ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 2 /2016

Sunt prezenti 13 consilieri,
Lipsesc domnii consilieri :
Ioan , și Neagovici Vasile
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Incheiat astazi 28. IANUARIE 2016 orele 13, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Csikos Tibor, , Șerban Dumitru , Bocan
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Participă la şedinţă, domnul Primar , funcţionarii publici care au întocmit
rapoartele de specialitate , reprezentanții ziarelor Háromszék si Székelyhirmondó
precum si dl. Biró Zoltán din partea KAM – REGIONAL Miercurea Ciuc , dl.
Baki János din partea Consiliului Județean și dl. Benedek Csaba din partea
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a
Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna și domnul Zagoni
Benedek director al SC GOS –TRANS COM SRL
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Proiectele de hotărâre şi expunerile de motive sunt traduse în
limba maghiară, conform prevederilor legale ; de asemenea şi
dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
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Preşedinte de şedinţă ales în ședința anterioară este dl consilier Molnár János
Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor din 22 decembrie ; 29
decembrie 2015 și 08. ianuarie 2016
Se supun la vot
Se votează în unanimitate 13 voturi pentru

w

Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 34/ 2016 care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin afisare
la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 34/ 2016 , după
cum urmează :
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1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de
transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și
a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu
Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna
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2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației orașului
Covasna pe anul 2016 ca membru al ADI Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli la S.C Gos-Trans-Com S.R.L
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și
Statului de funcții al S.C Gos-Trans-Com S.R.L

va
sn

5. Discuții pe marginea hotărârii Consiliului local cu privire la
înființarea Clubului Sportiv
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6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acțiuni și
lucrări de interes local pentru 2016 conform legii 416/2001 privind
venitul minim garantat
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7. Proiect de hotărâre cu privire la completarea H.C.L 5/2012 privind
aprobarea concesionării, prin licitație publică, a serviciului public de
transport local de călători pe raza orașului Covasna precum și a
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
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8. Proiect de hotărâre privind amânarea termenelor de realizare a
investițiilor Extinderea clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor și
Reparații capitale teren de sport
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9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a orașului în perioada 2016-2020
10. Diverse
Domnul Primar propune ca punctul referitor la StrategiA de Dezvoltare a

orașului în perioada 2016-2020 să devină punctul1 iar când sosește dl. Inspector
școlar Farkas Csaba să fie luat pe ordinea de zi discutarea problemelor pe
marginea hotărârii Consiliului local cu privire la înființarea Clubului Sportiv
Intră în ședință dl. Consilier Neagovici
Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate 14 voturi pentru
2

Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului în
perioada 2016-2020
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Biró Zoltán reprezentantul KAM – REGIONAL Miercurea
Ciuc
- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
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Comisia juridică
Comisia de buget-finanțe
Comisia de învățământ
Comisia de agricultură
Comisia de urbanism
Doamna Secretar
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Domnul Biró - spune că este onorat să poate prezenta Strategia orașului –
nu vorbește de conținut - spune că este foarte important ca un oraș să aibă
strategie scrisă , care se bazează pe dezvoltarea în viitor al orașului - esența
dezvoltării orașului Covasna este în primul rand turismul – turiști de azi nu caută
numai cazare ci vor să vadă locuri interesante , vor aventură , vor locuri unde se
pot întoarce ! Caută magia locurilor – Strategia nu este numai oportunitate , ci și
o provocare – orașul se poate reînoii – mai sunt multe sarcini de reabilitare dar și
de inovare ! Această strategie se bazează pe posibilitățile reale ale orașului .
Mulțumește consilierilor pentru ajutorul acordat realizării acestei Strategii ,
totodată și locuitorilor orașului care au răspuns la chestionare și interviuri
Doamna Secretar – spune că toate modificările propuse au fost însușite –
mulțumește pentru colaborare și spune că ne va mobilia cu toții să realizăm 100%
ce este formulat în strategie – cere ca la sfârșitul fiecărui an să fie prezentat un
raport cu ce s-a realizat pe parcursul anului
Domnul Domahazi – mulțumește pentru colaborare în numele comisiei
de specialitate și speră ca toate modificările propuse să se regăsească în formula
definitivă a Strategiei !
Domnul Primar – mulțumește pentru lucrare – dl. Biro ne-a asigurat că o
să ne ajute și în continuare acolo unde avem nevoie , fără a percepe bani pentru
asta
Domnul Kadar – arată că a fost un proces de durată , care a început cu
chestionarele locuitorilor – această strategie trebuie însușită atât de executiv cât și
de locuitorii orașului - trebuie publicată pe scară largă , să ajungă la toți
locuitorii orașului – totodată spune că este necesară armonizarea proiectelor
viitoare cu această strategie !
Domnul Gyerő – felicită realizatorii acestei lucrări – a fost identificată
corect starea actuală l orașului – au fost trasați corect pașii următori – spune că
avem în mână un instrument care trebuie pus în aplicare !
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru)
articole așa cum a fost inițiat :
Art.1 - 14 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 14 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 - 14 voturi – pentru – unanimitate
Art.4 - 14 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 14 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 4 / 2016

cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orasului Covasna pentru
perioada 2016 – 2020

ar

ia

co

Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi - Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și
depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de
Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de
Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna

w
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Baki János reprezentantul Consiliului Județean – Șef Proiecte
Europene
Domnul Baki – arată că timp de 45 zile proiectul a fost pus la consultanță
publică pentru documentații – realizatorii proiectului vor ca documentația să
ajungă cât mai repede la SEAP – arată că în toată țara sunt probleme mari pentru
atribuirea contractelor
Comisia de servicii publice
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

Intră în ședință dl. Consilier Bocan
Domnul Kadar – deoarece în mapă nu se găsește ane4xa 1 la care s-a
referit roagă să se prezinte circuitul deșeurilor
Doamna Secretar – arată că documentația a fost trimisă pe email tuturor
consilierilor
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Domnul Benedek Csaba – arată că , Gos-Com preia deșeurile selective
duce la Boroșneu – acolo ce este trebuie perceput ca o mică fabrică – odată intrat
acolo se mai sortează - cele refolosibile se balotează – ce se poate composta se
compostează – deșeurile menajere rămân acolo numai- cantitățile de deșeuri se
micșorează , după cum se vede această rampă o să fie de ajuns cca. 40 de ani cel
puțin
Domnul Gyerő – întreabă dacă sunt posibilități de valorificarea
compostului și sumele cui o să aparțină ?
Domnul Benedek – da , sunt posibilități de valorificare , iar sumele sunt
ale operatorului
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru )
articole așa cum a fost inițiat :
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Art.1 - 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 - 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.4 - 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 15 voturi – pentru – unanimitate

co

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 5 / 2016
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aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a
deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire
pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer
(ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna
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Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației orașului Covasna pe
anul 2016 ca membru al ADI Sistem Integrat de Management al Deșeurilor.

w

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Proiectul de hotărâre este prezentată de dl. Primar
Comisia de buget finanțe
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Doamna Secretar – cere să se prezinte raport de activitatela sfârșitul
fiecărui an
Domnul Primar – deoarece sunt de față reprezentanții roagă să fie
prezentat pe scurt raportul anului 2015
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Domnul Benedek – arată că în ședința AGA de la sfârșitul anului 2015 s-a
prezentat raportul de cca. 20 de pagini – există ADI , care după terminarea
lucrărilor preia totul – anul 2015 a fost ultimul an – s-a terminat închiderea
rampei și ecologizarea de la Tg. Secuiesc ,este în curs și cea de la Sft. Gheorghe
– s-a creat stația de sortare , de compostare – s-a aderat la Asociația ADI din țară
– au luat parte la dezbaterile de la București din această toamnă – au obținut
rezultate bune – nu va fi sumă pentru depunerea deșeurilor – s-a lucrat împreună
și s-a elaborate un plan județean de depunerea deșeurilor , împreună cu Agenția
de Mediu al Județului Covasna – cotizația anuală nu s-a schimbat față de anul
trecut ( 2015)
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două )
articole așa cum a fost inițiat :

va
sn

Art.1 - 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 6 / 2016
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cu privire la aprobarea cotizației orașului Covasna pe anul 2016 ca membru
al ADI Sistem Integrat de Management al Deșeurilor.
Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi - . Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C GosTrans-Com S.R.L

