
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r.  15/2022

Încheiat  astăzi,  23  iunie  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  11  consilieri.  Întârzie  dl  consilier  Fülöp  Csaba.  Lipsesc
consilierii:  Bodó  Töhötöm,  Ferencz  Botond,  Bodó  Enikő,  Becsek  Éva  și
Neagovici Vasile Cătălin.

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

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.   260/2022, 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 17 iunie 2022.

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

Se propune alegerea unui președinte de ședințe pentru luna iunie.
Dl consilier Enea Nicolae este propus ca președinte de ședință pentru luna

iunie.
Se  aprobă  propunerea  cu  11  voturi  „pentru”  –  unanimitate,  după  care  se

adoptă 

HOTĂRÂRE NR. 91/2022 
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

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  Scoala  Gimnaziala  Avram
Iancu”  29320-C2  şi  depunerii  lui  în  cadrul  programului  PLANUL
NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA-COMPONENTA  10  –
FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor

1



publice  pentru  a  îmbunătăți  serviciile  publice  prestate  la  nivelul  unităților
administrativ-teritoriale, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea proiectului  și  a  cheltuielilor
aferente  proiectului “Construire  piste  de  biciclete  în  oraşul  Covasna”  şi
depunerii lui în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE
SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10,
I.1.4-Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul  verde  –  infrastructurii
pentru  biciclete  la  nivel  local/metropolitan,  APELUL  DE  PROIECTE
PNRR/2022/C10.

Dl  Primar propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  1  punct,  după  cum
urmează:

1.  Proiect  de hotărâre cu cu privire la modificarea HCL nr.  136/2021
privind  aprobarea  organigramei  și  statului  de  funcţii  al  aparatului  de
specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  completată,  care  se  aprobă  cu  11  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 Scoala Gimnaziala Avram Iancu”  29320-C2
şi  depunerii  lui  în  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 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 
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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. 92/2022
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

“Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala Avram Iancu” 29320-C2 şi depunerii lui în
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

Intră în sala de ședințe dl consilier Fülöp Csaba.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Construire
piste de biciclete  în oraşul  Covasna” şi  depunerii  lui  în cadrul programului
PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA
10  –FONDUL  LOCAL,  PNRR/2022/C10,  I.1.4-Asigurarea  infrastructurii
pentru  transportul  verde  –  infrastructurii  pentru  biciclete  la  nivel
local/metropolitan, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.

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 – cu precizarea că nu
am identificat un CF separat pentru pista de biciclete, este evidențiat în cartea
funciară, dar apare ca drum.

Discuții: Dl Primar: așa este, în cazul în care obținem finanțare pentru pista
de bicilete, o să solicităm dezmembrarea acelei părți dacă ni se va cere. Dacă ni se
va cere doar schiță de amplasament, nici nu mai trebuie să dezmembrăm.
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Nefiind alte 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. 93/2022
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului

“Construire piste de biciclete în oraşul Covasna” şi depunerii lui în cadrul programului
PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –

FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul
verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, APELUL DE

PROIECTE PNRR/2022/C10

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna,
cu modificări ulterioare.

Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că pentru orașul Covasna s-a
aprobat un post de asistent medical prin DSP. Din păcate din data de 30 iunie se
îngheață toate posturile în sectorul public.

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. 94/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și

statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului
Covasna, cu modificări ulterioare

Diverse: Dl Gazda aduce la cunoștința executivului faptul că proprietarii de
la  restaurantul/pensiune  BOTIMI sunt  dispuși  să  cedeze  o  parte  din  terenul  lor,
contra cost, pentru a ușura intrarea către spitalul orășenesc. Ar fi bine să discute
despre această oportunitate. A doua problemă este cea a taximetriștilor, care s-au
interesat dacă nu se poate urgenta cumva procedura transparenței pentru că prețul la
carburant s-a ridicat foarte mult în ultima perioadă.

D-na  Secretar arată  că  materialul  pentru  modificarea  tarifelor  este  pe
transparență pentru 30 de zile lucrătoare.

Dl Gazda: dacă modificăm perioada, eventual putem obliga să respecte un
program și pentru urgențe.
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Dl Enea: urgența ar fi problema ridicată în ședințele anterioare de mai multe
ori, respectiv serviciul în timpul nopții.

Dl Primar: dacă pot justifica urgența, să depună o nouă cerere și  atunci
eventual se recalculează.

În  continuare  dl  Primar  informează  consilierii  prezenți  despre  discuțiile
purtate cu dl Ministru legate de investițiile pe PNRR.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
           ENEA NICOLAE        AL ORAȘULUI COVASNA

ENEA VASILICA
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