
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  12/2022

Încheiat  astăzi,  13  mai  2022,  orele  1300,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  11  consilieri:  8  consilieri  în  sala  de  ședințe  a  orașului
Covasna și 3 consilieri prin mediul online (dl Bodo Tohotom, dl Jeszenovics
Robert Karoly și d-na Becsek Eva). 

Lipsesc consilierii: d-na Bodo Eniko, d-na Sasu Izabella, dl Bocan Ioan
Marcel, dl Jeszenovics Albert, dl Fulop Csaba și dl Molnar Janos.

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyero Jozsef, secretar general, d-
na Vasilica Enea și consilier primar, dl Szabo Zoltan.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.   224/2022, 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 9 mai 2022.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna mai 2022, care se desfășoară în sala de
ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.

Președinte de ședință pentru luna mai a fost ales dl consilier Ferencz Botond
în ședința extraordinară din 5 mai 2022.

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 local al orașului
Covasna, pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației de atribuire
privind închirierea,  prin  licitație  publică,  a  unui  număr  de  38 de  locuri  de
parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct, respectiv: 
Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  „PREMIULUI  DE  EXCELENŢĂ  AL
ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  completată,  care  se  aprobă  cu  11  voturi
„pentru”– unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna, pe anul 2022.

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 

          Discuții: Dl Enea legat de cele prezentate de dl Primar cu investițiile în curs
aduce  la  cunoștința  consilierilor  faptul  că  au  un  proiect  și  pentru  reabilitarea
spitalului orășenesc. Este vorba de un program de reabilitare energetică, e un proiect
în valoare de 75 de miliarde de lei vechi.

M-am implicat foarte mult în acest proiect împreună cu d-na manager, am
făcut rost de toate actele, am căutat proiectant, toate actele le-am depus la București.
Urmează ca Ministerul Sănătății să încarce în sistem aceste proiecte pe care le-a
făcut  proiectantul,  mai  departe  merg  la  Ministerul  Dezvoltării  și  acolo  printr-un
concurs de proiecte se câștigă banii, noi nu avem bani predestinați. Am întârziat
puțin că mergea mai repede, dar inițial am pornit pe Spitalul de Cardiologie fiind cel
care  cere  finanțare,  dar  trebuie  prin  Ministerul  Sănătății  că  el  este  ordonatorul
principal de credite. Proiectul este la București, eu sper să prindă finanțare pentru că
m-am zbătut mult pentru acest spital care este al orașului, al nostru tuturor, deci este
în interesul nostru. Proiectul l-am făcut pentru noi, pentru că avem nevoie. Cuprinde
anvelopare  totală,  schimbare  grinzi,  țiglă  complet,  va  cuprinde  niște  sisteme
fotovoltaice  pentru  curent  electric  și  apă  caldă,  și  va  cuprinde  toate  clădirile,
inclusiv clădirea unde stăteau muncitorii, unde acum facem o sală de sport de 60
mp,  este aproape gata. Într-adevăr sumele se schimbă,  se ridică pentru suprafața
desfășurată calculată, acum este 400euro/mp. Sper ca și Bucureștiul să încarce cât
mai repede în acest program, să ajungă la Ministerul Dezvoltării Regionale și sper
să și  câștigăm. Dacă câștigăm este un bine pentru tot orașul și  pentru comunele
învecinate. 

Sunt de acord cu cele prezentate de dl Primar, dar trebuie să ne gândim la un
sistem de iluminat către Planul înclinat, pentru că totuși se plimbă foarte mulți turiști
și se mai plimbă și ursul. Sunt de acord cu sistemul de supraveghere chiar în Parcul
Tineretului și mai sus pentru că primăria a dat bani pe flori și este păcat că o să le
fure. Dacă oamenii observă că există sistem de supraveghere, poate le e frică să mai
fure.

Dl Primar completează cele arătate de dl Enea cu informația că investiția
prezentată de dl doctor nu vine din fondul local, deși clădirea este a noastră, dar dată
în administrarea spitalului, și legea spune că poate depune cererea și administratorul.
Desigur el nefiind orodonator principal de credite, nu a putut depune cerere, trebuia
să depună Ministerul Sănătății și acolo intră într-un apel competitiv. 
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În afară de asta trebuia să facem și muncă de civilizare a oamenilor din oraș,
de responsabilizare civică, pentru că dacă nu luăm atitudine unii cred că așa este în
ordine, este acceptat acest comportament, hai să aruncăm mobilierul urban în pârâu
și așa mai departe. Trebuie să le atragem atenția pe toate străzile de comunicație, să
le facem observație.

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. 78/2022
cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2022

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea documentației  de atribuire privind închirierea,  prin
licitație publică, a unui număr de 38 de locuri de parcare în zonele de reședință
ale orașului Covasna.

Dl Szabo Zoltan prezintă și 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 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 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 79/2022
privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin
licitație publică, a unui număr de 38 de locuri de parcare în zonele de

reședință ale orașului Covasna
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         Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  acordarea  „PREMIULUI  DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI  COVASNA
PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.

Dl  Gazda din  partea  comisiei  de  evaluare  a  dosarelor  pentru  obținerea
premiului de excelență detaliază modalitatea de analizare și punctare a dosarelor.

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 

Discuții:  Dl  Primar informează  consilierii  că  premiile  vor  fi  înmânate
elevilor la festivitatea organizată cu ocazia ultimului clopoțel. 

Dl  Enea arată  că  înainte  depuneau  mult  mai  mulți  elevi  dosare  pentru
obținerea premiului de excelență și este de părere că ar trebui popularizat mai bine
acest premiu, poate atunci ar fi mai mulți copii interesați.

D-na Becsek: problema este în felul următor: comoditatea elevilor este mult
mai mare decât recompensa bănească.

Dl Enea: nu vă contrazic, dar ar trebui totuși să insistăm.
Dl Vatany este interesat dacă premiul este același pentru toți elevii, indiferent

de punctajul obținut.
Dl Gazda: da, este același. Propun ca în viitor să discutăm despre modalitatea

de acordare a punctelor pentru diferite activități. Totodată sunt de părere că toate
termenele  prevăzute în regulament  au fost  respectate,  înștiințarea a fost  adusă la
cunoștința elevilor prin intermediul  diriginților, prin afișaj.  Nu are rost să intrăm
acum în dedesubturi.

Dl Enea: am dat dreptate d-nei Director Becsek, dar ar trebui să mai educăm
și noi elevii.

Dl Primar propune că în viitor să fie stabilit un punctaj minim, să nu cumva
să ajungem în situația în care nu depun cei mai buni elevi dosar și primesc cei mai
slabi,  pentru  că  altcineva  nu  a  depus.  Trebuie  stabilit  un  punctaj  minim,  ca  să
menținem nivelul și să vedem ce mai putem îmbunătăți. 

Dl Ferencz din discuțiile cu copii știe că nu vor să se complice pentru atâția
bani.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru” după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 80/2022
Privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA

PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi

Diverse.
D-na Lungu se interesează de activitățile organizate cu prilejul sărbătoririi

zilei de 1 iunie, Ziua Copilului și dacă se va ține în data respectivă sau în altă zi.
Dl  Primar propune  ca  învățătorii  să  discute  cu  dl  director  de  la  Casa

Orășenească de Cultură legat de aceste probleme și de ziua în care se va ține.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 13.50.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
     FERENCZ BOTOND                       AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                 ENEA VASILICA
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	Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare.

