
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  3/2023

Încheiat  astăzi,  14  februarie  2023,  orele  1400,  cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE, a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  14  consilieri  în  sala  de  ședințe,  participă  online,  prin
aplicația  SKYPE  dl  consilier  Bodo  Tohotom.  Lipsește  motivat  dl  consilier
Bocan Ioan Marcel, întârzie dl consilier Fulop Csaba.

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

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.    71/2023, 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 10 februarie 2023.

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

Se propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna februarie 2023.
Este propus dl  consilier  Neagovici  Vasile  Cătălin ca președinte  de ședință

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

adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 22/2023
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Dl președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează: 

1.  Proiect de hotărâre  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.
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2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea principalelor manifestări
cultural-artistice şi educative de interes local pentru 2023 și a sumelor alocate
acestora.

3.  Proiect  de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului
local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director Financiar
Contabil  și  Director  Îngrijiri  Medicale  la  Spitalul  de  Recuperare
Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donării unor terenuri de către
proprietari,  persoane  fizice,  pentru  lărgirea  străzii  Florilor  și  constatarea
apartenenței la domeniul public a suprafeței primite în proprietatea orașului,

Se supune la  vot  ordinea  de zi,  care  se  aprobă cu  15 voturi  „pentru”–
unanimitate.

  Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, 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.

Dl  Primar  detaliază  referatul  de  aprobare  și  arată  că  ultima  majorare  a
salariilor a fost anul trecut în luna august, când salariile mai mici au fost majorate.
Fără  majorarea  indemnizației  primarului  și  viceprimarului  salariul  funcționarilor
sunt  plafonate.  Având  în  vedere  că  în  administrația  centrală  au  fost  majorate
salariile,  se propune majorarea salariilor și  la noi cu 10%, respectând plafoanele
minime și maxime prevăzute de lege, respectând ierarhizarea și dând satisfacție și
angajaților.

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:  D-na  Secretar:  în  avizul  secretarului  este  motivat  proiectul  pe
legalitate, articolul invocat din Ordonanță 168 în raportul de specialitate nu se referă
la noi, se referă la acele persoane care beneficiază de un salariu conform unor nivele
stabilite în Legea 153. Ori noi nu avem un nivel stabilit, la noi legea este hotărârea
consiliului local, în administrația locală salariile nu se stabilesc prin efectul legii ci
prin  hotărârea  de  consiliu  cu  singura  condiție  de  a  nu  se  depăși  indemnizația
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viceprimarului ca nivel maxim și de a nu fi mai mic decât salariul minim brut pe
economie care în prezent este de 3000 de lei. S-au verificat anexele întocmite de
către  direcția  economică  cu  privire  la  o  majorare  de  10% față  de anul  anterior,
acestea fiind propunerea d-lui primar de a se majora cu același procent așa cum s-au
majorat  salariile  și  pentru  autoritățile  centrale  și  pentru  cei  care  au  un nivel  de
salarizare prevăzut în legea 153.

S-a întocmit și un proces verbal al reprezentanților salariaților, așa cum cere
legea. De precizat că principiul ierarhiei nu se mai respectă că foarte mulți angajați
au peste nivelul salariului secretarului, să zicem așa, pentru că sunt în comisii de
implementare fonduri europene, dar asta este situația. Salariul secretarului nu crește
cu nici un leu, dar bineînțeles că am avizat pentru legalitate proiectul de hotărâre.

Dl Primar: referitor la ce a spus D-na Secretar: în afara acelor sporuri de
care  beneficiază  în  baza  prevederilor  legale  membrii  echipei  de  implementare  a
proiectelor, au fost niște prevederi legale care nu au fost coroborate în mod corect
sau a fost o scăpare a legiuitorului în condițiile în care de ex. în luna decembrie au
făcut o modificare a legii în sensul că echipele de proiecte se pot plăti în condițiile
în care există bani în bugetul proiectelor respective. Asta a fost o greșeală imensă
pentru că au fost  prevăzuți doar cei din administrația publică locală. Acum acea
prevedere legală a fost modificată ulterior printr-o ordonanță, dar care încă nu are
norme de aplicare. Într-adevăr împreună cu aceste sporuri echipa sau membrii din
echipele din proiect pot să depășească venitul secretarului, în acest caz, în condițiile
în care secretarul nu este membru în echipa respectivă. În condițiile în care este și
lucrează,  beneficiază  de  spor,  poate  să  mărească  venitul.  În  rest  se  respectă
ierarhizarea,  mai  puțin  acelora  care  sunt  undeva  către  plafonul  viceprimarului,
fiindcă acolo tot se adună cei care au salariul mai mare și au și alte sporuri, de ex.
controlul financiar preventiv sau alte sporuri care se acordă. 

