ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 18/2022
Încheiat astăzi, 5 august 2022, orele 1300, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 12 consilieri în sala de ședințe, dl consilier Bodó Töhötöm
participă online la ședință. Lipsesc motivat consilierii: dl Neagovici Vasile –
Cătălin, dl Enea Nicolae, d-na Becsek Éva și dl Jeszenovics Albert.
Participă la şedinţă: viceprimarul orașului, dl Jeszenovics Robert - Karoly,
consilier juridic, d-ra Bartos Timea și inspector compartimentul transport local, dl
Csorba Zoltán.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 312/2022, 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 1 AUGUST 2022.
Dl Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna august 2022, care se desfășoară în sala de
ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.
Se propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna august 2022.
Este propus dl consilier Fulop Csaba ca președinte de ședință pentru luna
august.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru” – unanimitate, după care se
adoptă
HOTĂRÂREA NR. 113/2022
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 cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind
stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilele Orașului
Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr.
12318/18.07.2022.
1

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării tarifelor
practicate la transportul public în regim de taxi pe raza orașului Covasna.
Dl Viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, după cum
urmează:
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor prevăzute în
calendarul concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”,
precum şi modificarea art. 2 al HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”,
cu modificările ulterioare.
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 13 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în
vederea organizării Târgului „Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi
completările ulterioare, înregistrat sub nr. 12318/18.07.2022.
Dl Viceprimar 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
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, prin 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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 114/2022

cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în
vederea organizării Târgului „Zilelor Orașului Covasna”, cu modificările şi
completările ulterioare

2

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea modificării tarifelor practicate la transportul public în
regim de taxi pe raza orașului Covasna.
Dl Viceprimar prezintă referatul de aprobare.
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, 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.
Discuții: Dl Molnár: probabil se impune majorarea tarifului ținând cont și de
faptul că s-a scumpit combustibilul, sunt de acord, dar sunt de părere că în
momentul în care noi cerem ceva de la ei și ei ar trebui să se conformeze. În ce
măsură am putea să ne înțelegem cu ei ca măcar unul dintre ei să stea până la o oră
mai târzie, pentru că sunt foarte multe reclamații din partea cetățenilor. Ar putea să
facă un grafic și cineva să fie de serviciu.
Dl Viceprimar: am discutat cu ei, sunt dispuși să stea până la o oră mai
târzie.
Dl Molnár: să fie măcar un număr de telefon lăsat.
Dl Fülöp: dl Primar a promis că va face adresă către taximetriști.
Dl Viceprimar: s-a și făcut adresa, am și discutat cu dânșii, o să mai insistăm
la această parte.
Dl Molnár: sunt 14 taximetriști, ar putea să facă ture de noapte pe rând.
Dl Viceprimar: sunt de acord.
Dl Vatány este de părere că nu corespund datele din referat și din proiectul de
hotărâre.
Dl Viceprimar invită pe dl Csorba Zoltan, inspector în cadrul
compartimentului transport local pentru a oferi mai multe informații despre tarifele
în cauză.
Dl Csorba oferă informații suplimentare și arată că prețul de pornire nu se
modifică.
Dl Viceprimar propune modificarea art. 1 alin. (1) al proiectului de hotărâre,
pentru clarificarea neconcordaneți dintre referat și proiect, după cum urmează:
„(1) Se aprobă modificarea tarifelor de distanţă practicate la transportul
public în regim de taxi pe raza orașului Covasna, începând cu 22.08. 2022,
după cum urmează:
Tariful minim de 2,5 lei/Km și tariful maxim de 4,5 lei/Km, limite între care
fiecare operator sau taximetrist independent poate opera liber”.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 115/2022
privind aprobarea modificării tarifelor practicate la transportul public în regim de
taxi pe raza orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului „LOCUL
UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, precum şi modificarea art. 2 al HCL
nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului ”LOCUL UNDE
TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare.
Dl Viceprimar prezintă referatul de aprobare.
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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 116/2022
privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului
„LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, precum şi modificarea art.
2 al HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului
”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 13.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FÜLÖP CSABA
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SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

