
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  2/2023

Încheiat  astăzi,  31 ianuarie  2023,  orele  1400,  cu ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE, a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  13  consilieri  în  sala  de  ședințe,  participă  online,  prin
aplicația SKYPE consilierii: dl Bodo Tohotom, dl Neagovici Vasile – Cătălin și
dl Fulop Csaba. Lipsește d-na consilier Bodo Eniko. 

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general, d-
na Vasilica Enea, director economic, dl Bagoly Zsolt – Lajos, director direcție de
asistență  socială,  d-na  Sîntoiu  Angela  –  Cornelia,  inspector  cadastru,  dl  Incefi
Istvan, inspector administrarea domeniului public și privat al orașului, d-na Varga
Monica, inspector urbanism, d-na Kovacs Brigitta, inspector gospodărire comunală,
dl Kopacz Levente – Benedek și d-na consilier juridic, Luka Timea.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispoziția
primarului nr.    12/2023, 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 20 ianuarie 2023.

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

Președinte de ședință pentru luna ianuarie a fost ales d-na consilier Becsek
Eva în ședința extraordinară din 5 ianuarie 2023.

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 bugetului local al orașului
Covasna pe anul 2023.

2.  Proiect de hotărâre  cu privire la  stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și  personalul contractual din cadrul familiei  ocupaționale
"Administrație" din aparatul propriu al consiliului local și din serviciile publice
din subordinea acestuia.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2022.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local
al orașului Covasna pentru anul 2023.

5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modalităţii de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  prin  licitație
publică  a  terenului  intravilan  proprietate  privată  a  Orașului  Covasna  din
strada  Mihai  Eminescu  nr.  225,  în  suprafață  de  800  mp,  CF  nr.  25360,  în
vederea amenajării de spații de joacă, filegorii, bâncuțe, spații verzi amenajate

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  concesionării  prin  licitație
publică  a  terenului  intravilan  proprietate  privată  a  Orașului  Covasna  din
strada Mihai Eminescu nr.  225,  în suprafață de 1.212 mp,  CF nr.  25361,  în
vederea amenajării de spații de joacă, filegorii, băncuțe, spații verzi amenajate

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a
Orașului Covasna, înscris în CF 31754, nr. cad. 31754, aferent casei de locuit
din strada Pakohegy nr. 14/A, oraș Covasna.

9.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ  –  ZONA  DE
LOCUINTE,  ORAȘ  COVASNA,  SAT  CHIURUȘ,  JUDEȚUL  COVASNA,
beneficiari: Kui Norbert – Andras și Kui Bogdan Szende.

10. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – PÂRTIE DE SCHI ȘI
SANIE DE VARĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

11. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea art.2 din HCL 35/2012
privind PUZ – ZONĂ CASE DE VACANȚĂ, ORAȘ COVASNA, JUDEȚUL
COVASNA, beneficiari: Olteanu Elena și Olteanu Staicu Ilie.

12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  amenajamentului  fondului
forestier, proprietate publică și privată a orașului Covasna, Județul Covasna.

13.  Informare  privind  stadiul  pregătirii  amenajamentului  pastoral  în
vederea aprobării lui. – Prezintă dl Incefi Istvan

14.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  organizarea  reţelei  şcolare  a
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 din oraşul
Covasna.

15.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea  proiectelor  culturale
prioritare pentru 2023 și a sumelor alocate acestora.

16.  Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării programului de
transport local de călători pe raza orașului Covasna.

17. Diverse.

Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 5 puncte, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Oras Covasna
la  programul  PLANUL  NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA-
COMPONENTA 15 –EDUCAŢIE, pentru realizarea obiectivului de investiţii
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„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de
învățământ preuniversitar și a unităților conexe din oraşul Covasna”

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației orașului Covasna
la asociațiile în care este membru, pentru anul 2023

3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 63/2020 cu privire la
solicitarea trecerii  unor drumuri forestiere și  a terenurilor aferente acestora
din  domeniul  public  al  statului  și  din  administrarea  RNP-Romsilva   în
domeniul public al oraşului Covasna, modificată și completată prin HCL nr.
61/2021

4.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate  și
indicatorilor tehnico-economici actualizați pe baza Proiectului tehnic finalizat
pentru proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare
cu apă în aglomerarea  Covasna”, pregătit pentru finanțare în cadrul apelului
de proiecte PNRR/2022/C1/I.1, Componenta 1: Managementul apei, Investiția
1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000
de locuitori  echivalenți,  prioritizate prin Planul  accelerat  de conformare  cu
directivele  europene,  din  Planul  Național  de  Redresare  și  Reziliență  și
aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile ale proiectului

5.  Proiect  de  hotărâre  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.

Totodată,  propune  renunțarea  la  punctele  2  și  15  de  pe  ordinea  de  zi,
respectiv  dezbaterea  punctului  2  suplimentar  ca  prim punct  având  în  vedere  că
trebuie aprobată cotizația înainte de aprobarea bugetului. În continuare propune ca
punctele  12  și  13,  care  sunt  doar  informări,  să  fie  prezentate  după  aprobarea
bugetului.

