
JUDETUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  24/2022 

Încheiat  astăzi,  27  octombrie  2022,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri, 
Lipsesc consilierii: D-l Fülöp Csaba, D-na Bodó Enikő, D-l Neagovici Vasile-

Cătălin, și d-l Vatány Ferenc.
Participă  la  şedinţă:  Primarul  orașului,  Gyerő  József,  prin  mediul  on-line,

Secretarul General al orașului, Vasilica Enea, Dna Sîntoiu Angela-Cornelia, Director
executiv  din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Dl Bagoly-Zsolt Lajos, Director
executiv  din cadrul Direcţiei Economice, Dna Barti Edith, Şef serviciu financiar, Dna
Kovács Brigitta, inspector din cadrul Serviciului de urbanism. 

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr.   498/2022 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna octombrie 2022 şi dă cuvântul doamnei Preşedinte
de şedinţă LUNGU LILIANA,  şi se trece la prezentarea ORDINII DE  ZI  a  ședinţei
aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului NR. 498/2022, după cum  urmează: 

          1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ - AMENAJARE ZONĂ
TURISTICĂ ȘI SPORTIVĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ  –  ZONĂ
ZOOTEHNICĂ,  Oraș  Covasna,  beneficiari:  Costea  Nicolae  și  Costea  Felicia
Cecilia.

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ  –  ZONĂ  DE
LOCUINȚE,  STRADA FLORILOR,  ORAȘUL  COVASNA,  beneficiar:  Kozak
Emoke

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea Expertizei  tehnice in  cadrul
obiectivului  de  investiții „Grădiniță  cu  program  prelungit  în  orașul  Covasna,
județul Covasna”.

5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării la apelul de proiecte
”INSULE  ECOLOGICE  DIGITALIZATE  PENTRU  COLECTAREA
SELECTIVĂ  A  DEȘEURILOR  LA  NIVELUL  ORAȘULUI  COVASNA",  in
vederea participarii la apelurile de proiecte  PNRR/2022/C3/S/l.1.B,  componenta
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C3  -  Managementul  deseurilor,  Subinvestitia I.1.B Construirea  de  insule
ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Proiectului  tehnic  pentru
investiția „Lucrări tehnico edilitare „Amenajare parcare bloc de locuințe pentru
tineri, destinate închirierii, str. Ignacz Rozsa, nr. 2, 16 unități locative”

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de
interes local pentru anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat.

8. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse
în HCL nr. 88/2022 şi nr.111/2022

9.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  execuției  bugetare  pe
30.09.2022.

D-l Viceprimar  propune modificarea ordinii punctelor de pe ordinea de zi și
suplimentarea ei cu 1 punct, și anume:

1.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  rectificarea  bugetului  general
consolidat al orașului Covasna pe anul 2022.

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

          Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  rectificarea  bugetului  general  consolidat  al  orașului
Covasna pe anul 2022.

Dl  Bagoly  prezintă  proiectul  de  hotărâre,  informând  consiliul  local  despre
rectificarea bugetului local propusă, care vizează la partea de venituri rectificarea, cu
suma de  550.100 lei,  care  a  se  propune a  fi  alocată  la  partea de  cheltuieli  pentru
capitolul învăţământ, suma de 170.000 lei la capitolul casa de cultură, suma de 100.000
lei,  la  capitolul  întreţinere grădini  publice,  parcuri,  zone  verzi,  baze  sportive  şi  de
agreement suma de 5.000 lei la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru reparare
izvor  “Elvira”  din  parc  central,  la  capitolul  salubritate  suma  de  61.100  lei  pentru
majorare capitalul social al SC GOS TRANS COM SRL, la capitolul străzi, suma de
214.000 lei, din care suma de 131.890 lei la titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru
reparaţii curente, şi suma de 82.110 lei la titlul cheltuieli de capital pentru servicii de
proiectare tehnică faza SF/DALI pentru investiţia “Reabilitare sistem rutier DC 13”. 

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
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Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism, realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

- AVIZ FAVORABIL
Comisiei învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport şi tineret
- 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. 143/2022
cu privire la rectificarea bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2022

          Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi modificată, Proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 30.09.2022.

        Dna Barti Edith, şef serviciu financiar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul 
de specialitate, detaliind contul de execuţie al bugetului local pe 30.09.2022, al 
bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi 
contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile.

