
ROMÂNIA
JUDETUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  30/2022 

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

Sunt prezenţi 15 consilieri, 
Lipsește D-na Bodó Enikő și întârzie d-l Bocan Ioan Marcel.
Participă  la  şedinţă:  Primarul  orașului,  Gyerő  József,  secretar  general  al

orașului,  Vasilica  Enea,  Director  executiv,  d-na  Sîntoiu  Angela  Cornelia,  Director
executiv, dl Bagoly Zsolt-Lajos, Şef serviciu, d-na Barti Edith, inspector cadastru, dl
Incefi István.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 586/2022  care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la ultima şedinţă
ordinară  a  consiliului  local  din  anul  2022  și  dă  cuvântul  Președintelui  de  ședință,
Vatány Ferenc.
           Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 26/2022 al ședinței ordinare din 24 noiembrie 2022.

Se aprobă procesul – verbal cu 15 voturi „pentru”.
În  continuare  se  supune  la  vot  procesul-  verbal  nr.  27/2022 al  ședinței

extraordinare din 29 noiembrie 2022.
Se aprobă procesul – verbal cu 15 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul- verbal  nr. 28/2022 al ședinței extraordinare din 8

decembrie 2022.
Se aprobă procesul – verbal cu 15 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul- verbal  nr. 29/2022 al ședinței extraordinare din 15

decembrie 2022.
Se aprobă procesul – verbal cu 15 voturi „pentru”.

D-l 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 finanțarea serviciilor de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind majorarea  capitalului  social  al  S.C.  Gos
Trans Com S.R.L., asociat unic oraș Covasna, prin aport în numerar.

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  HCL  nr.  31/2021  cu
privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți  în valoare de 1.000 lei,
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aprobarea  criteriilor,  actelor  justificative  care  însoțesc  cererea  și  locului  de
primire a cererilor.

4.  Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modalităților de acordare a
ajutoarelor de urgență din bugetul local.

5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ-PENSIUNE
TURISTICĂ, ORAȘUL COVASNA, județul Covasna.

6.  Proiect  de  hotărâre  cu privire  la  mandatarea  ADI ”AQUACOV” să
semneze  act  adițional  la  contractul  de  delegare  încheiat  cu  S.C.  Gospodăria
Comunală  S.A.  pentru  predarea  sistemului  de  utilitate  publică  realizat  prin
investiția „Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe
strada Pava de Jos între fabrica de îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi
Cola Covasna și intersecția  DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare
și a cuantumului acestora pentru anul 2023.

8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale,
a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2023.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.11.2022.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al

orașului Covasna pe anul 2022 
11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Strategiei  Integrate  de

Dezvoltare Urbană a Orașului  Covasna, pentru perioada 2021 – 2030, varianta
decembrie 2022.

12. Diverse.

D-l Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, și anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extinderea rețelelor

de  canalizare  menajeră  și  de  alimentare  cu  apă  în  aglomerarea  Covasna”  si
depunerii  lui  prin  Operatorul  Regional  Gospodărie  Comunală  S.A  în  cadrul
programului  PLANUL  NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA  -
COMPONENTA 1:  MANAGEMENTUL APEI,   INVESTIȚIA 1  -  Extinderea
sistemelor  de  apă  și  canalizare  în  aglomerări  mai  mari  de  2  000  de  locuitori
echivalenți,  prioritizate  prin  Planul  accelerat  de  conformare  cu  directivele
europene  

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 48 Barta 

 Şi modificarea ordinii punctelor, adică discutarea punctului 8 ca punctul 1, în
continuare punctul  10 să  devină punctul  2,  punctul  9  să  devină punctul  3,  punctul
suplimentar  nr.  1 să devină punctul 4, punctul 1 să devină  5, punctul 3 să devină
punctul 6, punctul 4 să devină punctul 7, punctul 7 să devină punctul 8.  
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Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, și se aprobă cu 15 voturi
„pentru” – unanimitate.

          Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  impozitelor  și  taxelor  locale,  a  scutirilor  și
facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2023.

D-l director executiv, Bagoly Zsolt-Lajos este invitat să prezinte proiectul de
hotărâre şi raportul de specialitate. 

