
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  19/2022

Încheiat  astăzi,  25  august  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri în sala de ședințe, dl consilier Bodó Töhötöm
participă online la ședință. Lipsesc motivat consilierii: dl Ferencz Botond și dl
Bocan Ioan Marcel. Consilierii Lungu Liliana, Bodó Enikő și Becsek Éva nu au
anunțat faptul că nu pot participa la ședință. Întârzie dl consilier Jeszenovics
Róobert Károly.

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general, d-
na  Vasilica  Enea,  inspector  urbanism,  d-na  Kovács  Brigitta  și  inspector
administrarea domeniului public și privat, d-na Varga Monica Anamaria.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispoziția
primarului nr.    329/2022, 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 19 august 2022.

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

Președinte de ședință penru luna august a fost ales dl consilier Fulop Csaba în
ședința extraordinară din 5 august 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  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  orașului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” (aderare comune)

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  orașului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” (modificare listă investiții).
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lansării Programului local de
popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna.

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            
 4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Mobilitate

Urbană Durabilă al Orașului Covasna pentru perioada 2021 – 2030 – varianta
iulie 2022.

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din
fondul locativ de stat, proprietatea privată a orașului Covasna.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 61/2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și
a  autorizației  de  funcționare  pentru desfășurarea  activităților  comerciale  în
orașul Covasna.

7. Diverse.

Dl  Primar propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  4  puncte,  după  cum
urmează:

1.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local al orașului Covasna in comisia de evaluare a probei de interviu privind
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la
Școala Gimnazială Avram Iancu și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1,
sesiunea 22 – 29 septembrie 2022.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  rectificării  bugetului
general al orașului Covasna pe anul 2022.

3.  Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului
„LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”-ediția 2022

privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna,  în fondul forestier naţional şi aprobarea
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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            
 4.  Proiect  de  hotărâre  privind actualizarea indicatorilor  tehnico  –

economici aprobate prin HCL nr. 75-2022 pentru proiectul „Reparații capitale
trotuare strada Mihai Eminescu” în baza ajustărilor de preţ, conform OUG nr.
47/2022.

Totodată, propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3, care va fi
discutată într-o ședință ulterioară.

Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 11
voturi „pentru”– unanimitate.

Înainte  de  discutarea  punctelor  de  pe  ordinea de  zi,  dl  Președinte  de
ședință supune pentru aprobare procesele verbale:

- nr. 14 – ședința ordinară din 26 mai 2022
- nr. 15 - ședința extraordinară din 23 iunie 2022 
- nr. 16 – ședința ordinară din 30 iunie 2022
- nr. 17 – ședința ordinară din 21 iulie 2022
- nr. 18 – ședința extraordinară din 5 august 2022
Se aprobă procesele – verbale cu 11 voturi „pentru” - unanimitate

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna
în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
„AQUACOV” (aderare comune).

Dl  Primar  prezintă  referatul  de  aprobare  și  arată  că  comunele  Dalnic  și
Zagon doresc să adere la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Pentru aprobarea aderării este necesară mandatarea reprezentantului orașului ca să
3



voteze pentru aderare. Comuna Dalnic posedă rețea de apă funcțională, iar comuna
Zagon are și rețea de apă, și rețea de canalizare.

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  anunț  comun,  publicat  de
Consiliul Județean Covasna,  fiind publicat pe site-ul și la sediul Primăriei orașului
Covasna.  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. 117/2022
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV” în vederea acceptării de noi membri:

comunele Dalnic şi Zagon

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
(modificare listă investiții).

Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că prin ADI se gestionează
sistemele membrilor, ei pot depune cerere de finanțare pentru reabilitarea acestor
sisteme.  În  anul  2017  s-a  semnat  un  contract,  a  fost  întocmită  o  strategie  de
dezvoltare,  un  masterplan,  prin  care  a  fost  aprobată  lista  investițiilor  prioritare.
Acest masterplan a fost întocmit într-o perioadă foarte lungă, între timp au apărut și
alte tipuri de finanțare în afară de POIM. Acum unii membrii  solicită retragerea
anumitor  investiții  de  pe  POIM,  pentru  că  au  depus  cerere  de  finanțare  prin
programul  Anghel  Saligny.  S-a  clarificat  faptul  că  în  ambele  părți  nu  se  poate
participa,  dar  sunt  multe  discuții  aferente,  mai  ales  în  ce  mod afectează  această
schimbare  întreg  masterplanul.  Ca  să  fie  retrase  aceste  investiții  de  pe  lista  de
investiții,  trebuie să dea toți  membrii  asociației  acordul lor.  Cheltuielile aferente
întocmirii/modificării proiectelor vor fi suportate din bugetele consiliilor locale care
se retrag, deci nu ne afectează financiar această decizie.
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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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Intră în sala de ședințe dl consilier Jeszenovics Robert – Karoly.

Discuții: Dl Neagovici a înțeles că această decizie pe noi nu ne afectează în
mod direct. Totuși față de situațiile actuale din țară unii sunt foarte optimiști.

Dl Primar: probleme – discuții sunt doar în jurul finanțării.
D-na Secretar: cert este că au încălcat regulile jocului, dacă făceam și noi la

fel întra în finanțare și str. Mihai Eminescu, partea stângă de urcare pentru rețeau de
apă. Acum toate documentațiile pe POIM trebuie refăcute.

Dl Primar:  Județul  Covasna  pe  Saligny are  alocat  o  sumă ca  și  celelalte
județe, cei în cauză sunt cam 90% pe apă. Dacă nu obțin finanțare de acolo, o să ia
de la drumuri, iar dacă ia din fondul de drumuri, o să pierdem noi bani.

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. 118/2022
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUACOV” pentru scoaterea din POIM a unor investiţii aprobate prin

programul Anghel Saligny

Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  Planului  de  Mobilitate  Urbană  Durabilă  al  Orașului
Covasna pentru perioada 2021 – 2030 – varianta iulie 2022.

Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că ni s-a solicitat prelungirea
valabilității  PMUD până în anul 2030, ca  să nu fie  vreo problemă la depunerea
cererilor  de finanțare,  având în vedere faptul  că  programele  de finanțare  lansate
recent vor ține până în anul 2030.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
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– 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. 119/2022
Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului

Covasna pentru perioada 2021-2030 - varianta Iulie 2022

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  vânzării  unei  locuințe  din  fondul  locativ  de  stat,
proprietatea privată a orașului Covasna.

D-na Varga detaliază raportul de specialitate.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

– AVIZ FAVORABIL
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 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

                                  HOTĂRÂREA NR. 120/2022
cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat,

proprietatea privată a orasului Covasna

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  modificarea  anexei  la  Hotărârea  61/2017  cu  privire  la  aprobarea
Regulamentului  privind  eliberarea  avizului  program  și  a  autorizației  de
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funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii
în orașul Covasna.

D-na Secretar General prezintă raportul de specialitate și arată faptul că în
urma implementării regulamentului aprobat prin HCL nr. 61/2017 s-au întâmpinat
câteva  probleme,  motiv  pentru  care  se  propune  modificarea  și  completarea
regulamentului în cauză. 

Se propune completarea acelor articole în care se prevăd ce acte trebuie să
aducă solicitanții și cu acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de
ex., că nu aveam acest acord, sau să facem o prevedere pentru autorizația ISU în
sensul  că  până  la  obținerea  autorizației  de  securitate  la  incendiu  răspunderea
exlusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul
de vedere al  asigurării  cerinței  de securitate  să  revină beneficiarilor  investițiilor.
Deci dacă nu au autorizația PSI, să-și asume răspunderea doar beneficiarii acelor
spații  și  să  se  elibereze  autorizația  de  funcționare  numai  după obținerea  tuturor
avizelor de la instituțiile și  organismele competente  pentru PSI - am precizat  cu
această mențiune. 

