
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  26/2022

Încheiat  astăzi,  24  noiembrie  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 16 consilieri în sala de ședințe, lipsește motivat dl consilier
Holoșpin Constantin.

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general, d-
na Vasilica Enea, directorul Casei Orășenești de Cultură Covasna, dl Czilli Balazs,
directorul Direcției de Asistență Socială, d-na Sîntoiu Angela Cornelia și consilier
juridic, d-na Luka Timea.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispoziția
primarului nr.    540/2022, 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 18 noiembrie 2022.

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

Președinte de ședință pentru luna noiembrie a fost ales dl consilier Molnar
Janos în ședința extraordinară a Consiliului local din 10 noiembrie 2022.

Înainte de prezentarea ordinii  de zi dl președinte  de ședință  supune la vor
procesele verbale ale ședințelor din:

- nr.  19 –  ședința  ordinară  a  Consiliului  local  al  orașului  Covasna  din  25
august 2022

- nr. 20 -  ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din  8
septembrie 2022 

- nr. 21 –  ședința  ordinară  a  Consiliului  local  al  orașului  Covasna  din  29
septembrie 2022

- nr.  22 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din  6
octombrie 2022

- nr. 23 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 13
octombrie 2022

- nr.  24  –  ședința  ordinară  a  Consiliului  local  al  orașului  Covasna  din 27
octombrie 2022
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- nr. 25 – ședința extraordinară a Consiliului local la orașului Covasna din 10
noiembrie 2022
Se aprobă procesele verbale cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.

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  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare  și  Funcționare  al  Casei  Orășenești  de  Cultură  Covasna  și  al
Bibliotecii Orășenești Covasna.

2. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. NR. 139/2022 cu privire
la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului
Covasna cu  alte  unități  administrativ-teritoriale,  în  vederea  înființării
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-
Covasna, cu modificările ulterioare.

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  repartizarea  unor  locuințe  din
fondul locativ de stat din orașul Covasna.

4. Diverse.
Dl  Primar propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  un  punct,  respectiv:

Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unor Protocoale de colaborare cu
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

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

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei
Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna.

Dl Director Czilli Balazs prezintă raportul de specialitate și arată necesitatea
adoptării priectului de hotărârii.

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  

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 158/2022
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  
Casei Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  revocarea  H.C.L.  NR.  139/2022  cu  privire  la  modificarea  și
completarea H.C.L.  nr.  103/2021 privind asocierea orașului  Covasna cu alte
unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările
ulterioare.

D-na Luka Timea prezintă detaliat 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

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

HOTĂRÂREA NR. 159/2022
privind revocarea H.C.L. NR. 139/2022 cu privire la modificarea și

completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna  cu alte
unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările

ulterioare

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la repartizarea unor locuințe din fondul locativ de stat din orașul
Covasna.

Dna Sîntoiu Angela - Cornelia 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  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport și

tineret
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– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Primar mulțumește  comisiei  de  atribuire  pentru  implicare  și
arată că se eliberează destul de rar aceste locuințe, iar la eliberare sunt într-o stare
foarte degradată. Solicitanții sunt conștienți de faptul că trebuie să îmbunătățească
condițiile din locuințe, sunt informați în momentul depunerii cererilor.

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

HOTĂRÂREA NR. 160/2022
cu privire la repartizarea unor locuințe din fondul locativ de stat din orașul

Covasna pentru d-na Molnár Timea-Tünde şi familia sa şi pentru d-na Szigethi
Erzsébet şi familia sa

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
cu privire la încheierea unor Protocoale de colaborare cu Minsterul Muncii şi
Solidarităţii Sociale.

Dna Sîntoiu Angela Cornelia  arată că este vorba despre semnarea a două
modele  de  protocoale  pentru  preluarea  în  folosință  a  unui  calculator,  a  unei
imprimante  și  a  unei  tablete  pentru  prelucrarea  dosarelor  sociale  în  sistem
electronic,  adică  pentru  digitalizarea  dosarelor.  Imobilul,  unde  acestea  vor  fi
montate trebuie să fie liber de sarcini.

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: Dl Molnar  înțelege că ne vom racorda la programul național prin
aceste aparate.