D-l director explică faptul că proiectul vizează trei aspecte:
Primul aspect:  Executivul propune menținerea nivelului impozitelor și taxelor

locale pentru anul 2023 la valorile și cotele stabilite prin Hotărârea Consiliului local nr.
61/2022, hotărâre prin care au fost  indexate  nivelurile impozitelor  și  taxelor  locale
pentru anul 2023, cu câteva excepții. 

Referitor la al doilea aspect dl Director explică că cu ocazia stabilirii impozitelor
și  taxelor  locale,  se  propune  stabilirea  scutirilor  și  facilităților  fiscale  aferente
impozitelor și taxelor locale pe anul 2023. 

Al treilea aspect vizează stabilirea limitei maxime de 40 de lei până la care pot fi
anulate creanțele fiscale restante la data de 31.12.2022.

D-l  Primar  în  completarea  celor  prezentate,  enumeră  cazurile  în  care  se
majorează taxele speciale, după cum urmează:

- Se propune majorări la alte taxe locale, respectiv pentru utilizarea temporară a
locurilor publice, taxele percepute la piața agroalimentară;

-  Se  percepe  o  majorare  la  stabilirea  taxelor  speciale  pentru  funcționarea
Serviciului voluntar pentru Situații de Urgență 

-  Se majorează taxa specială de stațiune
- Se majorează taxa specială  de utilizare a sălii de sport, a terenului de sport

„Gheorghe Doja” și majorarea taxei pentru utilizarea terenului de fotbal
-  Se  majorează  taxa  specială  de  eliberare  autorizații  taxi  și  viza  anulă  ale

acestora,  taxa  specială  de  acces  strada  Subșiclău,  și  taxa  specială  de  eliberare
autorizații de liberă trecere

- Se majorează taxa specială de acces la drumurile de exploatare agricolă, situate
în extravilanul orașului Covasna

În continuare, informează consiliul local asupra faptului că veniturile obținute
din perceperea taxelor  speciale sunt utilizate integral  pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate  pentru  înființarea  serviciilor  publice  de  interes  local,  precum  și  pentru
finanțarea  cheltuielilor  curente  de  întreținere  și  funcționare  a  acestor  servicii.  În
prezent aceste venituri din taxele speciale acoperă într-un procent de 35% cheltuielile
de funcționare. Cu privire la taxa de stațiune, Dl Primar  explică că turiștii au multe
așteptări  de  la  conducerea  orașului,  vor  amenajări  florale,  bănci,  organizarea
evenimetelor  culturale.  Aceste  activități  presupun  niște  cheltuieli  care  trebuie
acoperite. 
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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
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL cu precizări:
Având în vedere starea de fapt excepțională datorată parcursului O.G. 16/2022

privind modificarea  și  completarea  Legii  227/2015 privind Codul  Fiscal,  abrogarea
unor acte normative și alte măsuri financiar – fiscale, și anume:

-  Intrarea în vigoare a normelor din această  ordonanță cu privire la valoarea
clădirilor calculate conform Studiilor de piață referitoare la valorile orientative privind
proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor
Publici din România

- Dispozițiile art. I. pct. 107 (cu referire la art. 457 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal) din O.G. 16/2022 la Curtea Constituțională de către USR – în data de 23
noiembrie 2022)

- Comunicat de Presă al Curții Constituționale în 14 decembrie 2022 cu privire
la  respingerea  sesizărilor  de  neconstituționalitate  formulate  de  către  Avocatul
Poporului (pt. Art. I, pct. 68 din O.G. 16/2022) și  de către USR – privind calculul
impozitului pe clădiri 

- Publicarea în Monitorul Oficial din data de 19 decembrie 2022 a deciziei Curții
Constituționale, nr. 648/2022

-  Promulgarea  cu  întârziere  de  către  Președintele  României  a  Legii  370/20
decembrie 2022, cu intrare în vigoare în 23 decembrie, a O.G. 16/2022, cu modificări
și completări, respectiv cu prorogarea aplicării grilei notariale pentru anul 2025.

În 21 decembrie  s-a  adus  la  cunoștință  publică proiectul  de hotărâre  privind
stabilirea impozitelor  și  taxelor locale pe anul 2023, motivele  de mai  sus fiind „în
aprecierea  noastră”  motive  excepționale pentru  reducerea  termenului  legal  de
transparență  decizională,  conform  art.  7  alin.  13  din  Legea  52/2003  privind
transparența decizională.