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

Înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi, d-na președinte de
ședință  supune  la  vot  procesele  verbale  nr.  30  –  ședința  ordinară  din  27
decembrie 2022 și nr. 1 – ședința extraordinară din 5 ianuarie 2023.

Se aprobă procesele verbale cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre

cu privire la aprobarea cotizației orașului Covasna la asociațiile în care este
membru, pentru anul 2023.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că cotizațiile în mare parte
au rămas la fel, doar la ADI SIMD s-a mărit cotizația mai mult.

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

– AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
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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. 6/2023
Cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este

membru, pentru anul 2023

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023.

Dl  Bagoly  detaliază  raportul  de  specialitate  și  arată  că  bugetul  general
consolidat trebuie aprobat în maxim 45 de zile de la publicarea legii bugetului de
stat.  Având în vedere că legea a apărut în data de 19 decembrie 2022, termenul
limită pentru aprobarea bugetului este de 3 februarie 2023.

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
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
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

Dl Primar: vizavi de cheltuielile de funcționare nu am ce să detaliez, trebuie
să ținem pasul cu creșterile cheltuielilor care nu depind de noi și care trebuie în mod
prioritar să le acoperim. Am reușit să le acoperim, potrivit previziunilor noastre nu
trebuie să avem probleme cu acoperirea cheltuielilor de funcționare, deși creșterea la
prețul curentului și al energiei în general ne pun mari probleme, din păcate. 
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La partea de dezvoltare vrem să continuăm finanțarea acelor investiții care
sunt în curs, în diferite faze de realizare, acele proiecte pe care ne-am angajat să le
ducem la  îndeplinire,  pe  toate  axele  de  finanțare,  sau  surse  de  finanțare  (POR,
Saligny, PNRR) și cele pe care le avem noi în finanțare proprie, chiar de ex. prin
operator  cum ar fi  situația rețelei  de apă din str.  Pava de sus.  Deci  toate aceste
investiții vor continua, trebuie să alocăm resurse financiare necesare continuării lor,
respectiv să începem unele care sunt doar în faza în care am semnat contractele de
finanțare dar încă nu am făcut cheltuieli cu ele. Și pe acest plan lucrăm, urmează ca
pe parcurs să intrăm în ședință pentru aprobare prin hotărâre de consiliu local pentru
actualizarea acestei liste de investiții. 

Trebuie să punem mare accent pe cofinanțări de proiecte, deci acolo unde
avem sau putem să atragem resurse asociate, dacă dinr-un leu putem să facem 10
sau mai mult, acele proiecte trebuie să aibă prioritate. Tocmai de aceea, o să aveți pe
lista suplimentară această propunere de a participa la o cerere de finanțare care este
derulat  prin  Operatorul  de  apă,  unde  pentru  a  realiza  o  investiție  de  ordinul
milioanelor de Euro trebuie să ne angajăm că asigurăm partea neeligibilă a acestui
proiect pentru a rezolva în mare parte – ne dorim noi – problemele de apă și canal
din oraș. Singuri, doar noi, din câte vedem, niciodată nu o să reușim acest lucru și
atunci trebuie să asigurăm cofinanțări acelor proiecte care aduc bani suplimentari
din alte resurse în orașul Covasna. Deci cam asta o să fie filosofia de finanțare și de
realizare a listei de investiții în oraș, cu siguranță o să fie și niște excepții dar cam în
această  direcție dorim să mergem.  Avem niște obligații  de onorat  pe care le-am
asumat de ex. pe investițiile CNI-ului, care ne grevează bugetul și  unde nu o să
avem de unde să atragem sume. De ex. să asigăm alimentarea cu apă minerală a
amplasamentului wellnessului și cu gaz mofetă. Asta este o provocare imensă, aici
nu avem de unde să atragem bani, însă fără asta nu ne putem onora obligațiile față
de CNI și asta nu e bine. Deci o să fie asemenea investiții pe care o să le propunem
și pentru care urmează să găsim finanțare. 

Dl Molnar, în urma discuțiilor purtate cu dl Director de Casa Orășenească
Covasna se interesează în ce măsură se mai poate cuprinde o listă de necesare la
casa de cultură, sunt cheltuieli mai neînsemnate. 

