JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 1 /2011 :

Încheiat astăzi 24 IANUARIE 2011 orele 1300 cu ocazia SEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 14 consilieri, lipseşte dl. Lungu Dorel,dl.Ceangă Horea şi dra
Tordai Cecilia
Participă la şedinţă, domnul Primar – Lőrincz Zsigmond domnul Viceprimar
- Thiesz Janos, doamna Secretar - Enea Vasilica, funcţionarii care au întocmit
rapoarte de specialitate, din partea presei reprezentantul ziarului Háromszék.
Consilierii au fost convocaţi în SEDINŢA ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 12/2011 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Se propune ca preşedinte de şedinţă dl.Bocan Ioan Marcel .
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.
Se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 1/2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă .
_______________________________________________
Se supune la vot procesele verbale al sedinţelor consiliului local din: 13
decembrie 2010 – şedinţă ordinară şi 24 şi 31 decembrie 2011 – şedinţe de
îndată -fiind aprobate in unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de sedinţă prezintă ORDINEA DE ZI a sedinţei aşa cum
a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 12/2011, dupa cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 161/2009 privind
înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără
stăpân, în subordinea Consiliului local al oraşului Covasna
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Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Primarul Oraşului
Avizează: - Comisia pentru administraţie publică locală

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 85/2010 privind
închirierea a 22 suprafeţe de reclamă din staţiile de autobuz
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Primarul Oraşului
Avizează: - Comisia juridică
3. Proiect de hotărâre privind gestionarea deşeurilor electrice şi
electronice la nivelul oraşului Covasna
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Viceprimarul oraşului
Avizează: - Comisia pentru protecţia mediului
4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 159/2010 privind
stabilirea unor sărbători oficiale în oraşul Covasna, ca nelegală
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: D-na Vasilica Enea – Secretara Oraşului
Avizează: - Comisia juridică
5. Proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul privind instalarea
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, cu proiectul “
Înlocuirea sistemului clasic de încălzire la sediul Primăriei cu sistem de
încălzire cu biomasă, oraşul Covasna, jud. Covasna

Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: D-na Ciurea M.Crina – inspector management
proiecte
Avizează: - Comisia buget-finanţe
- Comisia pentru mediu
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6. Proiect de hotărâre privind organizarea Poliţei locale
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Lungu Lucian
Avizează: - Comisia juridică
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei
prin divorţ pe cale administrative
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: D-na Vasilica Enea – Secretara oraşului
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru buget, finanţe
- Comisia pentru protecţie socială
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi interes local
, conform legii privind acordarea ajutorului social.
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Viceprimarul Oraşului
Avizează:- Comisia juridică
- Comisia de mediu
- Comisia pentru protecţia socială
9. Proiect de hotărîre privind modificarea HCL 122/2010 privind aprobarea
ofertei de vânzare a unei părţi din terenul atribuit în folosinţă pentru CNSRL
Frăţia
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat
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10. Informarea consilierului rrom asupra activităţii desfăşurate
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiilor
proprietarea S.C. Hefaistos CM S.A. Bucureşti
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru buget - finanţe
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 25863, nr.
top 4770/5/3/1 aferent casei de locuit, proprietatea familiei Kopacz Ida
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat
13. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 25669, nr.
top 5021/1/3/2 aferent casei de locuit, proprietatea familiei Nemeth Laszlo
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat
14. Raport privind activitatea asistenţilor persoanali, desfăşurată în
semestrul II al anului 2010.
Prezintă : D-na Vasilica Enea – Secretara Oraşului
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate “
Amenajarea luciu de apă pe pârâul Covasna
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
Avizează: - Comisia de urbanism
- Comisia pentru buget, finanţe
- Comisia de administrare a domeniului public
şi privat
- Comisia pentru turism
- Comisia juridică
16. Proiect de hotărâre privind complectarea HCL nr.53/2010 cu privire la
reglementarea transportului de tonaj mare pe strada Subşiclău Covasna.

Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: Primarul Oraşului
Avizează: Comisia juridică
17. Proiect de hotărâre privind restricţionarea circulaţiei pe strada Libertăţii,
pe perioada de vară.
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: D-l Deak Barna
Avizează: Comisia juridică
Comisia de urbanism
- Comisia pentru buget, finanţe
18. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică a
suprafeţei de 1000 mp pentru Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri în
vederea construirii unei clădiri administrative
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
Avizează: Comisia juridică
Comisia de urbanism
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Comisia de administrare a domeniului
public şi privat
19. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al oraşului
a Ministaţiei de epurare şi a terenului aferent şi în lista mijloacelor fixe la
Contractul de delegare a serviciului public de apă, canal încheiat ce
AQUACOV cu SC Gospodărie Comunală SA
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: Dl. Bagoly Zsolt
Avizează: Comisia juridică
Comisia de administrare a domeniului
public şi privat
20. Diverse

Domnul Viceprimar solicită:
I.

Să fie incluse încă două puncte pe ordinea de zi - Proiect de
hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul “Reabilitarea şi mansardarea clădirii Primăriei oraşului
Covasna”şi Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modalităţii
de finanţare nerambursabilă din bugetul local a proiectelor
culturale pe anul 2011.