Dna Sîntoiu: da, noi trebuie să asigurăm doar locația.
Dl Molnar: cine vor fi persoanele desemnate?
Dna Sîntoiu: angajatele direcției sociale.
Dl Primar a fost contactat de STS, ei trebuie să facă o linie directă pentru

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

HOTĂRÂREA NR. 161/2022
cu privire la încheierea unor Protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii şi

Solidarității Sociale

Diverse.
Dl Molnar propune un moment de reculegere pentru tatăl consilierului Bodo

Eniko și pentru soacra consilierului Vatany Ferenc.
Dl Bocan se interesează dacă se mai știe ceva de drumurile forestiere.
Dl Primar: vechea poveste, ei insistă să lăsăm cu destinație de drum forestier,

iar noi nu putem să fim de acord cu asta pentru că altfel, nefiind drum public, nu
putem accesa fonduri pentru amenajarea lui.

D-na Secretar: și la întocmirea PUG-ului reprezintă o problemă.
Dl  Bocan: pe  altă  bază  legală  nu  putem  să  cerem  ulterior  schimbarea

destinației și să oferim teren în schimb?
Dl Primar: nu, ei ne cer să asigurăm că nu schimbăm destinația.
Dl Ferencz: așteptăm indicatorul solicitat.
Dl Viceprimar: am comandat.
Dl  Fulop arată  că  pe  site-ul  primăriei  la  butonul  Impozite  și  taxe  locale

informațiile nu sunt actualizate. Totodată comunică faptul că oamenii sunt foarte
nemulțumiți  cu metoda de facturare aplicată de S.C. Gospodărie Comunală S.A.,
mai nou se aplică și o taxă de împărțire a diferenței de consum. Dacă se aplică astfel
de taxe, consiliul local nu ar trebui să voteze?

Dl Neagovici: este o taxă suplimentară aplicată de ei, nu cred că trebuie să
voteze consiliul local.

Dl Primar: nu știu  cu ce titlu  este  introdusă  această  taxă,  cert  este  că în
momentul în care se contorizează pierderi într-un bloc, aceste pierderi din interior
trebuie acoperite de către beneficiari. Sunt multe situații în care cantitatea facturată
nu corespunde cu cea măsurată de ceasurile din apratamente, dar aceste pierderi se
împart  în  mod  paușal.  Putem  să  invităm  un  reprezentant  al  S.C.  Gospodărie
Comunală S.A. pentru ședința următoare ca să vă răspundă la întrebări. 

Dl Fulop: înțeleg că se împarte pierderea, dar lângă asta se mai percepe o
taxă. Această taxă nu trebuia să aprobăm în ședința consiliului local?

Dl Primar: noi aprobăm doar tarifele, probabil este un alt serviciu prestat. 
Dna Sasu: această taxă se percepe și de la firme și au contoare separat.
Dl  Primar: dacă  blocurile  ar  avea  asociații,  totul  ar  fi  diferit.  Este

imposibilitate și să imparți pierderile în mod corect. În ședința următoare puteți să
vă adresați întrebările reprezentantului furnizorului.

Dna Bodo se interesează de ce merge căldura doar 2 ore la școala mică.
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Dna Becsek arată că la fiecare instituție căldura merge 4 ore, de dimineață.
Dl Vatany a fost informat de cetățeni că prestatorul de apă noaptea crește

presiunea apei și se sparg furtunurile. Se ridică și peste 4 atmosfere presiunea, s-a
inundat o scară întreagă de la etajul 2. Tot în același timp atrage atenția și asupra
faptului că oamenii parchează pe locurile lăsate ca intrare pentru pietoni în scări.
Este vorba de zona străzii Unirii, de ex. Ar trebui blocate acele intrări.

Dl Primar: nu este o soluție să blocăm intrarea, dar o să facem acțiuni de
verificare cu poliția locală. În ultimele 2 zile am avut probleme cu apa, turbiditatea
fiind foarte mare, s-a oprit stația de tratare și rezervorul fiind golit, se încărca greu
înapoi. Cert este că a fost o greșeală că nu a comunicat cu oamenii,  a trebuit să
aștepte să se reumple și la Subcerăt, unde s-a golit foarte repede și oamenii astfel au
rămas fără apă. Problema mai mare însă este lipsa de presiune, nu presiunea prea
mare, dar furtunul putea să se spargă și dacă era vechi. Oricum o să le comunicăm
sesizările Dvs.

Dl  Domahazi se  interesează  de  ce  s-au  schimbat  indicatoarele  pe  str.
Secuiească.

Dl  Primar: unul  dintre  cele  mai  invocate  critici  era  această  problemă,
respectiv lipsa de vizibilitate la ieșirea din stradă. Lucrarea fiind în garanție, nu am
putut interveni, acum însă a expirat garanția și am putut să intervenim. Faptul că se
va schimba  sensul  a  fost  adus  la  cunoștința  cetățenilor  în  repetate  rânduri  și  pe
diferite căi, totuși am fost criticați. Unii sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți. Unii
ne-au criticat, alții ne-au felicitat.

