
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  13/2022

Încheiat  astăzi,  19  mai  2022,  orele  1300,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  12  consilieri:  11  consilieri  în  sala  de  ședințe  a  orașului
Covasna și 1 consilier prin mediul online (dl Bodo Tohotom). 

Lipsesc consilierii: d-na Becsek Eva, d-na Sasu Izabella, dl Bocan Ioan
Marcel, dl Fulop Csaba și dl Neagovici Vasile Cătălin.

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

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.   226/2022, 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 13 mai 2022.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  a  treia
şedinţă 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  privind aprobarea proiectului  și  a  cheltuielilor
aferente proiectului „Reabilitare Termica Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-
C2, 29171-C3,  29171-C11” și  depunerii  lui  în cadrul  programului  PLANUL
NAȚIONAL  DE  REDRESARE  ȘI  REZILIENȚĂ-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, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, respectiv: 
1. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  HCL  nr.  136/2021

privind  aprobarea  organigramei  și  statului  de  funcţii  al  aparatului  de
specialitate al Primarului orașului Covasna
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2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și  a cheltuielilor
aferente  proiectului  “Reabilitarea  termică  a  sediului  Primăriei  Oraşului
Covasna” si  depunerii  lui  in cadrul programului 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,  APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  completată,  care  se  aprobă  cu  12  voturi
„pentru”– unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor  aferente  proiectului
„Reabilitare  Termica  Liceul  Kőrösi  Csoma  Sándor  29171-C2,  29171-C3,
29171-C11” și depunerii lui în cadrul programului PLANUL NAȚIONAL DE
REDRESARE  ȘI  REZILIENȚĂ-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, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.

Dl Primar: pe fondul local propunem să participăm la PNRR cu acest proiect
pentru  reabilitare  clădiri  publice  din  proprietatea  orașului  Covasna,  chiar  dacă
clădirea se administrează actual de Liceul Korosi Csoma Sandor. Documentația are
în vedere inclusiv acele intervenții la care am fost obligați prin mai multe rapoarte și
procese verbale întocmite de către ISU Covasna, intervenții ce vizează rezolvarea
problemelor securitatea la incendiu a acestei clădiri. Deci aici sunt incluse lucrări de
reabilitare  termică,  respectiv  aceste  lucrări  interioare  care  sunt  eligibile  în  acel
cuantum de 10% în care intră și rezolvarea acelor probleme despre care tot discutăm
și pentru care nu am avut niciodată fonduri alocate că ele costă foarte mult. Totalul
lucrărilor se ridică la 7.622.111 lei, la care se adaugă 738.405 lei pentru 6 buc stații
de încărcare fiindcă aceste intervenții  sunt cuplate, creșterea eficienței  energetice
implică și instalarea unor stații de încărcare a vehiculelor electrice. 

Documentația este gata, mă bucur foarte mult că am reușit să întocmim – v-
am spus în contextul în care sunt foarte ocupați acești specialiști în această perioadă.
Apelul s-a lansat în data de 16 mai și imediat mai mult de jumătate din fondurile
puse  la  dispoziție  au  fost  epuizate.  Colegii  încarcă  imediat  documentația  pe
platformă ca să fim siguri că prindem banii. 

O altă  precizare:  mai  avem o  construcție  pe  sediul  școlii  Avram Iancu  –
clasele I-IV – este încă în curs elaborarea documentației. RLV-ul este gata, numai că
urmează  expertizele,  cea  seismică  și  de  eficiență  energetică  pentru  acea  clădire.
Specialiștii au foarte mult de lucru dar au promis că în perioada în care este deschis
apelul o să termine. Au promis că va fi gata în 2 săptămâni, teoretic ne încadrăm în
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termene, ideea e ca la nivel național să nu se epuizeze acest fond în cadrul PNRR-
ului alocat special pentru acest tip de intervenții.

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 

          Discuții: Dl Enea: aici nu erau acele sume predefinite?
          Dl Primar:  ba da,  avem o sumă predefinită pentru oraș,  însă tipul de
cheltuială pe care putem să-l efectuăm se încadrează într-un anumit buget național și
dacă la nivel național pe acel tip de intervenție sumele alocate la nivel național se
epuizează, deși am eu dreptul să cheltui 3 milioane de euro, trebuie să cheltui pentru
altă destinație, deci nu pot să aplic pentru acest tip de intervenție. Atunci trebuie să
merg pe soluții  deștepte  pentru oraș,  unele care  nu sunt  prioritare  pentru noi  în
momentul de față.

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. 81/2022
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

Reabilitare Termica Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-
C11 si depunerii lui in cadrul programului 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,
APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.

D-na Secretar General prezintă și detaliază raportul de specialitate.
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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
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”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 82/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna

         Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor  aferente  proiectului
“Reabilitarea termică a sediului Primăriei Oraşului Covasna” si depunerii lui
in  cadrul  programului  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,   APELUL DE
PROIECTE PNRR/2022/C10.

Dl Primar 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 

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

HOTĂRÂREA NR. 83/2022
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului
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“Reabilitarea termică a sediului Primăriei Oraşului Covasna” si depunerii lui in
cadrul programului 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,  
APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10

Diverse.
D-na  Gazda a  observat  faptul  că  pe  str.  Gabor  Aron  au  terminat  cu

schimbarea țevilor de gaz și se interesează când încep să asfalteze drumul.
Dl Primar arată că se va face pe rând, problema este că Guvernul nu a virat

banii și executantul nu lucrează până când nu este plătit. Ministerul a recunoscut că
a întârziat cu banii, dar acum trebuie trebuie să intre la executant în cont și o să reia
lucrările.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.40.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
     FERENCZ BOTOND                       AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                 ENEA VASILICA
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	Dl Primar: pe fondul local propunem să participăm la PNRR cu acest proiect pentru reabilitare clădiri publice din proprietatea orașului Covasna, chiar dacă clădirea se administrează actual de Liceul Korosi Csoma Sandor. Documentația are în vedere inclusiv acele intervenții la care am fost obligați prin mai multe rapoarte și procese verbale întocmite de către ISU Covasna, intervenții ce vizează rezolvarea problemelor securitatea la incendiu a acestei clădiri. Deci aici sunt incluse lucrări de reabilitare termică, respectiv aceste lucrări interioare care sunt eligibile în acel cuantum de 10% în care intră și rezolvarea acelor probleme despre care tot discutăm și pentru care nu am avut niciodată fonduri alocate că ele costă foarte mult. Totalul lucrărilor se ridică la 7.622.111 lei, la care se adaugă 738.405 lei pentru 6 buc stații de încărcare fiindcă aceste intervenții sunt cuplate, creșterea eficienței energetice implică și instalarea unor stații de încărcare a vehiculelor electrice.