Dl  Primar:  suntem  deficitari  la  dotarea  infrastructurii  culturale,  avem
nevoie de aceste dotări, vedem de unde putem identifica resurse.

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. 7/2023
cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe

anul 2023
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea amenajamentului fondului forestier, proprietate publică și
privată  a  orașului  Covasna,  Județul  Covasna,  care  va  fi  prezentat  ca  o
informare  având  în  vedere  faptul  că  amenajamentul  a  fost  aprobat  prin
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, nr. 221/17.08.2022.

Dl Incefi arată că suprafața fondului forestier, proprietatea publică și privată
a orașului Covasna este de 989,36 și este împărțită în 139 unități amenajistice. Din
totalul de 989,36 ha 889,14 ha este proprietate publică (pădure) a orașului Covasna
și 100,22 ha proprietate privată a orașului Covasna (pășuni împădurite). 

Dl Primar: deci amenajamentul silvic se poate utiliza?
Dl Incefi: contractul de administrare a expirat, trebuie să încheiem un alt

contract.
Dl Primar: până la încheierea noului contract,  prin licitație publică, vom

prelungi contractul existent.

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Informare privind
stadiul pregătirii amenajamentului pastoral în vederea aprobării lui. – Prezintă
dl Incefi Istvan.

Dl Incefi arată că suprafața fondului pastorul este de 2500 ha, repartizată în
11 trupuri de pășune. Urmează să fie reconstituite limitele de hotar cu alți proprietari
prin confruntarea cu evidențele cadastrale  și  cu situația reală din teren,  luând în
considerare că mare parte din hotare sunt delimitate prin șanțuri sau prin movile de
pietre.  Studiul  în  curs  urmează  să  fie  finalizat  până  la  sfârșitul  lunii  februarie
(conform promisiunilor)  urmând  să  fie  încheiate  contractele  de  închiriere  ținând
cont de prevederile legale în vigoare.

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
pentru  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  asistenților  personali
desfășurată în semestrul II al anului 2022.

D-na Sîntoiu prezintă raportul de specialitate.

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

HOTĂRÂREA NR. 8/2023
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pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
desfaşurată în semestrul II al anului 2022

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  aprobarea  Planului  anual  de  acțiune  privind  serviciile  sociale
administrate  și  finanțate  din  bugetul  Consiliului  local  al  orașului  Covasna
pentru anul 2023.

D-na  Sîntoiu:  planul  întocmit  respectă  formatul  prevăzut  de  legislație,
proiectul a fost înaintat la Consiliul Județean Covasna și la o fundație care prestează
servicii sociale în orașul Covasna, spre consultare.

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

HOTĂRÂREA NR. 9/2023
cu privire  la  aprobarea  Planului  anual  de  acţiune  privind serviciile

sociale administrate şi  finanţate din bugetul  oraşului Covasna, pentru anul
2023

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la stabilirea modalităţii  de acordare a ajutoarelor de urgenţă din
bugetul local.

D-na Sîntoiu arată că față de discuțiile purtate în ședința din luna decembrie
în  urma  întâlnirii  membrilor  comisiei  s-au  stabilit  propunerile  concretizare  în
proiectul de hotărâre. 

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
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
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– 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 Primar: înțeleg că există un plafon de venit, astfel ajutorul se
va acorda acelor persoane care nu depășesc venitul minim stabilit pe nivel de țară pe
membru de familie. Nu are voie nici să figureze cu datorii la stat. La ajutorul de
urgență în cazul incendiului propun în plafon de 2000 de 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. 10/2023
cu privire la stabilirea modalităților de acordare a ajutoarelor de

urgență din bugetul local

Din cauza unei erori tehnice dl consilier Fulop Csaba părăsește ședința.

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  concesionării  prin  licitație  publică  a  terenului  intravilan
proprietate privată a Orașului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, în
suprafață de 800 mp, CF nr. 25360, în vederea amenajării de spații de joacă,
filegorii, bâncuțe, spații verzi amenajate.

D-na Varga 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 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 

Discuții:  Dl Primar:  aceste suprafețe au fost  concesionate  către 2 firme,
care au dorit  să construiească pe aceste terenuri dar nu au obținut autorizație de
construire  pentru că sub terenuri  trec mai  multe  țevi  ce  duc la vila de protocol.
Contractele de concesionare au fost reziliate, acele terenuri au fost solicitate de mai
multe persoane. Se propune concesionarea acestor terenuri în vederea amenajării pe
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ele  a  unor spații  de joacă,  filegorii,  băncuțe,  spații  verzi,  dotări  care  nu implică
fundare în teren. Concesionănd terenurile atragem bani la buget.

