietatea privată a oraşului Covasna.
Totodată propune discutarea punctului 2 ca prin punct, respectiv discutarea
punctelor suplimentare 2 și 3 înainte de aprobarea rectificării bugetului local.
Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 14
voturi „pentru”– unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Informarea Poliției
Stațiunii Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2021.
Dl comisar Eftimie Mircea – Vlad prezintă raportul de activitate.
Discuții: Dl Molnar arată că există mai multe sesizări din partea turiștilor
vizavi de cerșetori, care devin tot mai deranjanți. Este interesat dacă există vreo
modalitate legală de a remedia această problemă.
Dl Iftimie: încercăm să ținem prezența lor la un nivel cât mai scăzut, dar nu
putem fi omniprezenți ca să prevenim problema.
Dl Molnar este de părere că probabil cineva are vreun beneficiu în urma
muncii lor de cerșit și întreabă care ar fi soluția cea mai bună pentru rezolvarea
problemei.
Dl Iftimie promite că vor face investigații suplimentare și vor reveni cu un
răspuns.
Dl Vatany ridică problema rromilor care staționează cu căruțele în jurul
containerelor, mai ales pe str. Aurel Vlaicu unde este sediul lor.
Dl Iftimie arată că este o problemă de nivel social, nu au venituri, nu au un
nivel de trai bun dar încearcă să țină situația sub control. Caută în tomberoane țigări,
mâncare și articole de îmbrăcăminte. Au încercat să încuie cuștile de depozitare dar
nu a funcționat metoda. În cazul în care locatarii din blocurile din jur observă că
ceva nu este în regulă, sunt rugați să sune la poliție pentru sesizare.
Dl Gazda a observat faptul că mai ales prin preajma sărbătorilor mari prind
curaj și fac fapte de distrugere pe domeniul public al orașului.
Dl Iftimie arată că nu pot remedia carențele educaționale ale cetățenilor. Nu
pot amenda faptele de distrugere, doar identifică autorul pentru a putea fi recuperat
prejudiciul. Dacă este ceva mai grav se poate trage la răspundere penală.
Dl Primar muțumește pentru activitatea poliției, au avut o colaborare corectă
dar bineînțeles mereu se poate și mai bine. În perioada anterioară s-au înregistrat și
succese în identificarea autorilor. Cu privire la prezența cerșetorilor în oraș arată că
sunt două prezenți, dintre care unul e vai de capul lui dar pe baza băuturilor
alcoolice devine deseori violent. Avem o datorie să rezolvăm această problemă.
În trecut a fost și o situație de condamnat din partea poliției, când doi agenți
au făcut glume de prost gust pe seama unei femei, situația s-a rezolvat, cei în cauză
au fost trași la răspundere. În rest nu sunt comportamente reprobabile din partea
poliștilor. Este bine că în orașul Covasna nu există activitate de violență extremă.
Vă dorim succes în continuare și o colaborare cu succes.
Dl Comisar mulțumește pentru invitație și părăsește sala de ședință.
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de Mobilitate urbană (PMUD).
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Dl Primar arată că deținerea unui Plan de Mobilitate Urbană este o condiție
pentru accesarea unor sume de bani din fonduri europene. Aprobarea acestui plan
vine să răspundă soluționării unor probleme urbane, ar trebui să ne ofere rezolvare
pentru problemele în trafic.
Salută reprezentanții firmei de proiectare și dă cuvântul d-lui Gaszpor Istvan,
care prezintă detaliat planul.
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.
Sunt respectate și prevederile Legii 350/2001, cu modificările și completările
ulterioare. Vine în completarea PUG-ului, trebuia să comandăm mai demult dar este
bine că-l avem acum.
Discuții: Dl Primar mulțumește reprezentanților firmei pentru prezentare,
angajaților, colaboratorilor pentru ajutor și colaborare.
De mult ne-am gândit la comandarea acestui plan, ne-am lipsit de el dar acum
este necesar să avem un astfel de document. Planul prezentat crează viziuni – unele
de neatins – arătând o direcție încotro să iei. Este o lucrare bine făcută, am constatat
că au fost consultați și locuitorii orașului Covasna. Din acest plan am aflat și alte
probleme din oraș în afară de cele știute de noi. Viziunile sunt bune, modalitățile de
intervenție au fost puse în mod corect, putem pune cerere de finanțare pentru
implementarea anumitor proiecte. Ca concluzie a fost bună corespondența purtată cu
ADR Centru, au dat un fel de acord pentru acest Plan. Vă supun aprobării acest
proiect, ne va fi util la proiectul pentru construirea pistei de biciclete dar ulterior și
la alte proiecte, și pe POR.