Intră în sala de şedinţă dl consilier Bocan Ioan-Marcel.
Discuţii: 
Dl Bodó se interesează de ce nu se mărește taxa specială de staţiune cu mai mult

și să fie măcar 5 lei, ca la alte orașe, cum ar fi de exemplu Slănic Moldova. 
Dl   Bagoly  explică că ar fi  o majorare de mai mult  de 50%, cea ce nu este

rezonabil. 
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Dl  Molnár  se  interesează  de  supraimpozitarea  clădirilor  și  terenurilor
neîngrijite. 

Dl   Bagoly  răspunde  că  supraimpozitarea se  aplică în  conformitate  cu
Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de supraimpozitare a clădirilor şi terenurilor
neîngrijite/nelucrate de pe raza oraşului  Covasna,  aprobat  prin HCL nr.75/2017, de
către comisiile înființate în acest sens.

Dl Primar  arată că nu s-au identificat alte imobile neîngrijite, iar proprietarii
care nu s-au conformat sunt supraimpozitați în continuare.

 Dl Bodó revenind la discuţia privind taxa de staţiune întreabă dacă există vreo
diferenţa de valoare a taxei în funcţie de numărul stelelor de hotel.

Dl Neagovici ar fi de acord cu majorarea taxei de staţiune cu mai mult de 50 %,
dar totuşi ca să fie rezonabilă majorarea propune ca să fie menţinută versiunea iniţială
de 3 lei. 

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. 177/2022
cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și

facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2023.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe
anul 2022 

D-l  director  executiv,  Bagoly  Zsolt-Lajos prezintă  proiectul  de  hotărâre
arătând că se propune rectificarea bugetului local cu suma de 734.620 lei, reprezentând
suplimentarea  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale,  cu
suma  de  500.000  lei,   potrivit  HG  1508/2022,  și  suplimentarea  sumelor  la  cote
defalcate din impozitul pe venit, sume alocate de Consiliul Județean cu suma de 62.000
lei,  118.500 lei transfer ajutor încălzire locuință, 54.113 lei suma alocată din buget
ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de cadastru și carte funciară.

Având în vedere că sumele sunt cu destinație specială, se propune a fi alocată la
partea  de  cheltuieli  a  bugetului  local,  pentru  cheltuieli  curente  și  de  capital.  De
asemenea,  se  propun  virări  de  credite  în  cadrul  capitolelor  bugetului  instituțiilor
publice finanțare din venituri proprii și subvenții. 

Comisia  pentru programe de dezvoltare  economică  – socială,  buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

- AVIZ FAVORABIL
D-na 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. 178/2022
privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe

anul 2022

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe 30.11.2022.
          D-na  Barti  Edith,  Şef  serviciu  finanicar  detaliază  execuția  bugetară  pe
30.11.2022.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială,  buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

- AVIZ FAVORABIL
D-na 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. 179/2022
privind aprobarea execuției bugetare pe 30.11.2022.

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre  cu privire  la  aprobarea  vânzării,  prin  licitație  publică  cu strigare,  a
masei lemnoase pe picior din pășunea  proprietatea orașului Covasna, partida 48
Barta 

Dl Incefi István, inspector cadastral, prezintă proiectul de hotârâre şi raportul de
specialitate, expunând că se propune valorificarea masei lemnoase din partida 48 Barta
și organizarea licitaţiei publice  cu strigare pe  data de  11.01.2023 ora 10,00 la sediul
Primăriei, în cazul neadjudecării partidei repatarea licitației în data de 18.01.2023 ora
10,00 cu respectarea condiţiilor  de preselecţie. Pentru vânzare acestuia,  se propune
preţul de pornire la licitaţie 150 lei/mc cantitatea totală 220,19 mc valoarea totală:
33028,5 lei, iar pasul de licitație 8 lei.

Se propune componența comisiei de preselecție, comisiei de licitație, comisiei
de contestații precum și componența comisiei de recepție a lucrărilor. 