II.
Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 159/2010
privind stabilirea unor sărbători oficiale în oraşul Covasna, ca nelegală să fie
mutat înainte de diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă Bocan Ioan Marcel – Dă citire din nou
Ordinii de zi, cu propunerile de modificare, astfel cele 22 puncte sunt votate cu
unanimitate de voturi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 161/2009 privind
înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân,
în subordinea Consiliului local al oraşului Covasna
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Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Primarul Oraşului
Avizează: - Comisia pentru administraţie publică locală
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 85/2010 privind
închirierea a 22 suprafeţe de reclamă din staţiile de autobuz
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Primarul Oraşului
Avizează: - Comisia juridică
3. Proiect de hotărâre privind gestionarea deşeurilor electrice şi
electronice la nivelul oraşului Covasna
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Viceprimarul oraşului
Avizează: - Comisia pentru protecţia mediului
4. Proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul privind instalarea
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, cu proiectul “
Înlocuirea sistemului clasic de încălzire la sediul Primăriei cu sistem de
încălzire cu biomasă, oraşul Covasna, jud. Covasna

Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: D-na Ciurea M.Crina – inspector management
proiecte
Avizează: - Comisia buget-finanţe
- Comisia pentru mediu
5. Proiect de hotărâre privind organizarea Poliţei locale
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Lungu Lucian
Avizează: - Comisia juridică
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei
prin divorţ pe cale administrative
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Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: D-na Vasilica Enea – Secretara oraşului
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru buget, finanţe
- Comisia pentru protecţie socială

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi interes local
, conform legii privind acordarea ajutorului social.
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Viceprimarul Oraşului
Avizează:- Comisia juridică
- Comisia de mediu
- Comisia pentru protecţia socială
8. Proiect de hotărîre privind modificarea HCL 122/2010 privind aprobarea
ofertei de vânzare a unei părţi din terenul atribuit în folosinţă pentru CNSRL
Frăţia
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat
9. Informarea consilierului rrom asupra activităţii desfăşurate
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcţiilor
proprietarea S.C. Hefaistos CM S.A. Bucureşti
Iniţiator: Primarul Oraşului
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Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru buget - finanţe
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 25863, nr.
top 4770/5/3/1 aferent casei de locuit, proprietatea familiei Kopacz Ida
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 25669, nr.
top 5021/1/3/2 aferent casei de locuit, proprietatea familiei Nemeth Laszlo
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
urbanism
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia pentru administrarea domeniului
public şi privat
13. Raport privind activitatea asistenţilor persoanali, desfăşurată în
semestrul II al anului 2010.
Prezintă : D-na Vasilica Enea – Secretara Oraşului
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate “
Amenajarea luciu de apă pe pârâul Covasna
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
Avizează: - Comisia de urbanism
- Comisia pentru buget, finanţe
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- Comisia de administrare a domeniului public
şi privat
- Comisia pentru turism
- Comisia juridică
15. Proiect de hotărâre privind complectarea HCL nr.53/2010 cu privire la
reglementarea transportului de tonaj mare pe strada Subşiclău Covasna.

Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: Primarul Oraşului
Avizează: Comisia juridică
16. Proiect de hotărâre privind restricţionarea circulaţiei pe strada
Libertăţii, pe perioada de vară.
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: D-l Deak Barna
Avizează: Comisia juridică
Comisia de urbanism
Comisia pentru buget, finanţe
17. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică a
suprafeţei de 1000 mp pentru Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri în
vederea construirii unei clădiri administrative
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate
Avizează: Comisia juridică
Comisia de urbanism
Comisia de administrare a domeniului
public şi privat
18. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al oraşului
a Ministaţiei de epurare şi a terenului aferent şi în lista mijloacelor fixe la
Contractul de delegare a serviciului public de apă, canal încheiat ce
AQUACOV cu SC Gospodărie Comunală SA
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Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezinta: Dl. Bagoly Zsolt
Avizează: Comisia juridică
Comisia de administrare a domeniului
public
şi privat
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
proiectul “Reabilitarea şi mansardarea clădirii Primăriei oraşului Covasna”
Iniţiator: Primarul Oraşului
20. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea modalităţii de finanţare
nerambursabilă din bugetul local a proiectelor culturale pe anul 2011
Iniţiator: Primarul Oraşului
21. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 159/2010 privind stabilirea
unor sărbători oficiale în oraşul Covasna, ca nelegală
Iniţiator: Primarul Oraşului
Prezintă: D-na Vasilica Enea – Secretara Oraşului
Avizează: - Comisia juridică
22. Diverse
____________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi – Proiect de
hotărâre privind modificarea HCL 161/2009 privind înfiinţarea
serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în
subordinea Consiliului local al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL 161/2009. Este vorba despre Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor
fără stăpân, înfiinţat în subordinea Consiliului local în anul 2009, responsabili cu
gestionarea şi organizarea acestiu serviciu fiind Dl.Dombi Ors Pal şi Precup
Gabriel Levente. Având în vedere că la sfârşitul anului 2010, raportul de serviciu al
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domnului Dombi Ors Pal, a încetat se impune desemnarea altor funcţionari
responsabili cu organizarea şi gestionarea serviciului mai sus menţionat.
Dl. Gyerő József -Comisia pentru administraţie publică – Aviz favorabil.
Doamna Secretar Vasilica Enea – Aviz favorabil.
DISCUŢII: nu sunt
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, aşa cum a fost iniţiat
de Primar, articolele au fost aprobate în unanimitate de voturi.
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 2/2011
privind modificarea HCL 161/2009 privind înfiinţarea serviciului specializat
pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în subordinea Consiliului local al
oraşului Covasna

Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL 85/2010 privind închirierea a 22 suprafeţe de
reclamă din staţiile de autobuz
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea
HCL 85/2010 privind închirierea a 22 suprafeţe de reclamă din staţiile de autobuz
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL. Cu
menţiunea că din contractul de închiriere, la art. 7 alin. 2 să se elimine „în mod
direct” iar din alin. 7 art. 7, să se elimine „prin ajungere la termen” şi să se specifice
„să restituie în stare bună, în starea în care a preluat-o, stare ce se consemnată prin
procesul verbal de predare- primire.
Domnul Kadar Gyula– în acest contract să se treacă şi obligaţia reparării
staţiei dacă se deteriorează.
Modificările propuse sunt aprobate
Doamna Secretar Enea Vasilica – AVIZ FAVORABIL.
Discuţii: nu sunt
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, cele 3 articole au fost votate astfel:
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art. 1 – 14 voturi „pentru”cu cele 3 modificări propuse
art. 2 – Se desemnează următoarea comisie de licitaţie
Preşedinte: Dl. Thiesz Janos
Membrii Dna. Ciurea Maria Crina
Dl. Rakosi Aron
Dl. Bagoly Zsolt Lajos
Dna Oprea Sorescu Mihaela
Membrii de rezervă:Dna. Erdely Zsuzsa
Dl. Reti Laszo- 14 voturi „pentru”
art. 3 – alin.1- 14 voturi „pentru”
- alin. 2 -14 voturi „pentru
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :
-