Dl Gazda este de părere că și pe str. Gabor Aron se poate introduce cursă de
transport local în urma reabilitării străzii.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 58/2022
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului
Covasna pentru perioada 2022-2027
-

Înainte de dezbaterea celorlalte puncte, d-na președinte de ședință
supune la vot procesele – verbale nr.:
nr. 2 – ședința ordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 31
ianuarie 2022
nr. 3 - ședința ordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 11
februarie 2022
nr. 4 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 24
februarie 2022
nr. 5 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 10
martie 2022
nr. 6 – ședința ordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 31 martie
2022
nr. 7 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 8
aprilie 2022
nr. 8 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 15
aprilie 2022
nr. 9 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 22
aprilie 2022

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE,
STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA.
Dl Primar prezintă 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
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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 14 voturi ,,pentru” după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 59/2022
cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE,
STRADA FLORILOR, ORAŞUL COVASNA
Având în vedere faptul că dl inspector Incefi Istvan este în apropierea sălii
de ședințe, dl Primar propune dezbaterea punctului 6 suplimentar ca punct
4.
Cu acordul consilierilor se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor
păşuni aflate în proprietatea privată a oraşului Covasna.
Dl Incefi detaliază raportul de specialitate și arată că se propune închirierea a
5 suprafețe de pășune, proprietatea orașului, prin licitație publică, cu același preț de
pornire la toate, pentru un an.
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 turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – cu câteva precizări:
Ordonanța nr. 34/2013 prevede ca închirierea pășunilor să se facă pe un termen mai
lung, între 5 și 10 ani, noi propunem un an având în vedere că s-a prorogat termenul
pentru aprobarea amenajamentelor pastorale, la care încă se lucrează, cu acel
amenajament va trebui să intrăm în ședința de consiliu și să îl aprobăm. Totodată
propun înlocuirea d-rei Bartos Timea cu d-na Ciurea Maria Crina în comisia de
licitație, având în vedere că d-ra Bartos este și recenzor șef, se ocupă și de
îndrumarea asociațiilor de proprietari, mă ajută și la fondul funciar și la pregătirea
ședințelor de consiliu.
Dl Primar: sunt de acord cu propunerea Dvs.
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Discuții: Dl Fulop arată că și anul trecut au fost discuții pe această temă, este
interesat la ce nivel a ajuns prețul în timpul licitației, dacă s-a majorat prețul de
pornire.
Dl Incefi arată că pe lângă chirie cei care sunt chiriași trebuie să plătească și
taxă pe teren. Prețul de pornire nu se majorează prea mult în timpul licitației. Anul
viitor, după aprobarea amenajamentului pastoral vom propune un alt preț, probabil
mai mare și calculat în euro.
Dl Fulop este de părere că și în acest an se putea propune un preț mai mare,
poate că prețul de pornire este prea mic.
Dl Incefi arată că taxa pe teren este mai mare decât chiria.
Dl Vatany este interesat cine ia subvenția după pășune.
Dl Incefi răspunde: chiriașul, dar are și mai multe obligații.
Dl Primar explică faptul că echivalentul impozitului este taxa pe teren. Ideea
este că în perioada anterioară pe unele suprafețe au fost mai mulți care au licitat, pe
altele nu a venit nimeni, nu s-au închiriat.
Dl Incefi arată că unul dintre suprețele arătate de dl Primar, care nu s-au
închiriat a fost la Subpiatră, dar acela a intrat în fond forestier.
D-na Secretar a solicitat ca în contract să fie inclus faptul că chiriașii trebuie
să plătească această taxă, pentru că mulți nu știu de el.
Dl Primar: dacă apreciați că este bine să fie trecut în contract, atunci să
trecem.
Dl Incefi va trece suma exactă în contract.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 60/2022
Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor păşuni aflate în
proprietatea privată a oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și cere informații suplimentare prin
mediul online de la dl Director economic, Bagoly Zsolt Lajos.
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
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– 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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 61/2022
Privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi
de informare și consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială și aprobarea
procedurilor centrului.