Comisia  pentru  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
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Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

- AVIZ FAVORABIL
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Dl Președinte consideră că prețul de pornire a licitației este foarte mic. 
Dl Incefi precizează că prețul de porinire a fost  stabilit  luând în considerare

APV-ul emis de către Ocolul Silvic Covasna, unde s-a prevăzut un preț de 118 lei/mc. 
Dl Președinte afirmă că dacă se face o verificare în acest sens se poate constata

că la alte localității masa lemnoasă se vinde cu un preț mai mare. 
Dl Bocan consideră că este un preț rezonabil, având în vedere că nu e vorba de

lemn din fondul forestier, ci e pășune. 
Dl Molnár este de părere că dacă licitația se pornește de la un preț mai mare,  nu

vor fi participanți, cu prețul de 150 se pot încuraja doritorii să participe.
Dl Gazda întreabă dacă comisia de silvicultură are o altă propunere în cea ce

privește prețul de pornire. 
Dl Domaházi răspunde că s-au purtat discuții în acest sens, însă nu au ajuns la o

concluzie și este curios de părarea executivului. 
Dl Primar expune că prețul de pornire propus este 150 lei. 
Dl Președinte se interesează de modalitatea de publicitate a licitației. 
Dl  Incefi arată  că  se  face  publică  organizarea  licitației  cu  respectarea

prevederilor legale în materie. 

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. 180/2022
cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a masei

lemnoase pe picior din pășunea  proprietatea orașului Covasna, partida 48 Barta

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  finanțarea  serviciilor  de  îngrijire  la  domiciliu  pentru
persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna.

 Directorul  de  la  Direcția  de  Asistență  Socială,  d-na  Sîntoiu  Angela  –
Cornelia prezintă proiectul de hotărâre, supus aprobării Consilului local, precizând că
pentru unităţile de îngrijire la domiciliu standardul de cost/an/beneficiar este de 18.720
lei,  pentru  mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 36 lei/oră.  Pentru anul
2023 se estimează un număr de 50 persoane vârstnice la nivelul orașului  Covasna,
dependente care necesită sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice, numar de
40  persoane  varstnice  la  nivelul  orasului  Covasna  care  nu  primesc  ajutor  pentru
îndeplinirea activităţilor zilnice din partea îngrijitorilor informali şi voluntari. Astfel se
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propune  alocarea  din  bugetul  local  al  orasului  Covasna  pentru  anul  2023,  pentru
asigurarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, a sumei de
8000 lei/lună, respectiv  96000  lei/an și aprobarea modelului contractului.
  

Comisia  pentru programe de dezvoltare  economică  – socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi
- AVIZ FAVORABIL
D-na 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. 181/2022
cu privire la finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru

persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna.

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui
trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor
justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

Directorul  de  la  Direcția  de  Asistență  Socială,  d-na  Sîntoiu  Angela  –
Cornelia informează Consiliul  local  asupra faptului  că  Primăria Orașului Covasna
începând  cu  luna  aprilie  2021  a  distribuit  trusouri  pentru  nou-  născuți  familiilor
domiciliate în orașul Covasna, în total 37 pachete, iar în anul 2022 până în prezent 33
pachete pentru nou- născuți. 

Prin  proiect  de  propune acordarea  din  bugetul  local  începând  cu  anul  2023,
trusouri pentru nou- născuți în formă de tichete sociale valorice, în cuantum de 1.000
lei net/ nou- născut pentru familiile cu domiciliul în orașul Covasna, fără discriminare,
care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea adoptată de consiliul
local. Tichetele valorice s-ar acorda o singură dată pentru fiecare nou născut viu și s-ar
putea  fi  utilizate  exlusiv  pentru  achiziționarea  de  alimente  și  produse,  aparatură
destinate  administrării  alimentației  copilului,  scutece  și  îmbrăcăminte  destinate
copilului etc. 

Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi
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- AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru programe de dezvoltare  economică  – socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
D-na 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. 182/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui

trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor
justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  stabilirea  modalităților  de  acordare  a  ajutoarelor  de
urgență din bugetul local

Directorul de la  Direcția de Asistență Socială, d-na Sîntoiu Angela – Cornelia
prezintă  proiectul  de  hotărâre,  supus  aprobării  Consilului  local  şi  raportul  de
specialitate, detaliând metodologia elaborată în acest sens.  