HOTĂRÂREA NR. 3/2011
privind modificarea HCL 85/2010 privind închirierea a 22 suprafeţe de
reclamă din staţiile de autobuz
___________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind gestionarea deşeurilor electrice şi electronice la nivelul oraşului
Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
Este vorba despre prevederile H.G. 1037/2010, conform căreia autorităţilor
locale le revine obligaţia de a reglementa modul de colectare şi asigurarea unor
spaţii pentru deşeurile electronice.
Domnul Domahazi Janos – Comisia pentru protecţia mediului - AVIZ
FAVORABIL.
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Domnul Csikos Tibor– De 2 ani avem contract cu ENVIRON pentru
colectarea acestor deşeuri electronice. Anul trecut am predat 5 tone de astfel de
deşeuri. Aceasta este hotărârea consiliului local care legiferează ceea ce am făcut
până acum. Un singur lucru n-am găsit. Cine suportă cheltuielile?!
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Domnul Bocan Ioan Marcel– Tarifele nu sunt specificate. Am o propunere,
40 lei/m3, sunteţi de acord?
Domna Secretar Vasilica Enea – Dacă funcţionaţi de 2 ani, până acum cine a
plătit?! Pentru a percepe tarife, trebuie să cunoaştem locul de depozitare. Nu putem
aproba repede şi negândit.
Domnul Csikos Tibor– A fost doar o propunere, noi dacă sunt scoase
deşeurile le ducem la hala selectivă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
art. 2 – 14 voturi ,,pentru”
art. 3 – 14 voturi ,,pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” -unanimitate– după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 4/2011
privind gestionarea deşeurilor electrice şi electronice la nivelul oraşului
Covasna
_______________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 4 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind aplicarea la Programul privind instalarea instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire, cu proiectul “ Înlocuirea sistemului
clasic de încălzire la sediul Primăriei cu sistem de încălzire cu biomasă, oraşul
Covasna, jud. Covasna
Doamna Ciurea Maria Crina – inspector în cadrul compartiment
management proiecte – prezintă raportul de specialitate. Este vorba despre
programul „Casa Verde”pentru persoane juridice. Prin acest proiect se doreşte
înlocuirea sistemului clasic de încălzire, cu un sistem bazat pe energie regenerabilă.
Pentru a putea depune proiectul, avem nevoie de aprobarea consiliului local
privind contribuţia proprie. În proiect de hotărâre este prevăzută contribuţia de
10% din cheltuielile eligibile + cheltuielile neeligibile. După reluarea calculelor
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suma s-a modificat la 50.763,3 lei + cheltuielile neeligibile. Evaluarea acestor
proiecte se face după anumite criterii. Unul dintre aceste criterii este contribuţia
proprie.La 10% contribuţie proprie, avem puncajul 0. Un alt criteriu după care se
face evaluarea este raportul cost beneficiu al instalaţie. Acest raport este inclus în
analiza cost beneficiu care este inclusă în studiu de fezabilitate. Nu ştiu cât de bine
a fost întocmit acest raport. Nu ştim nici care este punctajul minim pentru a câştiga
acest proiect.
Domnul Csikos Tibor – Comisia pentru administrarea domeniului publicAVIZ NEFAVORABIL- Considerăm inoportună investiţia. Ar trebui studiate şi
alte variante, panouri solare plus gaz etc.
Domnul Domahazi Janos – Comisia pentru mediu - AVIZ FAVORABIL.
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ FAVORABIL cu menţiunea ca în
poiectul de hotărâre vom modifica suma privind contribuţia proprie.
Discuţii:
Domnul Kopacz Levente – La ce sumă se ridică cheltuielile neeligibile ale
proiectului?
Doamna Ciurea Crina – La 8861 lei. Sunt cheltuieli aferente taxelor, avizelor
şi procedurilor de achiziţie.
Domnul Gyero Jozsef – În acest Studiu de Fezabilitatea fost calculat volumul
de încălzire aferent ce? Actualului sediu sau s-a avut în vedere o extindere?
Doamna Ciurea Crina – Oficial, a ceea ce avem în proprietate. Dar, am
discutat cu proiectantul să aibă în vedere o eventuală extindere pe verticală.
Domnul Enea Nicolae – Mi se pare preţul foarte mare, 5 miliarde de lei este
enorm.Cu 5 miliarde faci o casă. Nu o să amortizăm acest preţ nici într-o sută de
ani.
Domnul Gyero Jozsef – Trebuie să avem în vedere şi condiţiile climaterice.
Poate panourile solare sunt mai ieftine, dar nu ştiu dacă sunt fezabile pe termen
lung.
Domnul Cseh Bela – Dacă votăm hotărârea şi Studiul de Fezabilitate, am
înţeles că nu avem garanţia că vom câştiga. Nu se poate amâna votul? E musai să
votăm astăzi?
Doamna Ciurea Crina – Termenul limită pentru depunerea proiectului este
31 Ianuarie. Am discutat cu dl. Rakosi, instalaţiile pentru mansardă sunt prevăzute
în proiectul privind reabilitarea sediului primăriei.
Domnul Enea Nicolae- Deci 5 milioane este numai cazanul.