D-na Sîntoiu Angela - Cornelia detaliază 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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, pe procedură de 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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 62/2022
cu privire la modificarea HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea
Centrului de zi de informare si consiliere în cadrul Direcției de Asistență
Socială și aprobarea procedurilor centrului
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Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice, care
doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de
proprietari.
D-na Secretar General prezintă 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, pe procedură de 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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 63/2022
privind aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice,
care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de
proprietari
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al
orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022,
pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și pentru sprijinirea cultelor
religioase.
Având în vedere faptul că mai mulți consilieri au anunțat că nu participă
nici la dezbatere și nici la vot întrucât ar intra în conflict de interese, proiectul
de hotărâre neîntrunind numărul voturilor necesare pentru aprobare, dl
Primar propune amânarea aprobării pentru o ședință ulterioară.
Intră în sala de ședință dl consilier Jeszenovics Robert Karoly.
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Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al oraşului
Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a
Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că Orașul Covasna este
membră în Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna
(ADETCOV). Această asociație a fost înființat de foarte mult timp, iar în ultima
perioadă nu are nici un fel de activitate. Cei de la Consiliul județean au constatat că
obiectivele acestei asociații se regăsesc partajate în cadrul obiectivelor celorlalte
asociații care există la nivel județean și pentru a evita o eventuală dublă finanțare se
dorește deființarea acestei asociații. Nu avem datorii către ei, nici ei nu au nici un fel
de datorie sau obligație față de noi. Practic este o formalitate mandatarea primarului
ca să semneze dizolvarea asociației.
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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 64/2022
privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al
oraşului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică
a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –
FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor
publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivului de investitii
“Reabilitarea termica a sediului Primariei Orasului Covasna”.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că în urma aprobării de către
consiliul local este în curs procedura de plată pentru clădirea recent achiziționată. Ca
urmare, se propune includerea clădirii primăriei pentru participare la programul
PNRR.
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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
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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 65/2022
privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul
PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA
10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a
clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul
unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivului de investitii
„Reabilitarea termica a sediului Primariei Orasului Covasna”
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 5 -VALUL
RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetica moderata a cladirilor
rezidentiale multifamiliale, PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru realizarea
obiectivului de investitii „Renovarea energetica moderata a blocurilor de
locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Brazilor, nr.4, bl.5.”
Dl Primar detaliază referatul de aprobare subliniind faptul că acest proiect
vine în continuarea demersurilor pentru reabilitarea eficienței energetice a blocurilor
de locuit. Au fost îndeplinite condițiile de participare, se propune comandarea
documentațiilor necesare și depunerea cererii de finanțare. În mod concomitent se
derulează activitatea de înființare a asociațiilor noi, un lucru foarte important pentru
atragerea fondurilor în viitor și lucru ce va fi benefic și în relația cu furnizorii
serviciilor publice.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
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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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 66/2022
privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul
PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 5
-VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetica moderata a
cladirilor rezidentiale multifamiliale, PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru
realizarea obiectivului de investitii „Renovarea energetica moderata a
blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Brazilor, nr.4, bl.5.”
Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna
Dl Bagoly prin mediul online 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 67/2022
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul
2022
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 82/2011 cu privire la desemnarea primarului
oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a managementului
asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul de
Cardiologie “Dr Benedek Géza”.
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Dl Primar: este în discuție această posibilitate de a reabilita energetic
construcțiile, clădirile publice, în afară de fondul local clădirile publice se pot
reabilita și pe alte axe de finanțare, unde beneficiar poate să fie ministerul sau
utilizatorul infrastructurii, în cazul nostru Spitalul de Cardiologie Benedek Geza.
Tocmai ca să fim convinși că lucrurile sunt clare și că există intabulat în cartea
funciară dreptul d-lor de administrare a infrastructurii, respectiv a clădirilor practic,
am făcut niște verificări și am constatat că nu prea suntem în regulă. Se propune
modificarea acelei hotărâri 82/2011, să reformulăm, să modificăm această hotărâre,
astfel încât în tabelul bunurilor să fie incluse clădirile care sunt date în administrare
pentru acest spital. Urmează ca în măsura în care vom obține avizul ministerului
educației pentru a schimba destinația fostei clădiri a grădiniței, fostei clădire a
maternității, deci practic retransformarea clădirii aceleia în spital ca funcțiune,
atunci să propunem și să includem pe lista bunurilor pentru care dreptul de
administrare s-a transmis către Spitalul de Cardiologie, tocmai ca să poată depune
cerere de finanțare pentru reabilitare în calitate de deținător.