S-a  mai  completat  de  ex.  și  pentru  avizul  program și  s-a  precizat  aici  că
trebuie să-l aibă toți prestatorii de servicii pentru că Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorilor face controale în majoritatea localităților și de ex. dacă nu
ai aviz program pentru un atelier de bijuterie, pentru un coafor, pentru masaj, pentru
spațiile de cazare turistică, pentru orice prestare de serviciu atunci se consideră că
nu  ai  îndeplinit  toate  prevederile  legale  și  nu  respecți  legea  și  riști  amendă.
Problema este că unii sunt foarte conștiincioși și solicită acest aviz de le Primărie,
dar sunt și foarte mulți care nici nu vin să ceară.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

– AVIZ FAVORABIL
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  Gazda ținând  cont  de  faptul  că  se  apropie  zilele  orașului
Covasna se interesează dacă comercianții care vin în oraș cu această ocazie trebuie
să mai aibă o autorizație în plus.

D-na  Secretar:  nu,  regulamentul  este  valabil  pentru  cei  care  operează
permanent pe raza orașului Covasna.

Dl Primar clarifică faptul că cei care vin la zilele orașului au forme legale
de funcționare. Această activitatea de eliberare a autorizațiilor de funcționare s-a
intensificat în ultimii 5 ani, însă mereu sunt unii care vor să ia pe lângă legi. Este
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obligația noastră să facem controale, să conștientizăm populația, nu să amendăm
deocamdată. Putem să stabilim atribuții și să aplicăm amenzi acolo unde este cazul,
după atenționare prealabilă.

Dl Fulop a înțeles de la cetățeni că procedura este una greoaie. 
Dl Primar recunoaște că necesită un pic de timp, dar odată ce toate actele

solicitate sunt depuse nu necesită mult timp eliberarea autorizației.
Dl Vatany referitor la autorizație pentru funcționarea serviciului de cazare

arată că există posibilitatea de închiriere de camere pe baza declarației pe propria
răspundere, depusă la Finanțe, acolo nu trebuie autorizație de funcționare, doar tu ca
persoană trebuie să respecți anumite reguli.

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. 121/2022
privind modificarea HCL 61/2017 cu privire la  aprobarea

Regulamentului privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de
funcţionare pentu desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în

oraşul Covasna

Se trece la discutarea punctului  6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orașului Covasna in
comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Avram
Iancu și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, sesiunea 22 – 29 septembrie
2022.

Dl Primar 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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

Discuții:  D-na  Secretar:  având  în  vedere  că  în  cursul  anului  a  mai  fost
adoptată  o  hotărâre  de  acest  gen,  am  trecut  membrii  propuși  pentru  sesiunea
anterioară, conform hotărârii anterioare.

Dl  Enea  propune  să  fie  inversat  cu  dl  Neagovici,  el  să  rămână  membru
supleant având în vedere că o să fie în perioada de concediu.
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Dl Primar  arată că până acum nu s-a înscris,  din informațiile  lui,  nimeni
pentru ocuparea postului de director, deci sunt desemnați directori interimari.

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. 122/2022
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Covasna

în comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala

Gimnazială Avram Iancu și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, 
sesiunea 22 – 29 septembrie 2022

Se trece la discutarea punctului  7 de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin HCL nr.
75-2022 pentru proiectul „Reparații capitale trotuare strada Mihai Eminescu”
în baza ajustărilor de preţ, conform OUG nr. 47/2022.

Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că rectificarea se propune în
baza legii, tot așa o să fie în continuare cu fiecare investiție. Dacă nu se vor respecta
termenele, intră în penalizări.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

– AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,

finanțe,  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț

– 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 Fulop înțelege că vor fi modificări pentru resturi de executat.
Dl Primar: așa este, se ajustează doar restul de executat.
Dl Viceprimar arată că au executat lucările în timp, doar că pe partea de jos

trebuia refăcută o bucată. În rest au făcut treabă bună, în schimb cu plombările nu
suntem atât de mulțumiți.
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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. 123/2022
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin
HCL nr. 75-2022 pentru proiectul „Reparații capitale trotuare strada

Mihai Eminescu” în baza ajustărilor de preţ, conform OUG nr. 47/2022

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea rectificării bugetului general al orașului Covasna pe anul
2022.