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Domnul Molnar – Eu consider că din punct de vedere al protecţiei mediului
este bine, să nu aruncăm rumeguşul când aici avem atât. Ar trebui să se facă nişte
calcule căci acele cazane despre care vorbim încălzesc o hală întreagă.
Dna Ciurea Crina – Costurile sunt mari, dar vă rog să aveţi in vedere faptul
că, dacă vom obţine finanţarea, 90% din această sumă este nerambursabilă.Ca
localitate de până în 20.000 de locuitori, avem dreptul la o finanţare de 1.000.000 lei
pentru astfel de proiecte.
Dl. Kadar Gyula - Orice investiţie în energia regenerabilă este costisitoare.
La nivel mondial este o prioritate. Acesta a fost şi motivul Hotărâri Guvernului în
baza căreia se fac astfel de proiecte. Având în vedere că 90% este sumă
nerambursabilă, dacă aportul nostru se amortizează în 5 ani este foarte bine.
Doamna Secretar Vasilica Enea – Ar trebui să ne gândim că la o contribuţie
proprie de 10% avem 0 puncte. Ar trebui să mărim contribuţia astfel încât să nu
fim ultimii clasaţi.
Dl.Polhac Gheorghe – Dacă tot facem o investiţie, să cooptăm şi pe alţii:
blocurile vecine, poliţia. Cu 10.000 euro putem achiziţiona un cazan.
Dl. Kadar Gyula – ar fi bine să aplicăm
Domnul Gyero Jozsef – cazanul pe lemne este o alternativă.
Domnul Molnar Janos – coşul pentru evacuare este mare, va scoate mult
fum, nu prea merge să ai un astfel de horn în mijlocul oraşului.
Domnul Domahazi Janos – La o astfel de investiţie sunt eco coşuri. Cu
siguranţă nu scoate fum.
Domnul Bocan Ioan Marcel– intră fum şi iese oxigen!!.
Dl.Viceprimar Thiesz Janos- Propun să amânăm votul pentru mai târziu.
Dl. Enea Nicolae – Am discutat două ore şi acum să amânăm votul? Haideţi
să vedem alternativele.Nu cumpărăm hamul înaintea calului.
Se supune la vot amânarea deliberărilor pentru proiectul de hotărâre; se
aprobă amânarea cu 14 voturi „pentru”
___________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 5 din ordinea de zi Proiect de hotărâre
privind organizarea Poliţei locale
Domnul Lungu Lucian – prezintă raportul de specialitate.
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ FAVORABIL. Acest proiect de
hotărâre este structurat pe 4 articole. Noi am pregătit şi Regulamentul de
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funcţionare şi organizare al Poliţiei Locale, însă având în vedere că acest
Regulament trebuie aprobat de Comisia de ordine publică, îl vom supune aprobării
într-o şedinţă viitoare. Dl. Lungu a uitat să sublinieze esenţa acestui proiect de
hotărâre, prin care se doreşte înfiinţarea unui serviciu care să aibă în componenţă 8
persoane. Nr. poliţiştilor nu afecteză, întrucât cifra maximă din statul nostru de
funcţiuni este de 11 poliţişti locali, iar noi am propus prin acest proiect 8. În
conformitate cu prevederile noii legislaţii activitatea Poliţiei Locale va fi complexă,
şi poate poliţiştii locali vor fi mai exigenţi.
De asemenea, este necesar să se facă propuneri pentru 3 consilieri care să facă
parte din Comisia de ordine publică.
Discuţii:
Domnul Domahazi Janos – Cu 3 oameni nu o să facă faţă la atribuţiile legale
pe care le au. Să aşteptăm şedinţa următoare. Sunt foarte puţini în comparaţie cu
unele comune. Eu zic să votăm şi majorarea nr. poliţiştilor.
Domnul Enea Nicolae – S-au propus 8, însă trebuie obţinut şi avizul ANFP.
Domnul Viceprimar Thiesz Janos- Propunem ca membrii în comisia de
ordine publică pe Dl. Molnar Janos, Gyero Jozsef şi Domahazi Janos.
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George – să fie şi un român în această
comisie. Eu îl propun pe Dl. Enea Nicolae. Să fie reprezentată şi partea
românească.
Domnul Enea Nicolae- Să fim corecţi cu noi înşine, având în vedere că 1/3
dintre consilieri suntem români, corect ar fi ca din comisie să facă parte 2 maghiari
şi un român.
Domnul Domahazi Janos – Atunci eu propun să fie din fiecare coloratură
politică
Domnul Bocan Ioan Marcel – Cei nominalizaţi acceptă?
Domnul Molnár János – Având în vedere că răspund de comportamentul
violent din şcoli- accept.
Domnul Gyerõ József – nu vreau să intru în conflict cu nimeni, teoretic
accept.
Domnul Domahazi Janos- eu zic să ne înţelegem
Domnul Enea Nicolae –Eu accept, trebuie să fie şi un reprezentant al
românilor. Domnule Thiesz Janos, când sunt subiecte mai sensibile, vă rog să nu
veniţi cu lista de acasă.
Domnul Thiesz Janos – Retrag propunerea iniţială
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Nemaifiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
art. 2 – 14 voturi ,,pentru”
art. 3 – 14 voturi ,,pentru”
art. 4 – 14 voturi ,,pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” –unanimitate după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 5/2010
privind organizarea Poliţei locale
_____________________
Se trece la discutarea punctului 6 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale
administrativă