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. 144/2022
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2022

        
 Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de

hotărâre cu privire la  aprobare PUZ -  AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ ȘI
SPORTIVĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

Dna Kovács  Brigitta,  inspector  din cadrul  serviciului  de  urbanism,  prezintă
proiectul,  explicând că beneficiarul  lucrării,  UAT oraş Covasna,  are  iniţiativa de a
realiza o zonă turistică şi sportivă pe imobilul situat în intravilanul oraşului Covasna,
înscris în CF nr. 30276 Covasna, cu nr. cadastral 30276, aparţinând domeniului public
al oraşului Covasna. Conform temei de proiectare, s-au propus construcţii şi amenajări
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specifice programului de turism şi sport. Funcţiunea dominantă va fi turism, sport şi
agrement. 

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
Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultură  şi

silvicultură
- 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. 145/2022
cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ ȘI

SPORTIVĂ, ORAŞUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA

Se trece la  discutarea  punctului  4  de  pe ordinea  de zi,  Proiect  de hotărâre
privind la aprobare PUZ – ZONĂ ZOOTEHNICĂ, Oraș Covasna, beneficiari:
Costea Nicolae și Costea Felicia Cecilia.

Dna  Kovács  Brigitta,  inspector  din  cadrul  serviciului  de  urbanism,  arată  că
beneficiarii lucrării au iniţitiva de a construi o unitate zootehnică pe imobilul situat în
extravilanul şi în intravilanul oraşului Covasna, înscris în CF nr. 24952 Covasna, cu nr.
cadastral  24952,  motiv  pentru  care  s-a  întocmit  proiectul  nr.  5/2021,  prin  care  se
propune  cuprinderea  următoarelor  elemente  principale: –zonă  administrativă:  o
construcţie administrativă cu regim de înălțime maxim 2 nivele deasupra solului: P+E
sau P+M, cu sau fără spații la subsol, două bazine pentru dezinfecţie auto, amplasate
pe  artera  principală  de  intrare  şi  ieşire  în  şi  din  incintă  şi  un  filtru  sanitar  pentru
lucrători, cu un singur nivel: P. Indicatorii urbanistici: P.O.T. maxim 50 % și C.U.T.
maxim 0,60;

–  zonă de producție:   4 grajduri pentru animale,  un fânar,  o  remiză  pentru
utilaje, o platformă de gunoi şi un bazin de retenţie dejecţii cu regim de înălțime P, cu
sau  fără  spații  la  subsol,  demisol,  valabil  pentru  clădirea  de  producție,  restul
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construcțiilor vor avea un singur nivel. Indicatorii urbanistici P.O.T. maxim 50 % și
C.U.T. maxim 0,60.

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
Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General 
-  AVIZ  FAVORABIL  cu  menţiunea  că  în  hotarâre  se  va  trece  descrierea

elementelor principale propuse prin proiect nr. 5/2021. 

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. 146/2022
cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ ZOOTEHNICĂ

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ  –  ZONĂ  DE  LOCUINȚE,  STRADA
FLORILOR, ORAȘUL COVASNA, beneficiar: Kozak Emoke

Dna Kovács Brigitta,  inspector  din cadrul  serviciului  de urbanism, aduce la
cunoștință  faptul  că  beneficiarul  lucrării  are  iniţiativa  de  a  realiza  o  locuinţă
individuală  pe imobilul  situat  în  intravilanul  oraşului  Covasna,  str.  Florilor,  imobil
înscris  în  CF  nr.  27279  Covasna,  cu  nr.  cadastral  27279,  aflat  în  proprietatea
beneficiarului,  motiv  pentru  care  s-a  întocmit  proiectul  nr.  222/2021,  prin  care  se
propune reglementarea acestui imobil. 

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

5



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. 147/2022
cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINȚE, 

STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA
Beneficiar: Kozák Emőke

   Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi modificată, Proiect
de hotărâre  privind aprobarea Raportului de expertiză tehnică nr. 1047/2022 în
cadrul   obiectivului  de   investiții   Grădinița  cu  program  prelungit  în  orașul
Covasna, județul Covasna. 

Dl Viceprimar prezintă referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre, subliniind
că Inspectorul de stat în Construcţii a solicitat prin Procesul-verbal de control în etapa
de execuţie a lucrărilor de construcţii nr. 267157/25.07.2022 prezentarea unui Raport
de  expertiză  tehnică  a  lucrărilor  realizate  privind  starea  tehnică  a  elementelor  de
construcţii/respectarea  cerinţelor  fundamentale  aplicabile  în  cadrul   obiectivului  de
investiții Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna, motiv
pentru care s-a întocmit Raportul de expertiză tehnică nr. 1047/2022. 