Dl Primar  detaliază referatul de aprobare și arată că se propune majorarea
sumei alocate zilelor orașului Covasna, mai ales că în ultima perioadă s-a scumpit
totul foarte mult, toate serviciile. La început de an s-a alocat suma de 50 mii lei,
acum se propune rectificarea sumei la 100 mii lei. Nu am făcut abuzuri și excese în
nici o parte, dar nici să nu facem de râs programul, mai ales că avem o datorie față
de cetățeni. Am lansat și o solicitare de finanțare, plus mai vor intra niște bani din
închirierea locurilor pentru comercializare. Am realizat un program modest, frumos.
Din păcate  anul  acesta  nu putem organiza  concursul  de automobilism,  se  feresc
oamenii, mai ales din cauza accidentelor din ultima perioadă. 

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 se interesează ce formații sunt invitați la zilele orașului.
Dl Primar prezintă detaliat formațiile care sunt invitate, dar precizează că în

afară de asta sunt și alte obligații, cum ar fi masa, cazarea invitațiilor, delegațiilor
orașelor înfrățite, drum, sonorizare, etc. Duminică va fi program cultural. Solicită și
ajutorul consilierilor în organizarea delegațiilor.

În  continuare  clarifică  anumite  puncte  referitoare  la  organizarea  Zilelor
Orașului Covasna.

Dl Enea se  interesează  dacă  din Covasna  este  invitat  cineva,  pentră  că  a
observat faptul că corul de bărbați din Voinești nu a fost invitat, nu este inclus în
program.

Dl Primar arată că sunt formații de rock vineri seara, acolo este o formație
din Covasna, sunt anumite momente de un gen de muzică. Duminică va fi program
cultural, cu mai multe formații de dans, dar repzentanții corului nu și-au manifestat
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dorința  de  participare  la  evenimentele  organizate  cu  ocazia  Zilelor  Orașului
Covasna.

 
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. 124/2022
cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2022

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la stabilirea  câștigătorilor  concursului  „LOCUL  UNDE  TRĂIM  –
IMAGINEA NOASTRĂ”-ediția 2022.

D-na Kovacs prezintă raportul de specialitate.

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 Molnar apreciază acest program, însă este de părere că premiile
ar trebui reglate după inflație.

Dl Primar: pentru anul viitor puteți propune modificări.

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. 125/2022
Cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM –

IMAGINEA NOASTRĂ”-ediția 2022

Diverse: 
Dl  Molnar mulțumește  executivului  și  consiliului  local  pentru  sprijinul

acordat cu ocazia evenimentului  organizat pentru sărbătorirea de 50 de ani de la
înființarea trupei de teatru amatori din cadrul Liceului Korosi Csoma Sandor, 50 de
ani de activitate continuă. În parcul Gheorghe Doja este și o expoziție de fotografii,
se poate vizita.
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În continuare ridică problema copacilor  creșcuți  peste pârâul Meseș și  se
interesează  dacă  se  vor  face  lucrări  de  consolidare  la  malul  pârâului.  Propune
totodată amenajarea unui sens giratoriu la Steiner, având în vedere volumul mare de
mașini care circulă mai ales în perioada școlii. Ar trebui fluidizat cumva traficul în
jurul Liceului.

Dl Viceprimar: am achiziționat un utilaj pentru toaletarea arborilor, care a
lucrat în ultima perioadă pe str. Iustinian Teculescu pentru că acolo era nevoie.

Dl Primar felicită organizatorii evenimentului menționat anterior, este bine
că în orașul Covasna a existat o fluiditate în profesori care s-au implicat  și  s-au
ocupat cu această trupă de teatru. În legătură cu str. Plevnei, adică cu malul pârâului
arată că este inclus într-unul dintre SF - urile care au obținut finanțare pe programul
Anghel Saligny. Pentru aceste proiecte trebuie întocmite documentele în continuare,
însă  există  un  angajament  conform  căruia  orașul  asigură  rețeau  de  apă  și  de
canalizare  pe  drumurile  incluse  în  SF  -uri.  Deocamdată  se  lucrează  pe  aceste
documentații,  oricum mai  necesită  timp,  dar  suntem pe  o  cale  bună,  trebuie  să
mergem mai departe. 