Doamna Secretar Enea Vasilica –prezintă raportul de specialitate.
Este vorba despre modificările Codului Familiei. Potrivit noilor reglementări
desfacerea căsătoriei este posibilă prin divorţ pe cale administrativă, de către
ofiţerul stării civile sau de către notar. Prin proiectul de hotărâre, se propune o taxă
specială pentru desfacerea căsătoriei, în cuantum de 100 lei, taxă ce va fi ajustată în
funcţei de taxa notarilor publici.
Domnul Domnul Gyerõ József – Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL.
Referitor la cuantumul taxei, 100 de lei poate părea puţin, însă având în vedere că la
instanţe taxa de timbru este de 40 de lei iar la notari sigur va fi mai mare, noi ne
situăm undeva între taxele practicate de către instanţele judecătoreşti şi notari.
Domnul Csikos Tibor – Comisia buget - finaţe – AVIZ FAVORABIL.
Domnul
Cseh Béla – Comisia pentru protecţie socială -AVIZ
FAVORABIL.
Discuţii:
Domnul Ferencz Botond –Noi sunt creştini, n-ar trebuie să încurajăm
divorţul. Propun ca această taxă să fie de 250 lei.
Domnul Polhac Gheorghe - Să nu-i impiedicăm noi să divorţeze, prin taxă.
Nu taxa încurajeză divorţul.
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Domnul Molnár János- După cum a spus şi dna secretară, taxa se poate
ajusta. Să nu ajungem să le dăm noi bani să divorţeze.
Domnul Gyerõ József – Taxa de timbru la instanţă este de 40 de lei, nu
include şi onorariul avocatului. Notarul îşi va fixa şi el, probabil un onorariu
pentru serviciile prestate, aici taxa este de 100 de lei.Nu taxa încurajează divorţul,
eventual putem spune că modificările legislative îl încurajează. Din practică vă spun
că doi oameni divorţează dacă vor, indiferent cât vor trebui să plătească.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole ,
aşa cum a fost iniţiat de Primar , articole astfel,
art. 1 - 13 voturi „pentru” şi 1 abţinere dl. Ferencz Botond
art. 2 – 14 voturi „pentru”
art. 3 - 14 voturi „pentru”
art.4 – 14 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre , care este aprobat cu
unanimitate de voturi, 14 voturi ,,pentru” – după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 6/2010
privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale
administrative
_____________________________________
Se trece la discutarea punctului 7 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind aprobarea planului de acţiuni şi interes local , conform legii privind
acordarea ajutorului social
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Domnul Gyero Jozsef – Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Domnul Domahazi Janos – Comisia de mediu - AVIZ FAVORABIL
Domnul Cseh Béla - Comisia pentru protecţie socială- AVIZ
FAVORABIL
Doamna Secretar Enea Vasilica - AVIZ FAVORABIL.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, aşa
cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
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art. 2 – 14 voturi ,,pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 7/2011
privind aprobarea planului de acţiuni şi interes local , conform legii
privind acordarea ajutorului social
__________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 8 din ordinea de zi – Proiect de hotărîre
privind modificarea HCL 122/2010 privind aprobarea ofertei de vânzare a
unei părţi din terenul atribuit în folosinţă pentru CNSRL Frăţia
Domnul Rakosi Aron referent de specialitate –prezintă raportul de
specialitate. Este vorba despre modificarea unor clauze în contractul cu CNSRL
Frăţia.
Domnul Gyero Jozsef – Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL cu
propunerea ca din art. 1 pct.3 alin. 4 să fie eliminat „ împlinirea termenului de 7
ani” nu are rost, dacă expertiza tehnică nu este depusă la primărie, contractul se
reziliază.
Domnul Csikos Tibor - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Enea Vasilica - AVIZ FAVORABIL cu menţiunea că faţă
de expunerea de motive au mai fost introduse 2 articole, repectiv art. 2 şi 3. Dacă
după această formă de contract nu se ajunge la un rezultat, vom încerca să găsim o
soluţie, mai exact să modificăm dreptul de folosinţă prin administrare, în drept de
folosinţă cu titlu de concesiune pentru care cei de la CNSRL Frăţia să plătească o
taxă. Dacă nici aşa nu se ajunge la o înţelegere, atunci vor fi somaţi să aducă terenul
în starea iniţială până la 15 aprilie 2012, ţinând cont de termenele de demolare sau
de un eventual proces.
Domnul Domahazi Janos- Când aud de proces nu sunt prea încântat. Dl.
Hering crede că eu am fost împotriva acestui proiect de hotărâre. Însă, dăm 19000
mp la unul într-o zonă atât de frumoasă,când am putea da câte puţin mai multor
persoane. Nu înţeleg, dl. Hering ştie tot ce se discută aici.
Domnul Enea Nicolae – Şedinţa este publică.
Domnul Domahazi Janos Ei au cerut la termene 7 ani, e mult domnilor, vine
sfârşitul lumii!!!
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Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – acesta este un caz special, pe acet teren
sunt construcţii. Iar când e vorba de investitori serioşi, le-aş dat şi fără bani
Domnul Gyero Jozsef – nu este vorba despre un teren intr-o zonă pitorească
şi acum vrem să-l vindem.Trebuie să rezolvăm situaţia juridică a acestui teren
luându-ne garanţii despre acest investitor este serios şi o să investească în oraşul
Covasna
Domnul Kadar Gyula – din câte s-au spus aici, probabil veţi avea ocazia să
aduceţi un investitor chiar pentru această locaţie.
Domnul Bocan Marcel – în comisie m-am abţinut, nu am fost de acord cu
modalitatea în care s-a făcut raportul de evaluare. S-a trecut de la 7 euro la 4 euro,
aşa cum a dorit CNSLR. După calculele mele, preţul corect ar fi de 10 euro.
Domnul Gyero Jozsef – între varianta domnului Primar şi a domnului Bocan
există o problemă juridică. În varianta dlui Bocan, calculele nu mai sunt valabile.
Noi ar trebui să le plătim sporul de valoare al fondului sau contravaloarea
manoperei şi a materialelor investite.
Doamna Secretar Vasilica Enea conform contractului, ei nu au cum să vândă
în această perioadă, dacă nu respectă clauzele operează rezilierea de drept.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru” cu modificările propuse
art. 2 – 14 voturi ,,pentru”
art. 3 – 14 voturi „pentru”
art.4 - 14 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 8/2011
privind modificarea HCL 122/2010 privind aprobarea ofertei de vânzare a
unei părţi din terenul atribuit în folosinţă pentru CNSLR Frăţia
____________________________________
Se trece la discutarea punctului 9 din ordinea de zi – Informarea consilierului
rrom asupra activităţii desfăşurate
Domnul Viceprimar Thiesz Janos – prezintă informarea.
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_____________________________________
Se trece la discutarea punctului 10 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind vânzarea terenului aferent construcţiilor proprietarea S.C. Hefaistos
CM S.A. Bucureşti
Domnul Rakosi Aron - referent de specialitate compartimentul urbanism–
prezintă raportul de specialitate.
Domnul Gyero Jozsef – Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea - AVIZ FAVORABIL.
Domnul Csikos Tibor – AVIZ FAVORABIL.
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George În centrul oraşului Covasna cu 7
euro, nu e bine!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Hefaistos şi-a plătit tot timpul taxele.
Domnul Bocan Marcel- să fie la fel pentru toată lumea, să stabilim nişte sume
pe zone.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – este mult şi 7 euro, ei fac investiţii,
crează locuri de muncă, sunt de bună credinţă.
Domnul Kadar Gyula – este o problemă similară cu cealaltă. Hefaistos a
investit, a fost de bună credinţă!!!Cred că evaluatorul a luat în considerare această
situaţie.
Domnul Gyero Jozsef – Dacă vindem fără licitaţie publică, avem evaluator
de bună credinţă. Însă, noi aici nu punctăm contribuţia Hefaistos, noi aprobăm
documentaţia. Dacă vrem să criticăm raportul de evaluare, luăm punct cu punct să
vedem unde a greşit. Un teren construit nu poate fi evaluat la valoarea unui teren
construibil. Până acum n-a deranjat pe nimeni că Hefaistos a folosit acest teren pe
gratis. Dacă Hefaistos spune că nu vrea să cumpere?
Domnul Bocan Ioan Marcel – se poate închiria mai sunt şi alte variante.
Domnul Gyero Jozsef – Hefaistos are drept de preemţiune.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole, aşa
cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 12 voturi ,,pentru” şi 2 abţineri Dl. Bocan Ioan Marcel şi
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George
art. 2 – 12 voturi ,,pentru” şi 2 abţineri Dl. Bocan Ioan Marcel şi
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George
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art. 3 – 12 voturi ,,pentru” şi 2 abţineri Dl. Bocan Ioan Marcel şi
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George
art. 4 – 12 voturi ,,pentru” şi 2 abţineri Dl. Bocan Ioan Marcel şi
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George
art. 5 – 12 voturi ,,pentru” şi 2 abţineri Dl. Bocan Ioan Marcel şi
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 12
voturi ,,pentru” şi 2 abţineri Dl. Bocan Ioan Marcel şi Domnul Cãsunean-Vlad
Cristian-George, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 9/2011
privind vânzarea terenului aferent construcţiilor proprietarea S.C. Hefaistos
CM S.A. Bucureşti
___________________________
Se trece la discutarea punctului 11 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind vânzarea terenului înscris în CF 25863, nr. top 4770/5/3/1 aferent
casei de locuit, proprietatea familiei Kopacz Ida