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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Dl Gazda  solicită clarificări la lit.  „B” din metodologie unde se specifică că

solicitantul/persoana bolnavă să fie încadrată într-un grad de handicap. 
Dl Primar arată că referitor la acel punct există opinii diferte şi procedura a fost

analizată şi de comisia de specialitate pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia
socială, sport și tineret. În continuare prezintă categoriile de beneficiari ai ajutoarelor
de urgenţă şi condiţiile de acordare şi precizează că sumele propuse a fi acordate sunt
mai mari decât cele existente până acum, în sensul că acum se propune o sumă maximă
de 1.000 de lei. 

Dna Sîntoiu precizează că în anul 2022 s-au acordat 33 de ajutoare de urgenţă. 
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Dl  Molnár  se  interesează  dacă  se  acordă  şi  ajutoare  de  stat,  sau  acordarea
acestora cad în sarcina consiliului local. 

Dna Sîntoiu  clarifică  că  pe lângă  ajutoare  de  urgenţă  acordate  de  Guvernul
României se poate acorda ajutoare şi din bugetul local. 

Dl Primar  pune în vedere că solicitanţii  de obicei se află într-o perioadă de
criză, şi au nevoie de o anumită sumă de bani urgent. Însă, conform regulilor în vigoare
până acum la unele categorii nu au fost concretizate toate criteriile de acordare şi nici
valoarea maximă a sumei primite ca ajutor de urgenţă. 

Dl Molnár întreabă dacă se poate preconiza o sumă care va fi cheltuită în anul
următor din bugetul local pentru acordarea acestui tip de ajutor. 

Dna Sîntoiu afirmă că în anul 2022 s-a cheltuit 24.100 lei. 
Dl  Primar adaugă  că  costurile  sunt  suportabile,  însă  trebuie  făcute  şi  nişte

anchete sociale în vederea constatării  îndeplinirea condiţiilor de acordare. Acum se
propune ca suma să fie mai mare.

Dl Fülöp  subliniază că este vorba de un ajutor de urgenţă, nu e un ajutor de
boală. Acest ajutor are ca scop oferirea unui sprijin în rezolvarea unei crize, motiv
pentru care propune ca să fie acordat o singură dată o sumă mai mare. De asemenea,
consideră că la criteriile de acordare la lit. B condiţia cu încadrarea într-un grad de
handicap  trebuie  eliminat  şi  trebuie  condiţionat  acordarea  lui  în  funcţie  de  venitul
solicitantului. 

Dl Primar  este de părere că ar trebui concretizat ce înseamnă o boală gravă a
cărei tratament necesită o intervenţie chirurgicală. 

Dl Enea precizează că poate să fie de exemplu un ulcer perforat, doar poate să
fie şi o boală cronică care poate acutiza. Deci problema este mai complicată şi mai
delicată. Este mai greu de stabilit acordarea lui o singură dată, pentru că din păcate
sunt boli care recidivează. 

Dl Primar având în vedere experiența anilor precedenți precizeză că sunt cazuri
în care o persoană are un diagnostic şi solicită ajutor de urgenţă în fiecare an. 

Dl Enea propune eliminarea sintagmei “care necesită intervenţie chirurgicală” şi
menţinerea sintagmei “boală gravă”.

Dl Neagovici arată că asemenea discuţii s-au purtat şi la nivelul sindicatului de
la spital, şi s-a constat că este greu de concretizat un plafon. În contiunare propune că
la  bolile  tumorale  maligne  să  fie  confirmate,  având  în  vedere  că  aceste  necesită
investigaţii  complexe,  iar  la  boli  grave  şi  tratatamente  chirurgicale  propune
completarea cu următoarele: “ce necesită spitalizări de durată” şi stabilirea exactă a
numărul zilelor şi cu: “care duce la pierderea capacităţii de muncă pe o perioadă lungă
de timp”.

Dl Enea este de acord cu cele afirmate şi propune introducerea unei condiţionări
în funcţie de venit. 

Dl  Gazda propune  amânarea  punctului  pentru  analizarea  metodologiei  şi
concretizarea propunerilor. 

Dl Primar este de acord cu această propunere. 
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Se amână pâna la ședința ordinară din ianuarie 2023 în vederea formulării

propuneri și amendamente. 

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și  a cuantumului
acestora pentru anul 2023.