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

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. 148/2022
cu privire la aprobarea  Raportului de expertiză tehnică nr. 1047/2022 în

cadrul  obiectivului de  investiții  Grădinița cu program prelungit în orașul
Covasna, județul Covasna
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Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  participării  la  apelul  de  proiecte  ”INSULE
ECOLOGICE  DIGITALIZATE  PENTRU  COLECTAREA  SELECTIVĂ  A
DEȘEURILOR  LA  NIVELUL  ORAȘULUI  COVASNA",  in  vederea
participarii la apelurile  de  proiecte   PNRR/2022/C3/S/l.1.B,  componenta  C3  -
Managementul  deseurilor,  Subinvestitia I.1.B Construirea  de  insule  ecologice
digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. 

Dl  Viceprimar  expune  că  prin  proiectul  de  hotărâre  se  propune  aprobarea
proiectului  de  investiţie  ”INSULE  ECOLOGICE  DIGITALIZATE  PENTRU
COLECTAREA  SELECTIVĂ  A  DEȘEURILOR  LA  NIVELUL  ORAȘULUI
COVASNA" în vederea eficientizării  sistemului  de management  al  deşeurilor.  Prin
proiect oraşul Covasna intenţionează să instaleze 25 de insule supraterane încasetate,
prin  aplicarea  la  finantare  în  cadrul  Subinvestiţiei  1.1.B-Construirea  de  insule
ecologice  digitalizate.  lnsulele  ecologice  sunt  compuse  dintr-un  ansamblu  de
containere pentru colectarea separată a deşeurilor, protejate anti-vandalism şi împotriva
accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate.

În  continuare  dl  Viceprimar  prezintă zonele  de  blocuri  situate  pe  raza  UAT
Oraşul Covasna unde se doreşte să se amplaseze insulele ecologice. 

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
 
La discuţii  se  înscrie  dl  Molnár şi  salută  această  iniţiativă a  executivului  şi

solicită mai multe informaţii despre digitalizarea insulelelor, în sensul că acestea pot
transmite date despre volumul de colectare. 

 Dl  Viceprimar  răspunde  că  datele  sunt  agregate  şi  utilizate  într-un  sistem
digital, care este instrumentul principal de monitorizare şi raportare.

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. 149/2022
privind aprobarea proiectului ”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI
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COVASNA", în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B,
componenta C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B Construirea de insule

ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Proiectului tehnic pentru investiția „Lucrări tehnico edilitare
„Amenajare  parcare  bloc  de  locuințe  pentru  tineri,  destinate  închirierii,  str.
Ignacz Rozsa, nr. 2, 16 unități locative”

Dl  Viceprimar  prezintă  proiectul  de  hotărâre  şi  expune  faptul  că Proiectul
tehnic şi detaliile de execuție sunt necesare în vederea demarării procedurii de achiziţie
publică pentru contractarea lucrărilor de investiţii în cadrul proiectului Lucrări tehnico
edilitare „Amenajare parcare bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, str.
Ignacz Rozsa, nr. 2, 16 unități locative”

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

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. 150/2022
cu privire la aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru

obiectivul de investiții „LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE
PARCARE – BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT

ÎNCHIRIERII Str. Ignácz Rózsa nr. 2, 16 unităţi locative”
       
  Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi modificată, Proiect

de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  acțiuni  și  lucrări  de  interes  local
pentru anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Dna Sîntoiu Angela-Cornelia, Director executiv prezintă proiectul de hotărâre
explicând că pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte
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de  muncă  din  familia  beneficiară  are  obligaţia  de  a  presta  lunar,  la  solicitarea
primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de
lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. În aplicarea acestora,
s-a  întocmit  planul  de  acţiuni  şi  lucrări  de  interes  local  pentru  anul  2023,  şi  este
necesară  aprobarea  lui  de  către  Consiliul  local  al  oraşului  Covasna.  D-na  Sîntoiu
menţionează că planul poate fi reactualizat pe parcursul anului. 