Dl. Rakosi Aron- referent de specialitate urbanism prezintă raportul de
specialitate
Domnul Gyero Jozsef – Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Domnul Csikos Tibor – Comisia pentru buget finanţe - AVIZ
FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea - AVIZ FAVORABIL.
Discuţii:
Domnul Bocan Ioan Marcel – Domnul Hering scoate în raportul de evaluare,
iniţial 8 euro,prin metodata comparativă, apoi spune că 5,5 euro/mp este preţul
de pe piaţă şi propune vânzarea la 5 euro. De ce mai facem evaluare?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - aduc evaluator din Bucureşti şi facem
preţuri de Bucureşti. Sunt foarte mulţi care nu au pus la punct pământul din jurul
casei. Câţi sunt?
Doamna secretar Vasilica Enea – Lista a fost aprobată în şedinţa de consiliu.
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Domnul Bocan Ioan Marcel- Eu am spus doar ca evaluările să fie făcute cum
trebuie.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Vă înţeleg şi pe dvs. Dar trebuie să
rezolvăm şi terenul la fiecare familie.
Domnul Bocan Ioan Marcel – terenul la marginea oraşului a fost evaluat la 8
euro, iar în centru, pentru Hefaistos, la scos la 6,6 euro/mp.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 13 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,abţinere” - dl. Bocan Ioan Marcel
;
art. 2 – 13 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,abţinere” - dl. Bocan Ioan Marcel
art. 3 – 13 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,abţinere” - dl. Bocan Ioan Marcel
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi
,,pentru” – şi 1 vot ,,abţinere” – dl.Bocan Ioan Marcel după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 10/2011
privind vânzarea terenului înscris în CF 25863, nr. top 4770/5/3/1 aferent
casei de locuit, proprietatea familiei Kopacz Ida
______________________________
Se trece la discutarea punctului 12 din ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind
vânzarea terenului înscris în CF 25669, nr. top 5021/1/3/2 aferent casei de
locuit, proprietatea familiei Nemeth Laszlo
Domnul Rakosi Aron- referent de specialitate urbanism- prezintă raportul de
specialitate.
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Domnul Csikos Tibor- Comisia pentru administrarea domeniului public şi
privat AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea - AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond- cred că mulţi au procedat ca dânşii, au
avut 250 mp şi s-au extins. Ce să facem acum, să le dărâmăm casele? Trebuie să-i
ajutăm să intre în legalitate.
Domnul Bocan Ioan Marcel – Eu cu raporul de evaluare nu sunt de acord!!
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Domnul Polhac Gheorghe – Corect ar fi să obţinem un preţ de la evaluator, un
preţ de la notar şi o ofertă de la cetăţean. Noi avem impresia că suntem acoperiţi de
ce spune evaluatorul, dar nu este aşa. Când evaluatorul stabileşte un preţ, ar trebui
să răspundă, dar ultima frază din raport îl exonereză de răspundere. Putem fi
acuzaţi c-am vândut sub preţul de pe piaţă. Cine ne absolvă pe noi ?
Domnul Gyero Jozsef - Nimeni!! În toate rapoartele de evaluare este o formulă
standard. Dacă punem problema aşa, în faţa Curţii de Conturi, dacă ar fi diferenţă
de valoare, noi vom răspunde. Noi presupunem că preţurile sunt corecte din
moment ce-au fost propuse de evaluator. Nu cred că cineva vrea să vină cu bani de
acasă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 13 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,abţinere” - dl. Bocan Ioan Marcel
art. 2 – 13 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,abţinere” - dl. Bocan Ioan Marcel
art. 3 – 13 voturi ,,pentru” şi 1 vot ,,abţinere” - dl. Bocan Ioan Marcel
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi
,,pentru” – şi 1 vot ,,abţinere” – dl.Bocan Ioan Marcel după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 11/2011
privind vânzarea terenului înscris în CF 25669, nr. top 5021/1/3/2 aferent
casei de locuit, proprietatea familiei Nemeth Laszlo
______________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 13 din ordinea de zi- Raport privind activitatea
asistenţilor personali, desfăşurată în semestrul II al anului 2010.