Dl Gazda: cine vor fi membrii comisiilor?
Se propun membrii comisiei, după cum urmează: 

Membri: Membri supleanti:
               1. Neagovici Vasile Cătălin            1. Holoşpin Constantin
               2. Vatány Ferenc            2. Ferencz Botond
               3. Antal Levente                  3. Crina Ciurea Maria
               4. Varga Monica                 4. Thiesz János
               5. reprezentant ANAF             5. reprezentant ANAF

Se  supune  la  vot  componența  comisiei,  care  este  aprobată  cu  15  voturi
„pentru” – unanimitate.

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. 11/2023
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan

proprietate privata a Orasului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, in
suprafata de 800 mp, CF nr. 25360, in vederea amenajarii de spatii de joaca,

filegorii, bancute, spatii verzi amenajate

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  concesionării  prin  licitație  publică  a  terenului  intravilan
proprietate privată a Orașului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, în
suprafață de 1.212 mp, CF nr. 25361, în vederea amenajării de spații de joacă,
filegorii, băncuțe, spații verzi amenajate.

D-na Varga 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 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 
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Dl Primar: este vorba de terenul vecin cu cel din punctul anterior.
Dl Gazda: comisiile rămân la fel?
Dl Primar: da.
Dl Vatany: concesionarul poate construi de ex teren de fotbal?
Dl Primar: nu.
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. 12/2023
Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a  terenului intravilan

proprietate privata a Orasului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, in
suprafata de 1.212 mp, CF nr. 25361, in vederea amenajarii de spatii de joaca,

filegorii, bancute, spatii verzi amenajate

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind vânzarea terenului proprietate privată a Orașului Covasna, înscris în
CF 31754, nr. cad. 31754, aferent casei de locuit din strada Pakohegy nr. 14/A,
oraș Covasna.

D-na  Varga:  detaliază  referatul  de  aprobare  și  arată  faptul  că  s-a  făcut
evaluarea mai multor parcele de teren din str. Pakohegy în vederea vânzării acestora
către proprietarii  caselor.  Din cei 15 proprietari  până acum 2 persoane au depus
cerere pentru cumpărarea terenului,  la o singură persoană au fost  în regulă toate
documentele.

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 

Discuții: Dl Primar precizează că este o problemă veche, poate de zeci de
ani, reglementarea terenurilor pe care le folosesc oamenii fără forme legale. Terenul
se află într-o zonă periferică al orașului, având în vedere circumstanțele prețul de
vânzare este unul corect.

Dl Gazda se interesează cine este al doilea solicitant.
D-na Varga arată că este vorba de o persoană care are dreptul să cumpere o

parcelă,  dar  dorește  să  achiziționeze  două  parcele.  Trebuie  să  mai  depună
documentații complementare.
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Dl Bocan este interesat ce se întâmplă cu ceilalți proprietari de casă, care nu
au depus solicitare de cumpărare pentru teren. Se va încheie contract de concesiune
sau de închiriere cu ei?

Dl  Primar: trebuie  rezolvată  cumva  problema,  mai  insistăm.  Prețul  de
vânzare nu este atât de mare încât să nu poată achiziționa proprietarii terenurile.

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. 13/2023
privind vanzarea terenului proprietate privata a Orasului Covasna,

inscris in CF 31754, nr. cad. 31754, aferent casei de locuit din strada Pakohegy
nr. 14/A, oras Covasna

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobare PUZ – ZONA DE LOCUINTE, ORAȘ COVASNA, SAT
CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA, beneficiari: Kui Norbert – Andras și Kui
Bogdan Szende.

D-na Kovacs prezintă pe scurt raportul de specialitate. 

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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a

fost supus procedurii transparenței decizionale, 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 Primar: potrivit reglementărilor actuale este necesar aprobarea
unui PUZ până la întocmirea PUG-ului. 

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
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HOTĂRÂREA NR. 14/2023
cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ LOCUINȚE, ORAŞ COVASNA, 

LOCALITATE COMPONENTĂ CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA
Beneficiari: Kui Norbert – András și Kui - Bogdan Szende

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobare PUZ – PÂRTIE DE SCHI ȘI SANIE DE VARĂ, ORAȘUL
COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.

D-na Kovacs prezintă pe scurt raportul de specialitate. 

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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a

fost supus procedurii transparenței decizionale, 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.

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. 15/2023
cu privire la aprobare P.U.Z. – PÂRTIE DE SCHI ȘI SANIE DE VARĂ,

ORAŞUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind constatarea îndeplinirii condiției prevăzute de art. 2 al HCL 35/2012 cu
privire  la  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  „Case  de  vacanțe”,  oraș
Covasna, jud. Covasna, beneficiari  Olteanu Elena și  Olteanu Staicu – Ilie –
titlul hotărârii  fiind modificat  față de cel din convocator având în vedere soluția
juridică identificată.