.p

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Proiectul de hotărâre este prezentată de dl. Primar
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

w

w
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Comisia de servicii publice
Comisia juridică
Doamna Secretar

Doamna Secretar - cere să se arată câteva cifre din buget
Domnul Zagoni Benedek, director al SC Gos – Trans – Com SRL – arată
că a fost foarte greu să se întocmească acest buget , deoarece nu se știe încă până
când trebuie transportat deșeul la Brașov, singurul lucru concret ce se știe sigur
este creșterea salariului minim în luna mai 2016 ce se poate calcula , restul numai
aproximativ
Domnul Kadar –mulțumește pentru prezentare , și întreabă de ce nu s-au
realizat investițiile
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Domnul Zagoni – explică , s-au realizat cele ale Gos-Trans-Com , s-a
cumpărat o autobasculantă , dar banii de la Consiliul Local nu au fost virați , și
partea asta nu s-a realizat !
Intră în ședință dl. Consilier Șerban
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două )
articole așa cum a fost inițiat :
Art.1 - 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 16 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 7 / 2016
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Cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
S.C. Gos – Trans – Com S.R.L. pe anul 2016
Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și Statului de funcții al
S.C Gos-Trans-Com S.R.L
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Proiectul de hotărâre este prezentată de dl. Primar
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

.p

Comisia de servicii publice
Comisia juridică
Doamna Secretar

w
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Domnul Bocan - întreabă dacă s-a înscris și în buget.- dacă are impact
asupra tarifului către populație ?
Domnul Zagoni – s-a primit un manual de operare , față de 70 lei cu TVA
va fi 72 lei cu TVA , la Sft. Gheorghe este 92 lei – la păopulație nu va fi
perceptibil
Domnul Molnar – ne ocupăm de Sft. Gheorghe , dar la Întorsura Buzăului
cum e ?!
Domnul Zagoni – la Întorsura Buzăului sunt mari probleme ..........
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic
așa cum a fost inițiat :
Art.unic - 16 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 8 / 2016
Cu privire la aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale
S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.

a.
ro

Intră în sală dl. Inspector Fazakas Csaba , reprezentantul Inspectoratului Școlar
Județean Covasna
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Se trece la discutarea punctului 6. din ordinea de zi Discuții pe marginea hotărârii Consiliului local cu privire la înființarea
Clubului Sportiv
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Domnul Farkas Csaba – explică situația Cluburilor Sportive Școlare cu
sau fără personalitate juridică , citește din lege , arată posibilitățile - spune că
pentru oraș este recomandată Asociația sportivă care funcționeză fără
personalitate juridică , lângă Liceul Kőrösi Csoma Sándor ”- explică câte ramuri
trebuie să aibă , să se facă evaluarea cerințelor – promite sprijinul Inspectoratului
Școlar pentru a se realiza această Asociație - lasă un set de documente din care
se poate lucra
Doamna Becsek – arată că în urmă cu șase ani exista clasă sportivă , fete
handbal și băieți fotbal , dar datorită faptului că au avut un program foarte
încărcat părinții nu au mai vrut aceste clase sportive
Domnul Kadar – înțelege , că singura variantă bună pentru noi este
Clubul sportiv care funcționează lângă Liceu
Doamna Secretar – trebuie să modificăm Horărârea 75/2015 ”cu
personalitate juridică ” în ” fără personalitate juridică ” !
Domnul Farkas – în aceste cluburi după cum s-a spus trebuie să existe
minim trei catedre , dar aceasta nu prea se respectă , exp. la Tg. Secuiesc avem
rezultate foarte bune la tenis de masă campioni , la judo , campioni naționali , la
handball și la baschet la fel
Doamna Secretar – întreabă , dacă se modifică repede , atunci se poate
înființa în anul școlar următor ?
Domnul Farkas – da !
Se trece la discutarea punctului 7. din ordinea de zi - Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru
2016 conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
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Proiectul de hotărâre este prezentat de dl. Primar
Comisia socială
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
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Domnul Bocan – întreabă dacă sunt aceleași lucrări care sunt contractate
și cu Gos – Trans – Com ?
Domnul Primar – nu sunt aceleași lucrări și nu în aceleași sectoare
Domnul Molnar – cere să se pună mare accent pe desfințarea rampelor
clandestine de gunoi
Domnul Primar – arată că se fac demersuri , și anul trecut s-au identificat
persoane care au aruncat gunoiul în loc nepermis și au fost amendate , și anul
acesta continuă controalele
Domnul Domahazi – cere supraveghere , arată situația dezastruoasă la
intrarea în oraș dinspre Tg. Secuiesc
Domnul Primar – explică situația și măsurile ce se vor lua imediat după
încheierea lucrărilor
Domnul Molnar – spune că ar trebui tipărite pliante , prin care să li se
explice populației cum trebuie procedat cu gunoiul , eventual și amenzile ce se
pot da – poate așa ar înțelege și locuitorii orașului
Domnul Primar – promite , că în următorul ziar local o să apară
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două )
articole așa cum a fost inițiat :
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Art.1 - 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 16 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 9 / 2016