Directorul  de  la   Direcția  de  Asistență  Socială,  d-na  Sîntoiu  Angela  –
Cornelia relatează că cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat  şi  numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a
consiliului local. Liceul “Kőrösi Csoma Sándor” și Şcolile Gimnaziale “Avram Iancu”
s-a adresat Consiliul local cu privire la necesarul burselor şcolare. În acest sens prin
proiectul de hotărâre se propune aprobarea unui numar de 336  burse, pentru elevii
cuprinşi în învăţămantul preuniversitar de stat pe raza oraşului Covasna, pentru anul
2023,  precum  și  aprobarea  cuantumului  lunar  al  unei  burse,   astfel:  bursa  de
performanţă-500 lei, bursa de merit-200 lei, bursa de studiu-150 lei și bursa de ajutor
social-200 lei.

Comisia  pentru programe de dezvoltare  economică  – socială,  buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
D-na 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. 183/2022
cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului

acestora pentru anul 2023

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre  privind  majorarea  capitalului  social  al  S.C.  Gos  Trans  Com S.R.L.,
asociat unic oraș Covasna, prin aport în numerar.

Prezintă: Primarul orașului, Gyerő József
Comisia  pentru programe de dezvoltare  economică  – socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi
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- AVIZ FAVORABIL
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL
Dl Primar expune că se propune majorarea capitalului social al SC. Gos Trans

Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, cu aport în numerar, în sumă de 61.085 lei,
reprezentând 643 părți sociale, fiecare parte socială cu o valoare de 95 lei în vederea
realizării programului de investiții al Societății pe anul 2022.

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. 184/2022
privind majorarea capitalului social al S.C. Gos Trans Com S.R.L., asociat

unic oraș Covasna, prin aport în numerar

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ-PENSIUNE  TURISTICĂ,  ORAȘUL
COVASNA, județul Covasna.

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre arătând că se propune realizarea unei
pensiune  turistică,  locuinţă  administrator,  terase,  platforme,  parcări,  spaţii  verzi
amenajate, împrejmuire, accese controlate. 

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
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL
Dl  Jeszenovics  Róbert  Károly  şi  Dl  Jeszenovics  Albert  anunţă  că  nu

participă la vot.
Nefiind alte  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. 185/2022

cu privire la aprobare PUZ-PENSIUNE TURISTICĂ, ORAȘUL
COVASNA, județul Covasna

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional la
contractul  de  delegare  încheiat  cu  S.C.  Gospodăria  Comunală  S.A.  pentru
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predarea  sistemului  de  utilitate  publică  realizat  prin  investiția „Reabilitarea
rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos între
fabrica  de  îmbuteliere  apă  minerală  și  răcoritoare  Pepsi  Cola  Covasna  și
intersecția  DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”.

Dl  Primar expune  faptul  că  s-a  prodecat  la  recepţionarea  lucrărilor  pentru
„Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos
între  fabrica  de  îmbuteliere  de  apă  minerală  și  răcoritoare  Pepsi  Cola  Covasna  și
intersecția  DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”, şi pe cale de consecinţă Primăria
oraşului  Covasna  a  solicitat  preluarea  de  către  ADI  “AQUACOV”  a  reţelei  de
canalizare  menajeră  pe  distanța  de  300  ml  pe  strada  Pava de  Jos  între  fabrica  de
îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna și intersecția  DJ121 cu
fosta  cale ferată forestieră,  aparţinând domeniului  public al  oraşului  Covasna,  fiind
instalaţii şi construcţii aferente sistemului de canalizare menajeră a oraşului Covasna.

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
D-na 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. 186/2022

cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional la
contractul de delegare încheiat  cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru

predarea sistemului de utilitate publică realizat prin investiția „Reabilitarea
rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos între

fabrica de îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna și
intersecția  DJ121 cu fosta cale ferată forestieră”

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului
Covasna, pentru perioada 2021 – 2030, varianta decembrie 2022.

Dl Primar informează Consiliul local asupra faptului că a devenit oportună
extinderea perioadei de aplicabilitate a SIDU până la 2030. 

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  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului, agricultură  şi
silvicultură

- AVIZ FAVORABIL
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL
Dl  Fülöp  arată  că  există  nişte  neconcordanţe  la  capitolul  de  sănătate  şi  la

cultură, şi consideră că şi partea generală a strategiei ar trebuie să fie revizuită. Pe de
altă parte este de părere că iniţiativa „cardul Covasna”, cuprinsă în Strategie este foarte
bună şi ar trebui implementată. 