D-na Secretar: În 2012 s-a aprobat hotărârea Consiliului local 35 cu privire
la  aprobarea  PUZ Case  de  vacanță  Oraș  Covasna,  beneficiari  Olteanu  Elena  și
Olteanu Staicu Ilie. Întrucât erau niște nereguli observate chiar în timpul ședinței s-a
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propus și s-a aprobat un articol 2 prin care se arăta că trebuie corectată documentația
și  în  momentul  în  care  se  face  dovada  îndeplinirii  acelei  condiții,  proiectul  de
hotărâre intră în vigoare cu toate că art. 1 aprobase acel PUZ. 

S-a tot discutat de când beneficiarii PUZ-ului au solicitat revocarea acelui
art.  2,  s-a  tot  discutat  dacă  este  legal  să  revocăm acel  articol  sau  să  constatăm
îndeplinirea condiției prevăzute la art. 2 din HCL 35/2012 în condițiile în care li s-a
solicitat să aducă de la Ministerul Turismului o dovadă din care să rezulte că aceea
condiție este îndeplinită. La data respectivă s-au emis două certificate de urbanism,
normal ar fi  trebuit unul singur, comisia  de la Consiliul  Județean a aprobat acel
PUZ, deci comisia tehnică a dat aviz favorabil la vremea respectivă, acum soluția
găsită  și  ca  urmare  a  răspunsului  de  la  Instituția  Prefectului  este  că  trebuie  să
constatăm îndeplinirea condiției prevăzută în art. 2 și să intre acea hotărâre din 2012
în vigoare de la data de la care ei au depus acea confirmare de la minister. Astfel se
propune și modificarea titlului proiectului de hotărâre.

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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Dl Domahazi: Unde este acest teren?
Dl Primar: spre Comandău. Problema este una mult mai stufoasă, dar într-

un final s-a rezolvat.

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. 16/2023
privind constatarea îndeplinirii condiției prevăzute de art. 2 al HCL 35/2012 cu

privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Case de vacanțe”, oraș Covasna,
jud. Covasna, beneficiari Olteanu Elena și Olteanu Staicu – Ilie

Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  organizarea  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 din oraşul Covasna.
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D-na Becsek prezintă pe scurt cele relatate în proiectul de hotărâre. 

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  Primar: nu  propunem  modificări  substanțiale,  din  păcate
efectivul de elevi scade din an la an, mulți elevi pleacă în alte orașe din ciclul liceal.
Deocamdată  Centrele  financiare  se  susțin,  educația  elevilor  ține  și  de  cultura
orașului nostru, ne străduim să avem un tineret educat.

Dl Domahazi: de ce ar fi nevoie ca să avem clasă de mecanic auto în orașul
nostru?

D-na Becsek: ar fi nevoie de un atelier specific, autorizație de funcționare
plus după primii trei ani de funcționare acreditare. În afară de asta nu avem nici
suprafețe unde să realizăm un astfel de atelier.

Dl Domahazi: păcat.

Dl consilier Bodo Tohotom cu acordul celor prezenți părăsește ședința
online.

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. 17/2023
Cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 din oraşul Covasna

Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarâre
privind aprobarea modificării  programului  de transport local de călători pe
raza orașului Covasna.

Dl consilier Fulop revine la ședință prin mediul online.

Dl Kopacz prezintă raportul de specialitate să arată că pe timpul pandemiei
programul de transport local a fost redus. Odată că terminarea pandemiei le-a fost
solicitat să revină la programul normal, ceea ce nu s-a întâmplat, în afară de asta
programul nici nu este corelat cu mersul trenurilor. Reprezentanții firmei Linka au
fost invitați de mai multe ori la discuții dar nu au onorat invitația noastră.
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Dl  Primar: dacă  nu  sunteți  convins  că  putem să  corelăm programul  să
amânăm aprobarea proiectului și să mai invităm la discuții reprezentații firmei de
transport. 

Se aprobă amânarea cu 15 voturi „pentru” – unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea   participării  UAT Oras  Covasna  la  programul  PLANUL
NATIONAL  DE  REDRESARE  SI  REZILIENTA-COMPONENTA  15  –
EDUCAŢIE, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dotarea cu mobilier,
materiale  didactice  și  echipamente  digitale  a  unităților  de  învățământ
preuniversitar și a unităților conexe din oraşul Covasna”

Dl  Primar  prezintă  pe  scurt  raportul  de  specialitate  și  arată  că  conform
ghidului de finanțare UAT-urile pot depune cerere de finanțare pentru achiziționarea
unor materiale didactice. 