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2016
conform legii privind venitul minim garantat
Se trece la discutarea punctului 8. din ordinea de zi : - Proiect de hotărâre
cu privire la completarea H.C.L 5/2012 privind aprobarea concesionării,
prin licitație publică, a serviciului public de transport local de călători pe
raza orașului Covasna precum și a Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-na Secretar
Comisia pentru servicii publice
Comisia socială
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil

Art.unic - 16 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic
așa cum a fost inițiat :

HOTĂRÂREA NR. 10 / 2016
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cu privire la completarea HCL nr.5/2012 privind aprobarea concesionarii,
prin licitatie publica a serviciului public de transport local de calatori pe
raza orasului Covasna precum
si a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului
Se trece la discutarea punctului 9. din ordinea de zi : - Proiect de hotărâre
privind amânarea termenelor de realizare a investițiilor Extinderea
clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor și Reparații capitale teren de
sport

.p

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Proiectul de hotărâre este prezentată de dl. Primar

w

w
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Comisia de urbanism
Comisia buget – finanțe
Comisia de sport și învățământ
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil

Domnul Șerban – întreabă de câte ori se mai poate amâna ? – nu trebuie
refăcut și SF –ul ?
Domnul Primar – spune că la anul poate că o să fie fonduri și atunci se
revine la problemă
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic
așa cum a fost inițiat :
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Art.unic - 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 11 / 2016
Cu privire la amânarea termenelor de realizare a investiţiilor "Extinderea
clădirii Liceului
Korosi Csoma Sandor" şi "Reparaţii capitale teren de sport"
Se trece la discutarea punctului ” Diverse ”
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Domnul Primar – arată câteva documente aflate în mapele consilierilor :
adresa primită de la dl. Rosner , în legătură cu folosirea brandului orașului
Covasna , care în momentul de față este deținut de dânsul
Doamna Secretar – arată că și strategia recomandă să avem un brand ,
unic
Domnul Molnar – sugerează să se facă un concurs pentru crearea celui
mai bun brand al orașului !
Domnul Kadar – are părerea că strategia este mult mai importantă decât
un brand , - strategie de marketing – trebuie să fie asumată de toți care sunt
implicați
Domnul Primar – cere propuneri
Domnul Kadar – trebuie să luăm la cunoștință propunerea , nu suntem
deocamdată în faza de a contracta ceea ce propune dânsul , deci să mai așteptăm
– n-ar fi politicos , sau n-ar fi bines ă-l refuzăm , că într – adevăr este un brand ,
nici să spunem că nu avem nevoie , nu este corect , dar …..
Domnul Gyero – acest brand este de când este cunoscut orașul ca și
stațiune balneară , a fost cumva … , ce atitudine , ca o persoană care n-are nici o
treabă cu orașul Covasna s-o reserve , și ulterior să vină pe considerente
mercantice , să încerce să răscumpărăm brandul nostrum , care de fapt e al
orașului ! Asta e problema noastră !!! Poate suntem puțin strânși cu ușa , ”hai și
cumpără cât mai repede !!” Dacă ne ar reda-o pe gratis, fgiindcă asta e , dânsul ce
a făcut : a făcut procedurile de înregistrare a mărcii . Practic a luat-o covăsnenilor
, și acum vrea să ne dea înapoi contra cost ! Asta e chestiunea !! Să ne dea gratis ,
noi ne-o asumăm , pentru că aparține orașului !! Că din punct de vedere
administrative a făcut acei pași , noi îi achităm contravaloarea , că până la urmă