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 – cu precizarea la cele
spuse de către dl Primar că și terenul s-a mărit cu acea parcelă și în cartea funciară
va trebui să includem și acel teren în suprafață de 5576 mp. Totodată propune
modificarea termenului prevăzut la art. 2 alin. 2 de la 15 zile la 5 zile, să fie încheiat
cât mai repede protocolul de predare – primire.
Discuții: Dl Enea: în acest proiect m-am implicat foarte mult, am luat
legătura cu d-na manager, am făcut rost de un proiectant foarte bun, a venit la fața
locului, a verificat situația și sus, pentru că în viitor poate va fi nevoie și acolo. Am
căutat toate actele, am făcut rost de ele, mai puțin de cartea funciară. Este singurul
act de care avem nevoie cât mai repede ca să depunem proiectul pentru finanțare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 68/2022
privind modificarea HCL nr. 82/2011 cu privire la desemnarea
primarului oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a
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managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către
Spitalul de Cardiologie “Dr Benedek Géza”
Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2022.
Dl Bagoly prin mediul online prezintă pe scurt raportul de specialitate,
arătând faptul că încasările estimate s-au făcut peste 100%. Cheltuielile s-au realizat
în proporție de 50%, acolo este deficit la partea secțiunii de dezvoltare.
Dl Primar: desigur este loc și de mai bine, mai ales la recuperarea creanțelor.
Dl Bagoly: plăți restante și arierate nu avem. Am procedat la proprirea
conturilor atât la persoanele fizice cât și la persoanele juridice. Dacă nu au bunuri,
datoriile transformăm în muncă în folosul comunității. Până în octombrie 2021 nu
am avut dreptul să executăm silit.
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
Discuții: Dl Fulop verificând materialul a observat o neconcordanță între
anexă și raportul de specialitate al funcținarului public.
Dl Bagoly promite că se va corecta.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 69/2022
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2022

Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului orașului Covasna.
Dl Primar prezintă 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
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 70/2022
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Raportul anual al
Primarului orașului Covasna privind starea economică, socială și de mediu.
Raportul a fost înaintat prin e-mail consilierilor locali, nu sunt
întrebări, propuneri de modificări.
Diverse: Dl Gazda nu a aflat pe la urmă ce s-a întâmplat cu cei doi polițiști.
Dl Primar arată că au fost sancționați.
Dl Domahazi este de părere că la oameni le este frică de scumpiri, de valul
4, mai ales că se va scumpi și apa.
Dl Primar aici are o precizare: cei care doresc să stropească în cursul verii,
pot solicita contor separat pentru apă, astfel vor plăti doar apa folosită, fără taxa de
canalizare. Cei interesați pot să se adreseze conducerii Gospodăriei Comunale. Deja
sunt multe gospodării care folosesc astfel apa.
Dl Ferenc între timp s-a interesat de prețul licitației de pășuni și a constatat
faptul că doar la orașul Covasna este atât de mic prețul, la Zăbala de ex. începe de la
400 de lei. În viitor trebuie avute în vedere și celelalte prețuri.
D-na Bodo arată că prețul se schimbă în funcție de unde se află pășunea, cât
de ușor se întreține, etc. Dacă nu este curățată suprafața, nu se acceptă la subvenție.
Dl Fulop în legătură cu Planul de Mobilitate Urbană este de părere că,
corelând cele prezentate cu faptul că în ședința anterioară s-a decis acordarea unor
subvenții pentru prestatorii serviciului de transport public local, având în vedere și
deficiențele din acest serviciu, poate ar fi mai bine dacă în viitor primăria s-ar ocupa
de funcționarea acestui serviciu. Poate va fi și vreun proiect din finanțare externă
pentru achiziționarea microbuzelor, doar preluând acest serviciu, controlul asupra ei,
se poate modifica ceva în viitor.