Dl Enea mulțumește d-lui Primar pentru tot sprijinul acordat pentru derularea
proiectului  Mihai  Eminescu.  Pe 30 noiembrie  va avea loc dezvelirea  bustului  și
sfințirea  acestuia  în  Parcul  Tineretului  din  Voinești.  În  continuare  felicită  pe  dl
Primar pentru procesul câștigat, este vorba despre o sumă foarte mare.

Dl Primar: pentru realizarea soclului banii au fost prevăzuți în buget, noi ne-
am făcut treaba, să sperăm că va fi un eveniment potrivit. Referitor la coreția de la
POR: s-a admis pe fond contestația noastră la Curtea de Apel București, este vorba
de peste 3 milioane de lei, însă suma se va ridica undeva la 4 milioane de lei cu
ajustarea prețurilor. Decizia nu este definitivă, se poate face recurs în termen de 30
de zile.  Povara financiară  este,  deocamdată această  decizie nu are nici  un efect.
Măcar nu am cheltuit nici un leu, este o satisfacție profesională.

Dl Gazda legat de proiectul cu cele 11 străzi arată că oamenii deja s-au gândit
unde ar fi bine să fie montate coșuri de gunoi, bănci. Ce se poate ști despre montarea
băncilor?

Dl Primar: pe zonele verzi o să punem bănci și coșuri de gunoi, acolo unde
se impune și permite locul.

Dl Molnar: deratizare se mai face în oraș?
Dl Primar: da, conform calendarului de activități. 
Dl Molnar: sunt unele blocuri pline cu insecte.
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Dl Primar: în blocuri trebuie să facă dezinsecție oamenii, nu primăria. Noi
facem pe clădirile primăriei, proprietățile private trebuie să-și rezolve problemele cu
apa, cu canalizarea și să cheme firmă de deratizare/dezinsecție. 

Dl Gazda: cum stăm cu iluminatul festiv? Ce putem să economisim față de
anul trecut?

Dl Primar: anul acesta nu cumpărăm alte instalații luminoase, ne gospodărim
cu ce avem. Asigurăm acest iluminat festiv, măcar atât trebuie să facem, fiind și
stațiune balneoclimaterică, trebuie să oferim ceva turiștilor. Dacă permite vremea,
pornim și patinoarul. Vrem să asigurăm aceleași posibilități de recreere, de distracție
ca și în anii precedenți, sper să putem plăti facturile. Trebuie să reînnoim contractul
de furnizare, dar tot așteptam să vedem ce se va întâmpla cu prețurile energiei.

Vrem să facem un mic foc de artificii de revelion, 4 - 5minute, ca și turiștii
care vin și  covăsnenii  să  se  bucure.  La patinoar și  la  pârtie trebuie  să  majorăm
tarifele puțin, pentru că au crescut foarte mult cheltuielile. 

Unii ne anunță că în anumite perioade ale zilei ard luminile pe străzi. E o
problemă, fiindcă totul este automatizat și fiecare tronson are un sensor separat, iar
în momentul în care acel sensor este amplasat într-o zonă mai întunecoasă, sau chiar
în timpul zilei este mai întuneric afară, ele se aprind automat. Sunt anumite zone
sensibile precum Parcul Tineretului sau chiar aici în Parcul Central. Discutând și cu
specialiști ne-au dat de înțeles că deocamdată nu există o soluție viabilă pe termen
lung.  Noi  suntem  pe  pragul  de  implementare  a  acelui  proiect  de  reabilitare  a
iluminatului public în care avem câștigătorul ales, executantul așteaptă să se aducă
înstalațiile din China. În momentul  în care vine am înțeles că o să se rezolve și
această problemă, noi să nu mai cheltuim din nou să modificăm acei senzori dacă tot
va fi reabilitat. 

Dl Vatany: acei senzori nu se pot temporiza?
Dl Primar: în fiecare zi nu în același oră se întunecă, fiecare trebuie reglat

separat.
Dl Neagovici: la Sfântu Gheorghe sunt becurile pe senzori de mișcare.
Dl Primar: ar trebui să modificăm senzorii cu niște temporizatoare.
Dl Vatany: nu se pot pune peste celelalte?
Dl Primar: trebuie echipamente în plus, care acum sunt incluse în proiect.

Dacă nu era acest proiect, cumpăram, dar acum se va rezolva problema.
Înainte de închiderea ședinței vă învit să participați la ședința extraordinară

marți, 29 noiembrie 2022.
 

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.30.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
          MOLNAR JANOS                  AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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