cvontribuția dânsului a fost că a fost primul care s-a dus la OSIM și a înregistrat
brandul !! Să ne dea înapoi gratis , eventual îi plătim costurile aferente
îmregistrării ! Altfel se pune în discuție treaba moralității și de etică și de bun
simț! Că dacă inventa el brandul nu mai ziceam nimic , dar brandul acesta exista
înainte să inventeze el sau să se gândească ! El doar a înregistrat !!
Domnul Molnar - spune că acest brand trebuie să fgie acceptat și de alți
actori în domeniul turistic !
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Domnul Neagovici - și el este de acord cu părerea d-lui Gyero – trebuie
cerut cedarea gratuită !
Domnul Primar – citește adresa primită de la As. Iustinian Teculescu ,
referitoare la starea precară a ” Casei Nedeii ” din Valea Zânelor – promite
reparația până în data de 20 iulie
Domnul Domahazi – spune că prioritar este rezolvarea drumului de acces
al casă , - momentan nu există !!
Doamna Secretar – explică situația litigiului și posibilitățile
Domnul Gecse – cere acordul colegilor să plece de la ședință
Se supune la vot
Se votesză în unanimitate învoirea d-lui Gecse
Domnul Neagovici – explică și el starea litigiului între SCT și Spitalul
RBCV ” Dr. Benedek Geza ”
Domnul Primar – citește soliciatrea SCT . pentru reducerea cotei de
impozitare- trimis la analiză la Direcția economică
Doamna Secretar – arată că trebuie inițiat un proiect de hotărâre , ori cu
acordarea facilități ori cu neacordarea , dar trebuie să avem o hotărâre !
Domnul Gyero – spune că trebuie analizată cu atenție situația , condițiile
legale , da nu e bine să se creeze un precedent !
Doamna Secretar – explică ce s-a modificat în Codul Fiscal !
Domnul Bocan – spune , ceea ce se va face de acum încolo , nu retroactiv
Domnul Primar – atrage atenția de existența adresei de la Ocolul Silvic
Covasna , roagă consilierii să studieze cu atenție !
Doamna Secretar – dacă valorificam noi , câștigam mai mult !
Domnul Bocan – nu cred !
Domnul Primar – informează consilierii despre faptul că în sfârșit s-a
terminat cu înscrierea As. Pro Spital OLandez , avem și cont la Banca Raiffeisendin luna februarie se pot demara lucrările – sumele vor intra în acest cont și se
vor folosi pentru activitățile din spital
Doamna Secretar – este mândră că suntem primii din județ care am
terminat cu acestă asociație !
Domnul Deaconu – mulțumește din partea Spitalului !
Domnul Primar – aduce la cunoștință că firma care se ocupă de
iluminatul public și-a reînceput activitatea , se vor rezolva problemele în foarte
scurt timp ! – problema cu câinii comunitari e mai complicată , se așteaptă
deschiderea adăpostului de la Tg. Secuiesc – o să se încheie un contract cu
dânșii!
Domnul Domahazi – cere situația terenului de la Poligon și dosarul
pentru ședința următoare !
Domnul Kopacz – atrage atenția executivului că s-au distrus parcările din
str. Frăției – trebuie văzut la fața locului , rezolvată problema , pentru că oamenii
plătesc locurile de parcare pe care nu mai au !!
Domnul Primar – mulți au reziliat contractele , dar o să se controleze și
se va rezolva problema
Domnul Butyka – atrage atenția executivului că la ieșirea din str. Frăției
dinspe Butykak nu e vizibilitate de loc , s-au produs deja ciocniri , mașinile sunt
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oprite pe trotuar în fața Service – ului auto , sunt probleme acolo și vor fi și
accidente !!
Domnul Primar – spune că săptămâna viitoare dl. Viceprimar se va
deplasa la afața locului și va vedea cum se poate rezolva problema
Domnul Molnar – atrage atenția asupra indicatoarelor lipsă !!

Acest proces verbal se poate asculta pe site-ul primăriei la :
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html
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Şedinţa se termină la ora 17,00 .

SECRETAR
ENEA VASILICA
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