
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  29/2022

Încheiat astăzi,  15 decembrie 2022, orele 1400,  cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE, a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  9  consilieri  în  sala  de  ședințe,  participă  online,  prin
aplicația  SKYPE  consilierii:  dl  Bodo  Tohotom,  dna  Becsek  Eva,  dl  Enea
Nicolae  și dl Jeszenovics Robert Karoly. Lipsesc motivat consilierii: dl Bocan
Ioan – Marcel,  d-na Bodo Eniko,  dl  Neagovici  Vasile  –  Cătălin și  dl  Fulop
Csaba. 

Participă  la  şedinţă:  primarul  orașului,  dl  Gyerő  József,  secretar
general, d-na Vasilica Enea, d-na consilier juridic, Luka Timea și consilier primar,
dl Szabo Zoltan.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.   577/2022, 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 9 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.

Președinte de ședință pentru luna decembrie a fost ales d consilier Vatany
Ferenc în ședința extraordinară din 15 decembrie 2022.

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 aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2022 –
2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.

3.  Proiect de hotărâre  privind stabilirea unor tarife pentru închirierea
unor echipamente sportive la Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de
iarnă 2022 – 2023.
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4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acordarea  unui  mandat  special
reprezentantului  orașului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc – Covasna în
vederea exprimării votului pentru aprobarea actului adițional de modificare al
Statutului asociației. 

5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  prorogarea  aplicării  termenului
prevăzut în HCL nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru
organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  specialitate
privind  analiza  fundamentării  modificării  nivelului  tarifului  de  depozitare
propus  de  S.C.  ECO  BIHOR  S.R.L.  pentru  activitatea  de  eliminare,  prin
depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului
de Management Integrat al Deșeurilor-Leț și acordarea unui mandat special
reprezentantului  oraşului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară” Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
județul Covasna”.

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte, respectiv:
1.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  HCL  NR.149/2022

privind  aprobarea  proiectului  ”INSULE  ECOLOGICE  DIGITALIZATE
PENTRU  COLECTAREA  SELECTIVĂ  A  DEȘEURILOR  LA  NIVELUL
ORAȘULUI  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

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  realizării  şi  cofinanţării
obiectivului de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a locului de consum DN
13E, km 61+650+61+810, Nr. FN, localitatea Covasna, județul Covasna”

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  rectificarea  bugetului  general
consolidate al oraşului Covasna pe anul 2022

Totodată propune prima dată dezbaterea punctelor suplimentare.

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

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire  la  modificarea  HCL  NR.149/2022 privind aprobarea proiectului
”INSULE  ECOLOGICE  DIGITALIZATE  PENTRU  COLECTAREA
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI 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
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Dl Primar detaliază referatul de aprobare. 

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. 168/2022
cu privire la modificarea HCL  NR.149/2022 privind aprobarea proiectului ”INSULE

ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A
DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI 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 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  realizării  şi  cofinanţării  obiectivului  de  investiții
„Alimentarea  cu  gaze  naturale  a  locului  de  consum  DN  13E,  km
61+650+61+810, Nr. FN, localitatea Covasna, județul Covasna”

Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că investiția propusă este
una necesară și utilă, mai ales că în zona respectivă se preconizează dezvoltarea unei
zone turisrice și de 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
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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 169/2022
privind aprobarea realizării şi cofinanţării obiectivului de investiții

„Alimentarea cu gaze naturale a locului de consum DN 13E, km 61+650+61+810, Nr.
FN, localitatea Covasna, județul Covasna”

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe
anul 2022.

Dl Primar detaliază 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  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– 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  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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 170/2022
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului 

Covasna pe anul 2022

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare a Pârtiei  de
schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.
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Dl  Primar:  regulamentul  este  similar  cu  cel  din  anii  precedenți, este
coroborat cu vacanța copiilor.

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
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. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre nu s-au
înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

Discuții: Dl Domahazi: tarifele propuse sunt ca și bătute în cuie?
Dl Szabo: prețurile au fost majorate un pic cu nivelul inflației.
Dl Primar: nu am majorat mult, nu am ținut cont de prețul curentului, dar

nu putem să facem abstracție  nici  de faptul  că avem nevoie de curent.  Prețurile
propuse sunt suportabile și decente.

Dl Molnar: prețul unei urcări este același pentru tronsonul I și tronsonul II.
Din ce cauză?

Dl Szabo: în ultimii 2 ani nu am putut folosi toată lungimea tronsonului II,
din lipsa zăpezii, deci teleschiul funcționează doar pe lungimea tronsonului I. 

Dl Ferencz: taxă pentru garanția ecusonului este necesară?
Dl Szabo: da, pentru că în anumite cazuri nu se returnează ecusoanele, astfel

avem pierderi.

Nefiind alte 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. 171/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei

de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2022-2023

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului
mobil artificial pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.
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Dl Primar detaliază referatul de aprobare. 

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
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. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre nu s-au
înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

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. 172/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2022-2023

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la
Pârtia de schi „Lőrincz Zsigmond” pe sezonul de iarnă 2022 – 2023.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare. 

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  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
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Primăriei orașului Covasna. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre nu s-au
înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

Discuții:  Dl  Gazda:  am  văzut  că  în  cazul  nereturnării  sau  deteriorării
echipamentului închiriat se impute valoarea ei dublată. Care este această valoare?

Dl Primar: sunt acte doveditoare la contabilitate pentru fiecare în parte.

Nefiind alte 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. 173/2022
cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor

echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul
de iarnă 2022-2023

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna
în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Zonă
Metropolitană Târgu Secuiesc – Covasna în vederea exprimării votului pentru
aprobarea actului adițional de modificare al Statutului asociației.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare. 

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 - proiectul de hotărâre a

fost  supus  procedurii  transparenței  decizionale,  prin  anunț  comun cu Municipiul
Târgu Secuiesc, fiind publicat pe site-ul și la sediul Primăriei orașului Covasna. Ca
urmare a publicării proiectului de hotărâre nu s-au înregistrat la Secretarul orașului
propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

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. 174/2022
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă
Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna în vederea exprimării votului pentru

aprobarea actului adiţional  de modificare al Statului asociaţiei
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Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la prorogarea aplicării termenului prevăzut în HCL nr. 139/2021 cu
privire  la  aprobarea  Regulamentului  pentru  organizarea  și  funcționarea
Cimitirului Public din Orașul Covasna.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare. 

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 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 175/2022
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului

Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și
funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  Raportului  de  specialitate  privind  analiza  fundamentării
modificării  nivelului  tarifului  de  depozitare  propus  de  S.C.  ECO  BIHOR
S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și
reziduurilor  prestată  în  cadrul  Centrului  de  Management  Integrat  al
Deșeurilor-Leț  și  acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  oraşului
Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”
Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare. 

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
8



– 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, prin anunț comun publicat de către
Consiliul Județean Covasna, fiind publicat și pe site-ul și la sediul Primăriei orașului
Covasna.  Ca  urmare  a  publicării  proiectului  de  hotărâre  nu  s-au  înregistrat  la
Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

Discuții:  Dl  Molnar:  această  modificare  a  tarifului  de  depozitare  în  ce
măsură va influența tariful plătit de cetățeni?

Dl Primar: cu siguranță va influența, în procent nu pot să mă exprim, doar
dl Csikor poate oferi informații suplimentare.

Nefiind alte 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. 176/2022
Privind însuşirea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării

modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L.
pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor
prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț și acordarea

unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”Sistem Integrat de Management al

Deșeurilor în județul Covasna”

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.20.

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

ENEA VASILICA
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