Dl Primar legat de această problemă am făcut și noi mai multe calcule, să
vedem pentru ce putem să depunem cerere de finanțare, cum putem să ne încadrăm
în timp, câte expertize, câte documentații, suporturi trebuie să facem ca să depunem
cerere de finanțare până în 30 mai și ne-am tot gândit și se pare că una dintre
variantele necesare și pe oportunitatea domeniului în cauză și pe partea de a depune
cerere de finanțare - ne strânge foarte mult timpul - să depunem măcar pentru 2
autobuze electrice sau pentru trei, să vedem cum ne încadrăm în suma prealocată
orașului Covasna în afară de intervențiile de reabilitare termică pe care am propus și
în afară de pista de biciclete, care iarăși este un lucru important și chiar avem unde
să punem. Vrem să ne încadrăm în condițiile de finanțare. Una dintre condițiile de
finanțare este să ai operator atestat și selectat pe procedura acea prevăzută în
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normele europene și publicat în Carta Jurnalul Uniunii Europene. Noi aici
îndeplinim condițiile cu operatorul actual. Am licitat acest serviciu anul trecut pe 7
ani și avem contract încheiat. În condițiile în care achiziționăm aceste autobuze și
îndeplinim condițiile trebuie să dăm în concesiune aceste autobuze către operator.
Desigur se pun niște întrebări pe care mi le-am pus și eu și încă nu am răspunsul dar
cred că nimeni nu îl are, ce se întâmplă cu redevența fiindcă în momentul în care tu
ai un autobuz de sute de mii de euro pe care îl dai la operatorul în cauză să furnizeze
serviciul presupun că acel cost al achiziționării autobuzului trebuie să se recupereze
și atunci se pune întrebarea ce tarif ar avea acest operator pentru că nu o să scoată
bani din buzunar să ne facă nouă un bine. Sunt niște întrebări pentru care nici eu nu
le știu răspunsul, idee e că într-adevăr să avem și noi aceaste autobuze și o să
vedem ce facem cu contractul existent care a fost încheiat cu acordul părților și
respectând procedura. Nu știu în ce perioadă se va desfășura livrarea acestor
autobuze, pentru că o să fie o cerere imensă din partea câștigătorilor cererilor de
finanțare deveniți deja cumpărători în condițiile în care aceste autobuze electrice nu
se fac astăzi într-un număr foarte mare și nu sunt mulți ofertanți. În condițiile în care
există o solicitare imensă la nivel național și cred că la nivel european, o să fie
problemă cu livrarea și cu respectarea termenelor, cu mentenanța loc, cu
acumulatoarele, etc., niște probleme specifice acestui tip de autovehicul. Dacă întradevăr ar exista posibilitatea ca noi să le dăm în concesiune poate nu sunt interesați
și atunci reziliem contractul și ne facem un operator, care iarăși trebuie să fie atestat,
deci nu orice tip de operator. Sunt de acord să achiziționăm autobuzele și după acea
o să vedem unde respectăm prevederile contractului de finanțare.
Dl Neagovici prima dată intrevine pa partea prezentată de către dl dr. Fulop.
Crede că sunt într-o mare contradicție, pentru că fiind atent la prezentare mai
devreme și-a reținut faptu că orașul Covasna are un număr foarte mare de
autoturisme, de peste 5000. Calculând cu numărul populației din oraș constată că nu
este nevoie de nici un fel de autobuze, nici electrice, nici de alt fel în următorii 5-6
ani. Această tendință este în majoritatea orașelor mici. Problema este că cel putin la
nivelul de astăzi ca și populație cel mai atractiv este autoturismul propriu. Crede că
tendința va fi încă creșterea numărului de deținători de autoturisme, despre varianta
asta verde vor putea discuta peste mulți ani. Cererea pentru piste de biciclete este
mai mare decât pentru autobuze electrice, cel puțin în zona de tineret. Ar fi foarte
frumos, dar nu crede că este cerere pentru așa ceva. A doua problemă ridicată este
legată de trotuarul din str. Mihai Eminescu, când se vor relua lucrările.
Dl Viceprimar arată că a discutat cu executantul care a promis că din data
de 2 mai vor relua lucrările.