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
 - 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 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:

HOTĂRÂRE NR. 151/2022
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local

pentru anul   2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi modificată, Proiect
de  hotărâre  cu  privire la  îndreptarea  erorii  materiale  cuprinse  în  HCL  nr.
88/2022 şi nr.111/2022

Dna Secretar General  prezintă proiectul de horărâre explicând că în cererea
Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek-Géza” Covasna cu privire la
darea în administrare imobilului din strada Spitalului în loc de numărul poştal 14 s-a
trecut numărul poștal 6, astfel la elaborarea și la adoptarea Hotărârii Consiliului local
al  orașului  Covasna  nr.  88/2022 şi  nr.111/2022 s-a  strecurat  o  eroare materială  cu
privire la numărul poştal. În acest sens, având în vedere Adeverința nr. 416330 din
17.10.2022 din care rezultă că imobilul înscris în CF nr. 25798 Covasna, identificat
prin nr. cad. 25798 se află în intravilanul localităţii la adresa poştală strada Spitalului
nr. 14, oraş Covasna, judeţ Covasna este necesară îndreptarea erorii materiale cuprinse
în HCL nr. 88/2022 şi nr.111/2022. 

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 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:
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HOTĂRÂREA  NR.  152/2022
Cu privire  la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 88/2022 şi

nr.111/2022

Se trece la discutarea Diverselor.
Dl  Holoşpin  se  interesează  dacă  există  apeluri  de  proiecte  pentru  finanţarea

sistemelor fotovoltaice adresate persoanelor fizice. 
D-l Viceprimar explică că sunt mai multe apeluri pentru persoane fizice, trebuie

consultat site-ul AFM. 
D-l Ferencz  informează consiliul local despre faptul că pe strada Ghiocelului

staţionează mai multe maşini, care îi deranjează pe locuitorii. Se interesează dacă s-ar
putea monta un indicator “Staţionare interzisă”. 

D-l Viceprimar răspunde că se va înainta o solicitare către poliţia rutieră pentru
rezolvarea problemei expuse. 

Dl Gazda amintește consiliului că pe data de 9 februarie 2022 s-a împlinit 30 de
ani de la primele alegeri „locale” libere, cu această ocazie doreşte organizarea unui
eveniment. Pe de altă parte, arată că acum 70 de ani localitatea şi-a dobândit rangul de
„oraş”. Aceste două ocazii ar trebui conexate, şi solicită organizarea acestui eveniment
înainte  de  post,  în  cursul  lunii  noiembrie,  în  sala  mare  din  Centrul  Cultural.  De
asemenea, propune să fie sărbătoriţi şi cei care s-au născut în anul 1952. 

D-na Preşedinte este de părere că la următoarea şedinţă consilierii ar trebui să
concretizeze propunerile şi să fie deschisă această temă de discuție.

D-l  Domaházi  se  interesează  de  faza  în  care  se  află  lucrarea  cu  marcajele
rutiere. 

D-l Viceprimar  le roagă pe consilierii locali să sesizeze exact unde mai sunt
probleme. 

Dl Molnár  mulţumeşte intervenţia pentru tărierea arborului pe strada Podului,
însă atrage atenţia celor prezenţi că pe aceea stradă este necesară repararea drumului.
În  continuare  transmite  solicitarea  locuitorilor  din  str.  Gábor  Áron  cu  privire  la
montarea insignului „Accesul interzis-cu excepţia riveranilor”.

D-l Viceprimar  asigură că se va interveni unde sunt probleme, şi informează
consilierii că pe str. Gábor Áron lucrările încă nu sunt finalizate. 

D-l Domaházi  anunță consilierii  locali  că pe strada Ady Endre la intersecţie
staţionează o maşină, şi pe str. Podului vizibilitatea este foarte redusă.  

D-l  Viceprimar  transmite  observaţia  făcută  de  către  domnul  consilier  către
Poliţia locală pentru rezolvarea problemei.

D-na Preşedinte se interesează despre reparaţiile podurilor la strada Primăverii. 
D-l Viceprimar  arată că s-a remediat problemele şi s-a montat şi un limitator de

viteză. 
D-na Becsek întreaba când se va face marcarea terenului de sport la liceu. 
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D-l Viceprimar explică că lucrările s-au sistat din cauza apariţiei unei defecţiuni
de utilaj, aceasta o să fie reparat, şi se va continua aplicarea marcajelor.

Nefiind alte discuţii  doamna Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.30.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR GENERAL,
                LUNGU  LILIANA                                        ENEA VASILICA
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