
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  25/2022

Încheiat  astăzi,  10  noiembrie  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri în sala de ședințe, lipsesc consilierii: dl Bocan
Ioan – Marcel,  d-na Becsek Eva și dl Neagovici Vasile - Cătălin. Întârzie dl
consilier Jeszenovics Albert și dl Viceprimar, Jeszenovics Robert – Karoly.

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general, d-
na Vasilica Enea, director S.C. Gos Trans Com S.R.L., dl Csikos Tibor – Zoltan,
inspector cadastru, dl Incefi Istvan și consilier primar, dl Szabo Zoltan.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.   529/2022, 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 4 noiembrie 2022.

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

Se propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna noiembrie 2022.
Este propus dl consilier Molnar Janos ca președinte de ședință pentru luna

noiembrie.
Se  aprobă  propunerea  cu  12  voturi  „pentru”  –  unanimitate,  după  care  se

adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 153/2022
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  rectificarea  bugetului  local  al
orașului Covasna pe anul 2022
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2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  vânzării,  prin  licitație
publică  cu  strigare,  a  masei  lemnoase  pe  picior  din  pășunea  proprietatea
orașului Covasna, partida 34 - Pârtia de schi.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de atribuire
privind închirierea,  prin  licitaţie  publică,  a  unui  număr  de  66 de  locuri  de
parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act adițional la
Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  pe  raza
orașului Covasna încheiat cu S.C. Gos Trans Com S.R.L.

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

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

Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că se propune rectificarea
bugetului  local  cu  suma  de  600  mii  lei,  reprezentând  suplimentarea  sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru cheltuieli curente și
de capital, care se propune a fi alocată la partea de cheltuieli a bugetului local pentru
cheltuieli curente.

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. 154/2022
cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2022

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  vânzării,  prin  licitație  publică  cu  strigare,  a  masei
lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, partida 34 -
Pârtia de schi.

Intră în sala de ședințe dl consilier Jeszenovics Albert.

Dl Incefi Istvan prezintă detaliat raportul de sepcialitate.
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Comisia  pentru  turism  și  agrement,  protecția  mediului,  agricultură  și
silvicultură

– 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 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 13 voturi ,,pentru”după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 155/2022
cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a

masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea  orașului Covasna, 
partida 34- Pârtia de schi

Intră în sala de ședințe dl viceprimar, Jeszenovics Robert – Karoly.

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea documentaţiei  de atribuire privind închirierea,  prin
licitaţie publică, a unui număr de 66 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă
ale oraşului Covasna.

Dl Szabo Zoltan 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 - 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
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proiectului de hotărâre nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări,
plângeri, reclamații.

Discuții: Dl Primar este de părere că ar trebui mult  mai bine mediatizată
licitația, trebuie postat anunțul și pe pagina de facebook al primăriei.

Dl Szabo arată că se lipesc afișe la fiecare intrare în bloc.
Dl Molnar nu a regăsit data organizării licitației.
D-na Secretar: data organizării licitației este evidențiat în caietul de sarcini,

care este anexă la hotărâre.

Nefiind  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. 156/2022
privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație

publică, a unui număr de 66 de locuri de parcare în zonele de reședință ale
orașului Covasna

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea incheierii  unui  act  adițional  la  Contractul  de  delegare  a
gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza orașului Covasna încheiat cu
S.C. Gos Trans Com S.R.L.

Dl  Csikos  Tibor  –  Zoltan:  în  urma  înaintării  documentației  ne-au  atras
atenția  asupra  faptului  că  nu sunt  respectate  în  totalitate  prevederile  Ordonanței
133/2022, apărută în data de 30 septembrie 2022, cât timp materialul era deja pus pe
procedura transparenței  decizională.  Modificările  nu sunt mari,  ele se  referă mai
mult la formalități, formulare. Totodată ne-au solicitat revocarea alin. 3 din art. 3,
care se referea la posibilitatea prelungirii contractului de delegare prin act adițional.
Acest lucru nu este posibil, asta însemnând că trebuie un nou contract în fiecare 5
ani.  Redevența  datorată  către  primărie  trebuie  să  fie  una  fixă,  nu  stabilită  prin
procent din veniturile realizate, aici ne-am gândit la suma de 3000 lei/lună. La tarife
trebuie trecută și tona, nu ajunge să fie specificat pe metru cub/persoană. Tarifele nu
se schimbă deocamdată, atât că va fi trecut și tona. 

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  
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Nefiind  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. 157/2022
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare

a gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza oraşului Covasna încheiat
cu SC GOS – TRANS – COM SRL

Înainte  de  închiderea  ședinței  dl  Csikos aduce  la  cunoștința  executivului
faptul că a întâmpinat dificultăți la achiziționarea sării, nu se poate achiziționa mai
mult de 50 T/lună/oraș. Problema este că în sezon plin se consumă în jur de 200 –
250 Tone pe lună, bine că până acum nu a fost nevoie de sare. 

Dl  Primar arată  la  rândul  lui  că  trebuie  actualizată  lista  străzilor  și  a
trotuarelor  incluse  pentru  deszăpezire.  În  continuare  aduce  la  cunoștința  celor
prezenți în sala de ședință în ce stadiu se află lucrările în oraș, respectiv: se lucrează
pe  străzile  din  Voinești,  la  baza  sportivă  au  decopertat  terenul  și  se  pregătește
amplasamentul wellnessului, dar lucrările vor începe cel mai probabil în primăvară.

 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
          MOLNAR JANOS                  AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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