În măsura în care apar aceste norme în schimb, pentru a motiva cumva pe
membrii echipelor de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri europene
– slavă Domnului avem destule și o să mai avem contracte de finanțare – eu zic că
este o metodă bună de a-i motiva și de a-i pune la lucru fiindcă oamenii practic sunt
interesați să se implice, să lucreze și să aibă și un fel de recompensă pentru această
activitate.  Nu  avem cum să  introducem tot  personalul  primăriei  în  echipele  de
proiect,  clar,  deci asta o să fie o soluție pentru a crește veniturile acelor care se
implică  în  implementarea  acestor  proiecte  și  chiar  atribuții  de  serviciu  în  acest
domeniu. Această motivare nu o să fie funcțională de ex. în cazul angajaților de la
Gospodărie comunală sau la unii angajați care nu fac parte din echipele de proiecte.
Trebuie să creonăm echipele de proiecte astfel încât, pe de o parte, ele să-și atingă
scopul acela de a implementa proiectele și desigur să fie un fel de motivare pentru
cât mai multe persoane, dar persoane care sunt competente în domeniu și care se
implică.  Undeva în zona asta trebuie să asigurăm configurarea acestor echipe de
proiecte. 

Precizez că dl Bagoly în raportul de specialitate a specificat faptul că avem
bugetate sumele pentru a acoperi aceste cheltuieli cu majorarea salarială.
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Intră în sala de ședință dl consilier Fulop Csaba.

Dl Neagovici: oricum ne așteaptă o nouă lege a salarizării bugetarilor, să
vedem ce surprize vor fi în iunie.

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. 23/2023
privind 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

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  stabilirea  principalelor  manifestări  cultural-artistice  şi
educative de interes local pentru 2023 și a sumelor alocate acestora.

Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că s-au clarificat anumite
aspecte  privind  cheltuirea  banilor  prin  Casa  Orășenească  de  Cultură  Covasna.
Sumele sunt majorate raportat la anii anteriori, la Zilelele orașului Covasna a fost
alocată o sumă mai mare având în vedere că mereu trebuia rectificată suma alocată
inițial. Față de anii anteriori s-a mai propus un element nou, Ziua Maghiarilor de
Pretutindeni în data de 15 martie. Ca o concluzie, se arată că lista este una bine
proporționată.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi
            – 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Enea: am studiat lista propusă spre aprobare și aș dori să fie
introdusă pe această listă Ziua Justinian Teculescu sau Ziua Școlii Avram Iancu,
alegeți Dvs., cu o sumă de măcar 3000 de lei. Se poate lua de la alte proiecte câte o
sumă mai mică din care să fie alcătuită suma de 3000 de lei.

Dl Primar: sumele sunt împărțite proporțional.
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Dl Enea: nu este vorba doar de sume, fiind o personalitate importantă ar fi
normal  să  introducem  Ziua  Justinian  Teculescu  ca  proiect  prioritar,  este  mai
important decât Ziua Muzicii, de exemplu. 

Dl Gazda: când ați dori să fie?
Dl Enea: în noiembrie.
Dl Primar: ca să finanțăm trebuie să luăm bani de undeva, suma finală a

fost deja bugetată.
Dl Enea: putem să luăm câte 1000 de lei de la Nedeie, Forgacs și Zilelele

orașului.
Dl Fulop:  lista  este una minimalistă,  am putea introduce zile pentru mai

multe  personalități  locale, cum ar fi  Ignacz Rozsa,  Benedek Geza, etc.,  însă aici
vorbim în general de zile naționale.

Dl  Enea:  și  Ziua  Justinian  Teculescu  este  importantă.  Nici  noi  nu  am
comentat pentru Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

Dl Fulop: de ziua Cetății nu prea am văzut mișcare, eventual am putea muta
banii de acolo. Propun să luăm decizii pe principii, așa fiecare poate să propună câte
o zi, dar din ce vom bugeta?

Dl Enea: eu am propus sume din altă parte. Nici de ziua muzicii nu prea am
văzut mișcare. Așa putem să ne contrăm până mâine.

D-na  Becsek:  dacă  verificați  sumele  proporțional  sunt  împărțite  în  mod
corect. Dacă se dorește introducerea zilei, să luăm de la proiecte românești. De Ziua
maghiarilor de pretutindeni sunt mult mai multe activități decât ce se vede în centrul
orașului,  să  știți.  Sunt  organizate  multe  concursuri  în  diferite  domenii,  la  care
participă  copii  și  din  altă  parte,  iar  aceste  concursuri  trebuie  premiate.  Dacă  ne
gândim la ziua muzicii ar trebui să ne gândim la toate corurile din oraș.