D-na Secretar: legat de ceea ce a spus dl consilier Neagovici: acest PMUD
are ca scop să avem un transport verde și să încurajăm transportul public local, mai
ales într-un oraș stațiune unde calitatea aerului este foarte importantă. Acel PMUD
să nu rămână doar pe hârtie, să avem un transport public local pe energie electrică și
atunci poate că numărul autoturismelor pesonale ar fi în descreștere. Deci trebuie să
aplicăm cât mai bine acest PMUD și să evităm acea tendință de creștere a numărului
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autoturismelor personale. Asta este scopul prevăzut de Legea 350/2001, modificat în
2013, de aceea s-a introdus obligativitatea ca să fie cât mai atractiv transportul
public local. Acum câțiva ani am fost într-o excursie de studii în Toledo, acolo era
un tren de mare viteză, cu care majoritatea locutorilor făceau naveta la locurile de
muncă din localitățile din jurul orașului. Centrul istoric era închis, nu se circula, și
prin acest plan se prevede închiderea sau restricționarea circulației în zone vechi,
foarte aglomerate sau în centru. Deci trebuie să respectăm acest Plan de Mobilitate
Urbană și să încurajăm transportul public local.
Dl Fulop: am dorit să spun exact ce a prezentat d-na Secretar. Am votat cu
toții acest plan, deci trebuie să limităm cumva accesul mașinilor în centru. Dacă nu
avem acest serviciu de transport public local nu putem face acest lucru, e și
considerentul că nu așteaptă nimeni autobuze care vin la 2-3 ore. Trebuie să avem
un sistem cu acele soluții smart care au fost amintite de cei care au întocmit acest
PMUD. Aici trebuie să ne gândim foarte serios, dacă veniți la ora 8 dimineața în
oraș o să vedeți imposibilitatea de a circula, mai ales pe str. Școlii, este și lipsă de
locuri de parcare, deci lucrurile acestea trebuie rezolvate cumva. Dacă nu avem
capacitatea operatorului care se ocupă acum, atunci va trebuie orașul să rezolve
acest deficit. Un alt aspect este Chiurușul, unde nici nu există transport local. Ar
trebui să discutăm mai mult pe marginea acestui subiect.
Dl Primar arată că la Chiuruș nu este transport local pentru că nu a fost
marcată ca rută și nici nu au fost cereri sau reclamații în acest sens.
În continuare dl Primar detaliază eventimentele petrecute în cadrul vizitei
delegației în orașul înfrățit Balatonfured din Ungaria cu ocazia împlinirii a 50 de ani
de la ridicarea ei la nivel de oraș și invită consilierii să participe la evenimentele
culturale organizate în cadrul Zilelor Korosi Csoma Sandor.
Dl Gazda arată faptul că în acest an orașul Covasna împlinește 70 de ani de
la atestarea ei ca oraș.
Dl Enea ridică problema pacienților cazați la hotelurile cu baza de
tratament, veniți cu salvarea la camera de gardă a Spitalului orășenesc, pacienții care
după ora 23, după ce termină tratamentul nu mai au cu ce mijloc de transport să se
deplaseze la locurile de cazare întrucât nu mai sunt nici taxiuri, nici autobuze, iar
hotelurile nu asigură mașină să-i preia la locul de cazare.
La camera de gardă nu-i putem ține să doarmă dacă au terminat tratamentul
de urgență, taxiuri nu sunt noaptea, transport public nu, mașini de permanență ale
hotelurilor ca să-i preia nu, în stradă nu-i putem da afară. Vă rog domnule primar să
vă gândiți să rezolvăm această problemă pe nivel de oraș.
Societățile comerciale de turism balnear și de recuperare sunt asimilate
unitățillor medico balneare, cu personal propriu medical, cf. OUG 152/2002
aprobată cu Legea 143/2003 și deci ele ar trebui să rezolve problema turiștilor cazați
la ei care sunt aduți pentru urgență la camera de gardă.
Dl Primar explică faptul că nu poate obliga taximetriștii să stea peste noapte
să lucreze.
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Dl Enea este de părere că atunci trebuie supus în atenția hotelurilor de cură
balneară să asigure transport la cazare pentru pacienții lor.
Dl Primar nu vede prevederea legală prin care poate să facă acest lucru.
Dl Enea arată că există prevedere legală conform căreia hotelierii ar trebui
să asigure permanență 24 de ore din 24.
Dl Primar este de acord că trebuie rezolvată această problemă, promite că
va verifica prevederile legale, altfel se va adresa cu o rugăminte către hotelieri.
D-na Secretar consideră că spitalul ar trebui să ia legătura cu hotelierii.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.20.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BODO ENIKO
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