Noi o să ne facem treaba, deși era mai bine dacă fiecare Centru Financiar se
ocupa ne nevoile proprii,  astfel  am propus externalizarea acestei  servicii  către o
firmă specializată în proiecte. Directorii  și-au exprimat dorința de a beneficia de
aceste  dotări,  deci  pornim  pe  drum.  Prin  acest  proiect  de  hotărâre  propunem
participarea orașului la acest apel.

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
– AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport  şi

tinere
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Molnar consideră că este o ocazie binevenită, din știri a aflat că
sunt puțini doritori în cadrul acestui apel, deci nu trebuie scăpată oportunitatea.

D-na Becsek arată că apelul s-a deschis pe 19 decembrie 2022 și termenul
de depunere este 19 martie 2023. În continuare detaliază termenii  de depunere a
proiectului pentru solicitare de finanțare.

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
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HOTĂRÂREA NR. 18/2023
privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL

DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 15 –EDUCAŢIE, pentru
realizarea obiectivului de investiţii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din
oraşul Covasna”

Se trece la discutarea punctului 17 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind completarea  HCL nr. 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii  unor
drumuri  forestiere și  a terenurilor aferente acestora din domeniul  public al
statului  și  din  administrarea  RNP-Romsilva  în  domeniul  public  al  oraşului
Covasna, modificată și completată prin HCL nr. 61/2021

Dl Primar: este o poveste fără sfârșit prin care din 2008 solicităm trecerea
în  proprietatea  orașului  a  unor  drumuri  forestiere.  Drumul  este  folosit  acum ca
variantă ocolitoare al orașului până la podul de Cardiologie și ar mai fi drumul acela
de aeroterapie care pleacă de lângă Clermont și ajunge undeva în valea Hanko –
Horgasz și ar mai fi fost un drum din Comandău (Pârâul Țiganului). Între timp am
reușit  să  deschidem  circulației  publice  aceste  drumuri,  care  nici  măcar  nu  era
deschise circulației. Este utilizat cu destinație de variantă ocolitoare pentru mașinile
mari,  însă nu e  proprietatea  noastră  motiv  pentru care  nu putem să  facem niște
lucrări, nici măcar de întreținere și reparații, darămite lucrări de investiții. Ne-am
dori  ca  prin  finanțare  externă  să  reabilităm acel  drum și  să  utilizăm cu titlu  de
variantă ocolitoare.

S-a solicitat trecerea în domeniul public al orașului din domeniul statului,
între  timp  Orașul  Covasna  a  făcut  demersuri  și  din  resurse  financiare  proprii  a
întabulat acest teren pe numele Statului. În urma discuțiilor pe care le-am purtat am
aflat că mai demult proprietarii terenurilor riverane au renunțat la niște suprafețe de
teren ca să fie toată porțiunea acoperită. Într-un final pe ultimul demers am ajuns să
treacă inițiativa de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dar nu a trecut și de
Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării cere să ne angajăm noi la exact ceea
ce urmează Dvs. să votați, ca pentru terenurile drumurilor forestiere prevăzute în
anexă  să  asigurăm respectarea  regimului  silvic.  Noi  insistam să  nu  ne  asumăm
această obligație, să modificăm destinația drumului în drum public, dar ministerul
insistă în acest sens. În urma discuțiilor purtate am înțeles că dacă ne asumăm astfel,
cu această sintagmă, practic unde apreciem că putem să utilizăm ca și drum public
acolo putem face  acest  lucru.  Suntem într-un impas  și  din punctul  de vedere al
aprobării sau demersurilor de aprobare a PUG-ului, fiindcă acest drum dacă nu ne
revine nouă în administrare sau în proprietate, zonele de terenuri de Subcerăt nu pot
intra în mod legal în intravilanul orașului Covasna. Iată de ce este foarte urgent să
rezolvăm această  problemă  și  pentru  a  rezolva  problema acelor  cetățeni  care  în
considerarea unor viitoare demersuri  s-au apucat  și  au construit  acolo.  Asta este
propunerea, să încercăm și în această variantă, să vedem. 
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Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultară  şi
silvicultură 

– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică- solcială, buget, finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ
– 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. 19/2023
Privind completarea HCL nr. 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii unor
drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al
statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului

Covasna, modificată și completată prin HCL nr. 61/2021

Se trece la discutarea punctului 18 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici
actualizați  pe  baza Proiectului  tehnic  finalizat  pentru proiectul  „Extinderea
rețelelor  de  canalizare  menajeră  și  de  alimentare  cu  apă  în  aglomerarea
Covasna”,  pregătit  pentru  finanțare  în  cadrul  apelului  de  proiecte
PNRR/2022/C1/I.1,  Componenta  1:  Managementul  apei,  Investiția  1  –
Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de
locuitori  echivalenți,  prioritizate  prin  Planul  accelerat  de  conformare  cu
directivele  europene,  din  Planul  Național  de  Redresare  și  Reziliență  și
aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Dl Primar: știți că avem niște probleme, încă majore din punct de vedere al
asigurării utilităților de bază, respectiv apă – canal, avem deficiență de 6 km de apă
și  în  jur  de  7  km de  canalizare.  Cunoaștem că  la  sfârșitul  anului  precedent  s-a
deschis un apel ca prin PNRR să finanțeze extinderile de rețele nu și reabilitări, deci
extinderile rețelelor de apă – canal prin PNRR, unde calitatea de beneficiar al cererii
de finanțare putea să aibă atât UAT-ul cât și operatorul de apă. Aici cunoașteți că
noi am optat ca operatorul de apă să depună în numele nostru cerere de finanțare –
ar fi o situație de excepție în care alții lucrează pentru noi. S-a aprobat o hotărâre a
consiliului local nr. 186/2022 prin care am aprobat extinderea rețelelor de canalizare
menajeră  în  aglomerarea  Covasna  și  depunerii  acestei  cereri  de  finanțare  prin
operatorul  regional  de  apă  canal.  Ei  s-au  apucat  și  au  întocmit  un  studiu  de
fezabilitate, din care rezultă că pentru a realiza această investiție mai sunt necesare
de fonduri în afară de fonduri alocate în baza standardului de cost prin mecanismul
de finanțare. Deci practic standardul de cost asigurat prin mecanismul de finanțare
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nu este  îndestulător  pentru  ca  noi  să  construim aceste  rețele  de  apă  și  canal  în
lungimea pe care ne-o dorim. Practic sunt niște zone în care trebuie să se monteze
stații de pompare a apei (SPA), în zonele casele sunt situate mai jos, deci în aval de
cota  rețelei  orășeneși  de  canalizare,  de  acolo  apa  trebuie  pompată  și  trebuie
cumpărate vreo 10-12 asemenea stații de pompare. 

Și la apă avem unele lungimi sau zone în care alimentarea se face la mai
puține gospodării decât unele necesare ca să atingem standardul de cost. Ni s-a pus
întrebarea  ce  facem:  exista  varianta  să  renunțăm  la  unele  lungimi,  practic  să
eliminăm niște gospodării de a fi racordate în continuare la sistemul de canalizare și
apă sau să vedem ce lucrări putem să asigurăm noi din fondurile noastre să asigurăm
aceste cheltuieli în plus. Din câte am înțeles ne lipsesc undeva la 3 milioane de lei,
pe toată investiția, pe care cumva ar trebui s-o asigurăm. Într-un final am clarificat
că  TVA-ul  eferent  finanțărilor  eligibile  este  eligibil,  iar  TVA-ul  finanțărilor
neeligibile se poate suporta de către operator că ei recuperează TVA-ul. Așa am
scăpat  de o cheltuială de 1,5 milioane de lei.  A mai  rămas o sumă de circa 1,6
milioane de lei despre care acum trebuie să vorbim și care este reflectat de studiul de
fezabilitate care s-a întocmit.  Propunerea mea este:  pe de o parte,  văzând că nu
există altă posibilități de finanțare pentru asemenea investiții, pe de altă aceasta se
va implementa pe o perioadă de mai mult de un an, pe de altă parte că avem de
încasat de la operator acea cotă de dezvoltare IID pe care putem să utilizăm în acest
scop,  deci  parcatic  pe  undeva  putem  să  înjumătățim  suma  pe  care  trebuie  să
acoperim,  astfel  știm  că  am  rezolvat  în  90%  sau  90  și  la  sută  alimentarea  și
racordarea imobilelor la aceste rețele. 

Doar dacă ne gândim că ultima estimare pe extinderea – reabilitarea rețelei
din str. Mihai Eminescu este estimat la 4 milioane de lei, deci acum pentru toată
investiția alocăm 1,5 milioane, din care mai și recuperăm din fonduri IID, zic că
într-o perspectivă de 2-3 ani putem să ne asumăm și trebuie să ne asumăm. Exact
despre ce vorbeam la începutul ședinței, prin cofinanțarea noastră atragem fonduri
de altundeva și rezolvăm problema orașului. Propunem aprobarea acestei studii de
fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico  economici  cu  conștientizarea  că  avem  de
acoperit această contribuție proprie, și astfel să ne gospodărim ca să putem acoperi
această contribuție în momentul în care va fi cazul. Este o decizie de impact major și
financiar,  dar  și  în  ceea  ce  priveștre  asumarea  rezolvării  problemelor  de bază  a
orașului Covasna la nivel de infrastructură.