Dl Enea: dacă tot țineți cu proporțiile, când s-a introdus un nou proiect cu
9000 lei, ne dați nouă 3000 lei și rămâne 6000 lei.

Dl Primar: să nu uităm de faptul că este vorba de o comunitate mare al
orașului nostru, zi care a fost finanțată în toți acești ani din buzunarul nostru, cât
timp  toate  primăriile  au  alocat  fonduri  pentru  acest  proiect.  La  noi  s-a  omis
finanțarea,  din  nu  știu  ce  motiv.  Am  propus  majorare  substanțială  și  de  1
Decembrie, fără să ținem cont de proporții. Dincolo de aceste discuții eu sunt de
acord cu introducerea acestei zile, dar de unde luăm suma necesară pentru finanțare
în așa fel încât să respectăm și ponderea?

Dl Enea: nu mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva zilei maghiarilor.
Dl Gazda:  dacă  introducem,  de  unde luăm bani?  Ziua  site-ului  este  mai

important sau zilele Justinian Teculescu?
Dl Enea: putem să luăm de la zilele orașului și rectificăm la urmă.
Dl  Gazda:  în  numele  fracțiunii  UDMR  solicit  5  minute  pauză  pentru

discuții.

5 minute pauză.
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Dl Molnar: punând toate gândurile la un loc și luând în considerare că toate
personalitățile sunt importante în felul lor, propunem completarea listei proiectelor
prioritare cu Zilele Ignacz Rozsa și Zilele Justinian Teculescu, alocarea sumei de
2000 lei pentru fiecare din suma alocată Zilelor Orașului Covasna.

Dl  Primar:  cu  precizarea  că  pentru  Zilele  Orașului  oricum  trebuie  să
rectificăm bugetul. Proporțiile sunt mult mai în ordine așa.

Dl Fulop: nu ar trebui să lărgim prea mult lista, în așa fel în fiecare an putem
propune zile noi.

Dl Primar: deocamdată rămâne așa, propun pentru Zilele Ignacz Rozsa data
de 25 septembrie și Zilele Justinian Teculescu pentru 1 noiembrie, câte 2000 fiecare
și luăm suma de 4000 lei de la Zilele orașului.

Se  supune  la  vot  propunerea  d-lui  Primar  și  este  aprobat  cu  16  voturi
„pentru” – unanimitate.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre completat,  pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 24/2023
cu privire la stabilirea principalelor manifestări cultural-artistice şi educative

pentru 2023 și a sumelor alocate acestora

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de concurs
pentru ocuparea funcțiilor de Director Financiar Contabil și Director Îngrijiri
Medicale  la  Spitalul  de  Recuperare  Cardiovasculară  „Dr.  Benedek  Géza”
Covasna.

Dl Primar prezintă referatul de aprobare.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

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

tineret
– AVIZ FAVORABIL
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. 25/2023

6



privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de concurs
pentru ocuparea funcțiilor de Director Financiar Contabil și Director Îngrijiri

Medicale la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară 
„Dr. Benedek Géza” Covasna

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acceptarea donării unor terenuri de către proprietari, persoane fizice,
pentru lărgirea străzii Florilor și constatarea apartenenței la domeniul public a
suprafeței primite în proprietatea orașului.

Dl Primar: cunoașteți str. Florilor, știți unde este situată, de mai multe ori s-
a pus în discuție reabilitarea acestei străzi, însă pe locuri are o lățime foarte mică,
terenul aparținând proprietarilor caselor.  În urma discuțiilor cu proprietarii,  ei au
fost de acord să ne cedeze aceste suprafețe de teren folosite ca stradă, cu titlu de
donație. Terenurile intră în domeniul public al orașului, astfel putem reabilita strada
respectivă. Am pregătit deja proiectul tehnic în considerarea acestor suprafețe pe
care o preluăm, astfel o să fim în regulă cu toată strada.

Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

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

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru amenajarea teritoriului  şi  urbanism,  realizarea lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 26/2023
privind acceptarea donării unor terenuri de către proprietari, persoane fizice, pentru

lărgirea străzii Florilor și constatarea apartenenței la domeniul public a suprafeței primite
în proprietatea orașului

Înainte de închiderea ședinței dl Primar aduce la cunoștința celor prezenți
faptul că a fost înregistrat proiectul depus de Gospodăria Comunală S.A. Totodată
arată  că  în  urma  sesizărilor  referitoare  la  intersecția  de  la  Penny,  în  urma
numeroaselor accidente și luând în considerare că strada Ștefan cel Mare a ieșit din
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garanție au ajuns la concluzia că sensul giratoriu desființat în urmă cu mai mulți ani
trebuie refăcut. Lucrarea va fi realizată probabil din fonduri proprii.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.25.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
NEAGOVICI VASILE - CĂTĂLIN               AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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