În  legătură  cu  sensul  giratoriu:  lucrarea  este  încă  în  garanție,  oricum nu
putem interveni fără un proiect tehnic. Nu cred că ar fi destul loc pentru un sens
giratoriu atât de mare încât să fie destul și pentru tiruri, dar ne vom interesa de la
specialiști.

D-na Sasu se interesează dacă se poate face sens unic în str. Școlii, tot din
cauza circulației intense pe această stradă. 

Dl Primar mai apreciem asupra acestei chestiuni. 
Dl  Gazda  aduce  la  cunoștința  executivului  anumite  probleme  urbanistice

constatate din oraș și se interesează dacă str. Petofi Sandor până la capăt este inclus
în vreun program.

Dl  Primar:  da,  este  inclus  pe  programul  Anghel  Saligny,  pe  bucăți.  În
programul Anghel Saligny au fost incluse străzile care au avut carte funciară.

Dl Gazda  a constatat faptul că lucrările de reabilitare a străzii Gabor Aron
încet se finalizează și  arată problema ridicată de locuitorii  străzii,  respectiv lipsa
trotuarului sau trotuarul prea îngust în unele porțiuni. Totodată propune acordarea
premiului Pro Urbe pentru teatrul școlii pentru cei 50 de ani de activitate continuă. 

Dl Primar răspunde că o să discute despre premiile Pro Urbe cu altă ocazie.
Infrastructura străzilor se face pe baza unui proiect, cu modificările ulterioare.

Dl Fulop  este de părere că s-ar putea fluidiza traficul în jos pe str. Gabor
Aron în timpul școlii. 

Dl Viceprimar arată că au fost realizate mai multe parcări în zonă. 
Dl Primar  felicită pe dl Domahazi pentru evenimentul organizat (întâlnirea

trabantiștilor).
Dl Domahazi  arată că evenimentul din acest an a fost un record, a câștigat și

locul I. Participanții au fost mulțumiți  de tot ce au găsit aici.  Mulțumește pentru
sprijinul acordat.
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Dl Neagovici este de părere că la Steiner nu ar trebui sens giratoriu, ar trebui
bande cu marcaje.  

Dl Enea se interesează de „mastodontul” din centrul orașului, ce se mai știe
despre această construcție. Ia toată fața orașului. 

Dl Primar: știu foarte bine despre problemă, nu este proprietatea orașului, a
fost cumpărat de niște oameni din Israel. Am încercat să iau legătura cu dânșii, dacă
nu o să facă nici o mișcare trebuie să supraimpozităm construcția. În prima fază o să
facem adresă către ei. În Parc proprietarii clădirii plătesc impozit de 5 ori mai mare,
nu au restanțe. Poate că noi ar trebuie să ne schimbăm atitudinea față de ei, poate am
fost prea înțelegători. 

În continuare doresc să vă aduc la cunoștință faptul că am fost la București la
CNI la discuții de ajustare/modificare a concepției SF-ului Centrului Wellness. O să
intrăm în ședință cu un proiect de hotărâre privind modificarea SF-ului, să vedem în
ce măsură va fi de acord și CNI - ul cu noi. Când pun pe hârtie modificările noi
trebuie să aprobăm și să trimitem înapoi. Anul acesta trebuie să aranjăm terenul,
dacă totul merge conform planului la primăvară începem lucrările de construcție.

La proiectul cu cele 11 străzi sunt problemele curente, se pune al doilea strat
de asfalt în str. Gabor Aron, se lucrează și pe str. Iustinian Teculescu. Ușor – ușor
avansăm, nu așa cum vrem noi, cum se poate. Pe str. Mitropolit Andrei Șaguna se
lucrează cu racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare, cum termină, urmează
pietruirea și primul strat de asfalt.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.15.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
         FULOP CSABA                  AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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