
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  28/2022

Încheiat  astăzi,  8  decembrie  2022,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE, convocată de îndată, a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  10  consilieri  în  sala  de  ședințe,  participă  online,  prin
aplicația SKYPE consilierii: dl Neagovici Vasile – Cătălin, d-na Lungu Liliana,
dl  Bodo  Tohotom,  d-na  Becsek  Eva  și  dl  Fulop  Csaba.  Lipsesc  motivat
consilierii: dl Bocan Ioan – Marcel și d-na Bodo Eniko. 

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József și secretar general, d-
na Vasilica Enea.

Consilierii  au  fost  convocaţi  de  îndată  în  ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ
prin Dispoziția primarului nr.   569/2022, 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 8 decembrie 2022.

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

Se propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna decembrie 2022.
Este propus dl consilier Vatany Ferenc ca președinte de ședință pentru luna

decembrie.
Se  aprobă  propunerea  cu  15  voturi  „pentru”  –  unanimitate,  după  care  se

adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 166/2022
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  privind  modificarea organigramei și statului de
funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
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Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi,  care  se  aprobă  cu  15  voturi  „pentru”–
unanimitate.

Se  trece  la  discutarea  punctului  unic  de  pe  ordinea  de  zi,  Proiect  de
hotărâre  privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului
de specialitate al Primarului orașului Covasna.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că este vorba de includerea
unui post de asistent generalist în statul de funcții și în organigramă, post finanțat de
DSP  și  pentru  ocuparea  căreia  trebui  demarate  procedurile  de  organizare  a
concursului înainte de terminarea anului 2022. Din acest motiv era urgent adoptarea
acestei hotărâri, ca să putem să publicăm și anunțul și să fim în regulă prin acest
punct de vedere.

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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 167/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna,

cu modificări ulterioare

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.10.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
       VATANY FERENC                  AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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