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
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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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 20/2023
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-

economici actualizați pe baza Proiectului tehnic finalizat pentru proiectul
„Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în
aglomerarea  Covasna”, pregătit pentru finanțare în cadrul apelului de

proiecte PNRR/2022/C1/I.1, Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 –
Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de

locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu
directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență și

aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Se  trece  la  discutarea  punctului  19  de  pe  ordinea  de  zi,  Proiect  de
hotărâre  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.

Dl  Primar  detaliză  necesitatea  modificării  organigramei  și  a  statului  de
funcții.

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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 21/2023
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

Se trece la discutarea punctului 20 de pe ordinea de zi, Diverse.
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Consilierii au luat act de adresele prezentate la punctul diverse.
Dl Primar: referitor la adresa comercianților prin care solicită reducerea

taxei  din  piață  vom  analiza  oportunitatea  sau  posibilitatea  și  le  vom  comunica
răspunsul nostru. Dacă va fi cazul, vom intra în ședință cu proiect de hotărâre.

Dl  Bocan: la  analiză  trebuie  avut  în  vedere  și  majorarea  prețurilor
produselor.

Dl Primar: producătorii care comercializează în incinta clădirii mi-au dat
de înețeles că la sfârșit de săptămână au vânzare, dar în cursul săptămânii nu. Din alt
punct de vedere arătăm că nu putem reabilita piața dacă nu majorăm tarifele.

Dl  Molnar ridică  problema  mirosului  neplăcut  din  spatele  Centrului
Cultural, unde spațiul aflat între gardul despărțitor și clădire este folosit ca și WC
public  și  în  numele  cetățenilor  solicită  luarea  unor  măsuri  pentru  rezolvarea
problemei. A două problemă este mersul autobuzelor, așteaptă cu nerăbdare discuția
cu reprezentantul firmei de transport în vederea soluționării problemei ridicate. 

Dl Gazda este interesat cât de pregătit este conducerea pentru iarnă. Au
fost  promisiuni  din partea taximetriștilor  că  vor  asigura  acoperire  și  pe timp de
noapte dar nu este serviciul acoperit.

Dl Viceprimar: la Centrul cultural a fost pus un WC public, care a fost
ridicat pe timp de iarnă.

Dl Primar: o să punem o toaletă publică și încercăm să întreținem.
Dl Viceprimar: cu deszăpezirea și nisiparea străzilor nu am avur probleme,

am ajuns peste tot. Pe DC 14 avem contract încheiat, au lucrat, totul a fost în ordine.
Dl Domahazi: în spatele fostei fabrici Pepsi este plin cu câini vagabonzi.
Dl Primar: știu, avem probleme majore în unele locuri din oraș, mai ales în

curtea spitalului de Cardiologie. Este o problemă majoră acolo, să nu cumva să se
întâmple ceva rău.

Dl Enea: din câte știu s-a aprobat ca angajații primăriei să intre în curtea
spitalului.

Dl Primar: da, dar în momentul în care intrăm intervin angajații spitalului.
Trebuie să acționăm împreună să rezolvăm problema.

Dl Holoșpin: s-a format o echipă care se ocupă de căței, a fost amenajat și
o încăpere pentru ei.

Dl Jeszenovics ridică problema rromilor care circulă pe timpul nopții cu
căruțele  pe  drumul  național  fără  ca  ele  să  fie  iluminate.  Ar  trebui  luate  măsuri
înainte să se întâmple o nenorocire.

D-na  Becsek:  trebuie  făcut  o  adresă  către  agenții  economici  să  curețe
trotuarul din fața magazinelor.

Dl Viceprimar: azi dimineața la ora 8 colegul a fost să verifice, însă unele
magazine deschid la ora 9 sau 10. 

D-na Becsek se interesează când se va pune în funcțiune pârtia de schi.
Dl Primar: zăpada naturală este insuficientă, iar temperatura nu permite

fabricarea zăpezii artificiale. În afară de asta avem și probleme tehnice, deocamdată
nu putem să punem în funcțiune tunurile chiar dacă ar scădea temperaturile.
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Dl Bocan referitor la informarea d-lui Incefi arată că fondul forestier se
poate administra în condiții normale în următorii 10 ani și înțelege că propunerea
conducerii este prelungirea contractului până la sfârșitul anului.

Dl  Holoșpin se  interesează  de  centrala  termică  pentru  doamna  Dr.
Diabetolog.

Dl Primar: este aprobat bugetul, se va achiziționa. Vă aduc la cunoștință
faptul că s-a semnat contractul pentru termoizolarea blocurilor de locuințe și suntem
invitați să semnăm contractul de finanțare pentru pista de biciclete.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.20.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
           BECSEK EVA                         AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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