Dl Primar explică că SIDU a fost aprobată în anul 2020, este deja în vigoare, şi
constituie fundamentare la depunere de proiecte. Direcţiile de dezvoltare, dar şi alte
elemente din Strategie trebuie revizuite periodic. Astfel, dl Primar roagă pe cei prezenți
să vină cu propuneri concrete în acest sens. 

Referitor la “cardul Covasna” se arată că încă nu s-a implementat,  din cauza
faptului  că  trebuie  făcute  nişte  clarificări  privind  funcţionarea  întregului  sistem.
Prioritar  acum  pentru  programele  de  dezvoltare  este  extinderea  perioadei  de
aplicabilitate a SIDU.

Dl consilier Domahazi părăseşte sala de şedinţă.

Nefiind alte  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. 187/2022
privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului
Covasna, pentru perioada 2021 – 2030, varianta decembrie 2022

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „Extinderea  rețelelor  de  canalizare
menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” si depunerii lui prin
Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A în cadrul programului PLANUL
NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA  -  COMPONENTA  1:
MANAGEMENTUL APEI,   INVESTIȚIA 1 -  Extinderea sistemelor  de apă și
canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate
prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene  

Dl Primar  prezintă referatul  de aprobare şi  proiectul  de hotărâre.  Motivează
necesitatea aprobării  proiectului prin faptul  că s-au deschis apeluri de proiecte prin
PNRR pentru finanţarea extinderii reţelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu
apă.  Conform ghidului inclusiv operatorul regional poate să depună proiectul, astfel
Gospodăria Comunală şi-a exprimat acordul să depună acest proiect care cuprinde şi
străzi din oraşul Covasna. 
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Cu privire la cheltuielile necesare în vederea întocmirii documentației tehnice
pentru realizarea obiectivului de investitii  s-a arătat că  se vor suporta din redevența
acumulată în Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (fondul IID).

Dl consilier Bodo părăseşte sala de şedinţă.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, 

- 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  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Dna Secretar General
- AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Dl Fülöp întreabă prin ce modalitate s-a stabilit valoarea cheltuielilor în vederea

întocmirii documentaţiei tehnice. 
Dl Primar răspunde că s-a solicitat mai multe oferte în acest sens.
Nefiind alte  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. 188/2022

privind aprobarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră
și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” si depunerii lui prin Operatorul

Regional Gospodărie Comunală S.A în cadrul programului PLANUL
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - COMPONENTA 1:

MANAGEMENTUL APEI,  INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și
canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate

prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene  

Se trece la discutarea Diverselor.
D-l Primar  aduce la cunoștință faptul că s-a înaintat către Primărie o adresă,

formulată  de către doamna Şerban Daniela Maria,  în calitate de director  adjunct  al
Liceului  „Kőrösi  Csoma  Sándor”  din  Covasna,  prin  care  ne-a  informat  despre  un
incident la Casa de Cultură cu ocazia desfăşurării festivalului de teatru pentru liceeni
„Juventus”.  Pentru clarificarea situaţiei  conflictuale  s-a convocat  o şedinţă unde au
participat şi reprezentanţi ai Consiliului local. 

Referitor la diverse nr.  2 dl Primar informează membrii  consiliului de adresa
Instituţiei Prefectului prin care s-a adus la cunoştinţa UAT-urilor lansarea celui de al
treilea   apel  privind  selecţia  de  obiective  în  vederea  includerii  în  cele  12  rute
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turistice/culturale care vor fi finanţate în cadrul Investiţiei I.1 Promovarea celor 12 rute
turistice/culturale, Componenta C11 cultură şi turism a PNRR.

În continuare dl Primar informează Consiliul local despre un acord de parteneriat
între  RNP – Romsilva  prin Direcţia  Silvică  Covasna  şi  Primăria  oraşului  Covasna
având ca obiect  amenajarea  traseelor  educative  cu  denumirea  “Descoperă  secretele
pădurii – Traseul Educativ Valea Zânelor”. 

    
Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru

prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.50.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL,
                VATÁNY FERENC                              ENEA VASILICA
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