
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  22/2022

Încheiat  astăzi,  6  octombrie  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 15 consilieri în sala de ședințe, dna consilier Becsek Eva
participă  online  la  ședință,  lipsește  motivat  dl  consilier  Neagovici  Vasile  –
Cătălin.

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general, d-
na Vasilica Enea și dl Csikos Tibor – Zoltan, directorul S.C. Gos – Trans – Com
S.R.L.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.   475/2022, 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 30 SEPTEMBRIE 2022.

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

Se propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna octombrie 2022.
Este propusă dna consilier Lungu Liliana ca președinte de ședință pentru luna

octombrie.
Se  aprobă  propunerea  cu  16  voturi  „pentru”  –  unanimitate,  după  care  se

adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 136/2022
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Dna 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  atribuirea  directă  a  contractului  de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-
Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna.

privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
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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            
2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ –  CONSTRUIRE

CASĂ DE LOCUIT, ORAȘUL Covasna – Beneficiar: Bodó Töhötöm.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi,  care  se  aprobă  cu  16  voturi  „pentru”–
unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  atribuirea  directă  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului
public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca
asociat unic orașul Covasna.

Dl Primar prezintă pe scurt referatul de aprobare și dă cuvântul d-lui Csikos
Tibor Zoltan.

Dl Csikos: pe data de 15 noiembrie expiră contractul de delegare a serviciului
și licența de la ANRSC. În 2021 prin HCL nr. 156/2021 s-a aprobat prelungirea
acestui contract pentru încă 5 ani, însă cei de la ANRSC ne-au transmis că nu vor
emite licență pe o hotărâre de prelungire a valabilității, trebuie o nouă hotărâre de
delegarea gestiunii cu documentația aferentă, un nou contract, nu un act adițional.

În ultimii 5 ani ne-am străduit să facem față tuturor lucrărilor delegate, anual
depunem  raportul  de  activitate,  de  unde  vă  puteți  informa  mai  amănunțit.  Cu
echipamentul  stăm  destul  de  bine,  în  fiecare  an  am  avut  câștig  până  acum.
Investițiile le-am făcut din dividente.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

– AVIZ FAVORABIL
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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
Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi

silvicultură
– 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  orașului  Covasna  precum  și  în  presa  locală.  Ca  urmare  a  publicării
proiectului de hotărâre nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări,
plângeri, reclamații.

La art. 6 propun introducerea unui alineat, care să aibă următorul cuprins:
„  (2)  Cu  data  adoptării  prezentei  se  abrogă HCL  nr.  156/2021  privind

prelungirea  valabilității  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  de
salubrizare pe raza orasului Covasna nr.6813/601/15.11.2017, prin act adițional.”

Discuții: D-na Lungu se interesează dacă sticla se ridică de la domiciliu sau
trebuie dusă undeva.

Dl Csikos: trebuie pus în saci separat, ridicăm separat.
Dl Vatany: cei de la Tega primesc bonificații pentru sticle și astfel oamenii

sunt stimulați. Și la noi s-ar putea face așa ceva.
Dl Csikos: da, se fac acțiuni o dată pe lună, iar oamenii în schimb primesc

bere și doar în Sfântu Gheorghe se organizează. Cu colectarea selectivă stăm destul
de bine, doar la blocuri avem probleme. 

Dl Primar: ne-am tot gândit în ce măsură ar fi oportun să mai depunem o
cerere de finanțare pentru achiziționarea unor insule de colectare a deșeurilor. Inițial
ne-am gândit la insule subterane,  dar ar trebui să suportăm noi toate cheltuielile
neeligibile, plus că trebuie și utilaj special care ridică gunoiul. Deci rămâne varianta
insulelor supraterane, să vedem dacă putem depune cerere de finanțare și dacă ar fi
compatibil cu condițiile de acordare a ajutorului de minimis. Trebuie să verificăm.

Dl Fulop se interesează dacă există un calendar pentru ridicarea deșeurilor
voluminoase.

Dl Csikos: da, se face periodic, de 3 ori pe an. Depozităm la hala de selectare,
ce  se  poate,  refolosim.  Problema  este  cu  electronicele  și  electocasnicele,  dar
magazinele de specialitate mai ajută cu programele de buy back și vine o firmă și
din Vrancea care mai adună de pe drum.

D-na  Secretar:  în  anexa  2.4.7  Trotuare  pe  care  se  execută  operaţia  de
menţinere în stare de funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului, curăţirea
şi  transportul  zăpezii  de către operatorul  de salubrizare  trotuarul  din str.  Mihai
Eminescu figurează cu suprafața cea mai mică, de 135 mp, în schimb, pe str. Ștefan
cel Mare este trecută suprafața de 6450 mp pentru trotuare.
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Dl Csikos: este suprafața înainte de reabilitare, trotuarele și străzile reabilitate
recent încă nu sunt incluse în anexe. La încheierea contractului se vor include și
aceste trotuare.

Roagă consilierii  să  ofere  informații  cetățenilor  despre ridicarea deșeurilor
biodegradabile. Sunt saci separate, dar nu pot ridica cantități mari. Deocamdată se
ridică gratuit, dar dacă cetățenii nu se conformează, se va taxa.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu,  cu completarea  articolului  6,  care este  aprobat  cu  16  voturi  ,,pentru”,
după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 137/2022
privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.,
având ca asociat unic orașul Covasna

D-na consilier Becsek Eva părăsește ședința online.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobare  PUZ  –  CONSTRUIRE  CASĂ  DE  LOCUIT,  ORAȘUL
Covasna – Beneficiar: Bodó Töhötöm.

Dl consilier Bodo Tohotom nu participă nici la dezbatere, nici la vot.

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 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 138/2022
cu privire la aprobare P.U.Z. – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT
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ORAȘUL COVASNA
Beneficiar: Bodó Töhötöm

Nefiind alte discuţii doamna Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
          LUNGU LILIANA                  AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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