
ROMÂNIA
JUDETUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  1/2023 

Încheiat  astăzi,  05  ianuarie  2023,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna din luna ianuarie 2023.

Sunt prezenţi 11 consilieri, 
Lipsesc  consilierii:  Dl  Neagovici  Vasile  Cătălin,  dl  Domaházi  János,  dna

Sasu Izabella, dl Jeszenovics Albert, dl Bocan Ioan Marcel, dl Bodó Töhötöm
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl Gyerő József, Secretarul general al

orașului, d-na Vasilica Enea şi Directorul executiv economic, dl Bagoly Zsolt-Lajos. 
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozitia

primarului nr. 608/2022  care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei a data de 30 decembrie 2022.

Dl Primar urează la mulţi ani şi bun venit tuturor consilierilor care participă la
şedinţa extraordinară a consiliului local din luna ianuarie 2023, care se desfășoară în
sala de ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna ianuarie 2023.
Se propune ca  preşedinte pentru luna ianuarie  2023 d-na consilier  local

Becsek Éva. 
Se aprobă propunerea cu 11 voturi „pentru”, după care se adoptă 

HOTĂRÂRE NR. 1/2023
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

        
D-na 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  unei  sumei  din  excedentul

bugetului local aferent anului 2022, pentru acoprerirea golului temporar de casă.
2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din

excedentul  bugetului  instituţiilor  publice  finanţate  integral  sau  parţial  din
venituri  proprii  a  deficitului  secțiunii  de  funcţionare  a  bugetului  instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe
anul 2022

D-l Primar propune scoaterea punctului 2 şi suplimentarea ordinii de zi cu 2
puncte, și anume:

1. Proiect de hotărâre  cu privire la stabilirea zilei  de 15 ianuarie, Ziua
Culturii Naționale, ca proiect cultural prioritar şi finanţarea acestuia
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2. Proiect de hotărâre privind declararea proiectului „Extinderea rețelelor
de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” ca fiind
investiție publică  de interes local

Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, și se aprobă cu 11 voturi
„pentru” – unanimitate.

Se trece la discutarea  punctului 1 de pe ordinea de zi modificată, Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea unei  sumei  din  excedentul  bugetului  local  aferent
anului 2022, pentru acoprerirea golului temporar de casă.

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

Dl director explică faptul că se propune utilizarea sumei de 1.000.000 lei, din
excedentul bugetului local rezultat la incheierea anilor precedenti, pentru acoperirea
temporară a golului de casa ivit  ca urmare a decalajului provenit între veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare.

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 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 2/2023

privind aprobarea unei sumei din excedentul bugetului local aferent
anului 2022, pentru acoprerirea golului temporar de casă

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi modificată,  Proiect de
hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a
deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 

Dl  Bagoly  prezintă  raportul  de  specialitate  la  proiectul  de  hotărâre,  supus
dezbaterii, arătând că se propune acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului  secțiunii  de  dezvoltare  a  bugetului  local  pe  anul  2022,  în  sumă  de
3.587.987,11 lei.

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 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 3/2023

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a
deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022
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Se trece la discutarea punctului suplimentar nr. 1  de pe ordinea de zi modificată,
Proiect  de  hotărâre  cu privire la  stabilirea zilei  de 15 ianuarie,  Ziua  Culturii
Naționale, ca proiect cultural prioritar şi finanţarea acestuia.
          Dl Primar menţionează că încă nu s-a întocmit proiectul de hotărâre cu privire
la stabilirea proiectelor prioritare pentru anul 2023 şi a sumelor alocate acestora, astfel
fiind  necesară  iniţierea  acestui  proiect  pentru  stabilirea  zilei  de  15  ianuarie,  Ziua
Culturii Naționale, ca proiect cultural prioritar şi finanţarea acestuia.

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  Molnár  propune  completarea  proiectului  în  sensul  includerii  în  cadrul

acestuia şi a Zilei Culturii Maghiare, pe 22 ianuarie.
Dl Primar întreabă: ce sumă propunem? 
Dl Enea  este de acord, însă precizează că în anii precedenţi s-a alocat aceeaşi

sumă pentru ambele proiecte. 
Dl Ferencz se interesează dacă s-a realizat o analiză de costuri, adică ce se poate

realiza din 1.000 de lei.
Dl Enea  răspunde că se pot organiza serbări, se pot lua cadouri pentru copii,

cum ar fi de exemplu cărţi, diplome etc.
Dl Primar invită şcolile şi asociaţiile să sprijine organizarea acestor evenimente.
Dl Gazda propune completarea titlului cu Ziua Culturii Maghiare şi completarea

art. 1 cu încă un alineat, la fel şi la art. 2 şi utilizarea formelor de plural în cuprinsul
hotărârii. 

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 4/2023
cu privire la stabilirea zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și zilei

de 22 ianuarie, Ziua Culturii Maghiare, ca proiecte culturale prioritare şi
finanţarea acestora

Se  trece  la  discutarea  punctului  suplimentar  nr.  2  de  pe  ordinea  de  zi
modificată,  Proiect  de  hotărâre  privind  declararea  proiectului  „Extinderea
rețelelor  de  canalizare  menajeră  și  de  alimentare  cu  apă  în  aglomerarea
Covasna” ca fiind  investiție publică  de interes local.
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Dl  Primar aminteşte  Consiliului  că  în  cadrul  şedinţei  ordinare  din  luna
decembrie  2022  s-a  adoptat  HCL  nr.  188/2022  privind  aprobarea  proiectului
„Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea
Covasna”  şi  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.
Investiţia priveşte extinderea reţelelor de canalizare menajeră în 23 străzi din oraşul
Covasna. 

În continuare dl Primar expune că străzile din proiect deservesc locuitorii din
oraşul Covasna, şi prin extinderea reţelelor de canalizare menajeră şi de alimentare cu
apă se dezvoltă infrastructura oraşului Covasna, şi se propune să se declare investiţia
ca fiind o lucrare de interes public local. 

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
D-na Secretar General
- AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 11 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 5/2023
privind declararea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare

menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” ca fiind  investiție
publică  de interes local

    
Nefiind alte discuţii  doamna Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru

prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.30.

 

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL,
                BECSEK ÉVA                              ENEA VASILICA
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