Doamna Secretar Vasilica Enea – prezintă Raportul privind activitatea
asistenţilor personali, desfăşurată în semestrul II al anului 2010.
Nefiind discuţii se trece la punctul următor
_________________________________
Se trece la discutarea punctului 14 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre
privind aprobarea studiului de fezabilitate “ Amenajarea luciu de apă pe pârâul
Covasna
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Domnul Rakosi Aron - referent de specialitate urbanism- prezintă raportul
de specialitate.
Domnul Csikos Tibor- Comisia pentru buget finanţe AVIZ
NEFAVORABIL investiţia nu oportună şi nici locaţia
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Domnul Domahazi Janos - Comisia pentru turism- AVIZ FAVORABIL
Domnul Kopacz Levente - Comisia de urbanism - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea - AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George - Domnule Primar, unde va fi acest
luciu de apă?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond- De la pod în sus, până la celălalt pod.
Recunosc şi eu că preţul este enorm conform Studiului de fezabilitate, însă fără
proiect nu poţi face nimic. Eu cred că ne vom încadra în 70.000 lei, fără TVA plus
5 hidrobicicletele încă 10.000 lei. Atât am prevăzut şi în buget pentru acest proiect.
Domnul Bocan Ioan Marcel – Sper că nu va fi ca la sensurile giratorii.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Nu înţeleg la ce vă referiţi.
Domnul Enea Nicolae – Locaţia nu este bună, trebuie un cadru adecvat pentru
amenajarea unui luciu de apă. Unde te dezbraci? Pensionarii nu se plimbă cu
hidrobicicleta. În plus, oraşul poate fi inundat.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – lăsaţi arhitectul să spună asta.
Domnul Enea Nicolae – eu am copilărit în Covasna, locaţia nu este bună,
arhitectul ia banii şi pleacă
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Eu am propus, haideţi să vedem la
toamnă dacă a fost sau nu benefic pentru oraş
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George – De ce nu-l faceţi mai jos?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – nu pot,pârâul nu trebuie să aibă
înclinaţie.
Domnul Kopacz Levente - Ca să mergi cu hidrobicicleta nu trebuie să te
dezbraci. Noi votăm SF-ul care face referire la varianta a 2-a.
Domnul Kadar Gyula – în SF. este pusă o soluţie tehnică, dacă acest
amplasament este mutat în amonte, cantităţile nu se modifică. Eu înţeleg că suma
prevăzută este maximală. Primarul s-a angajat ca această investiţie se va face la o
sumă mult mai mică.
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Domnul Bocan Ioan Marcel – este vorba de 5 miliarde şi peste mai costă şi
avizele, valoarea este exagerată. Mai trebuie întărite şi cele 2 maluri care vor
dispărea la prima ploaie.
Domnul Enea Nicolae - Domnule Kopacz, am văzut oameni pe hidrobicilete.
Aş vrea să vă văd pe dvs. aşa îmbrăcat pe hidrobicicletă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, aşa
cum a fost iniţiat de Primar:
art. 1 – 7 voturi ,,pentru” şi 7 voturi ,,abţinere”- Dl.Enea Nicolae; dl. Bocan
Ioan Marcel; dl.Polhac Gheorghe; dl. Cãsunean-Vlad Cristian-George; dl. Csikos
Tibor; dl.Cseh Bela şi dl.Ferencz Botond.
Proiectul de hotărâre a fost respins
_______________________
Se trece la discutarea punctului 15 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind
complectarea HCL nr.53/2010 cu privire la reglementarea transportului de
tonaj mare pe strada Subşiclău Covasna”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre, prin care se
propune introducerea unui abonament pentru transportul de tonaj mare, respectiv
peste 16 tone, pe strada Subşiclău.
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea - AVIZ FAVORABIL întrucât s-a
introdus sintagma „pentru cei interesaţi, nemafăcându-se diferenţă între
transportatorii locali şi ceilalţi
Domnul Ferencz Botond – Firmele au plătite acele taxe?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – În proporţie de 90%
Domnul Ferencz Botond – Eu propun ca cei care nu au plătit să nu
primească acel abonament, dacă se poate să fie trecut asta într-un articol.
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George – Primăria Zagon a câştigat un
proiect. Nu am putea face şi noi un drum pe Păpăuţi?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Sigur, dacă este de acord şi comuna
Zagon. Eu ştiam că acum se face studiu, nu stiam că deja au câştigat.
Domnul Bocan Ioan Marcel – Mulţumesc executivului că ideea mea se pune
în sfârşit în practică!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Trebuie să învăţăm şi noi de la cineva
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
art. 2 – 14 voturi ,,pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 12/2011
privind complectarea HCL nr.53/2010 cu privire la reglementarea
transportului de tonaj mare pe strada Subşiclău Covasna”
_______________________________
Se trece la discutarea punctului 16 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind restricţionarea circulaţiei pe strada Libertăţii, pe perioada de vară
Se prezintă expunerea de motive şi proiectului de hotărâre. Este vorba despre
închiderea centrului pentru perioada de vară în vederea asigurării unei locaţii de
agrement.
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George - AVIZ FAVORABIL
Domnul Csikos Tibor – Comisia buget finanţe - AVIZ FAVORABIL să fie
schimbată locaţia.
Doamna Secretar Enea Vasilica - AVIZ FAVORABIL cu condiţia să
obţinem avizul Poliţiei. Până în momentul de faţă nu-l avem. Dacă nu soseşte
trebuie să-mi schimb avizul.
Discuţii:
Domnul Polhac Gheorghe – În ansamblu este un lucru bun. Dar să fie închisă
circulaţia numai la sfârşitul săptămânii aşa cu e şi în alte oraşe. Să ne gândim şi la
agenţii economici. Este exagerată perioada.
Domnul Enea Nicolae – Imposibil în plin centru să blochezi circulaţia.Blocăm
şi parcarea. Trebuie să ne gândim şi la turişti, vor fi derutaţi.Pentru trenuleţ şi 4 ,5
biciclete, în faţa supercoop este bine.
Domnul Domahazi Janos – Şi acum avem probleme cu locurile de parcare.Şi
în capitala ţării parcăm unde este posibil pentru a avea acces la magazine. Dacă
blocăm centrul o să fi o harababură.
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Domnul Kadar Gyula – În strategia de dezvoltare ne-am propus ca în centru să
avem o înfăţişare de staţiune. Eu am înţeles că acest demers este pentru a
decongestiona centrul oraşului. Chiar felicit executivul că s-a gândit la acest lucru.
Mersul pe jos este specific staţiunilor turistice, trebuie să găsim căi de acces
alternative. Este adevărat că până nu sunt asigurate căi de acces proiectul este
inaplicabil.
Domnul Bocan Ioan Marcel – Turiştii şi locuitorii Covasnei trebuie să
convieţuiască, nu mutăm locuitorii c-au venit turiştii.
Domnul Polhac Gheorghe – Turiştii nu vin în Covasna pentru a se plimba în
centru. Sunt multe zone frumoase pentru plimbare.Dacă ar fi numai pentru
sâmbătă şi duminică ar fi altceva.
Domnul Ferencz Botond – Sunt de acord cu iniţiativa şi cu locaţia, dar aş lua în
considerare şi ce a spus domnul Polhac
Domnul Kadar Gyula - În locul respectiv se va amplasa o clădire mobilă, care
va găzdui terase unde turiştii se pot relaxa. Clădirea va fi un „remember” pentru
vechea clădire „Balta Dracului”.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Trenuleţul să pornească 2 zile dintr-o staţie
şi apoi din altă parte? Nu cred că este bine! Nu înţeleg de ce vă deranjează că vrem
să facem ceva ce atrage turistul. Aşa a fost şi cu luciu de apă. Eu vreau ca omul care
vine în Covasna să simtă că este în staţiune.
Domnul Polhac Gheorghe – nu vreau să dau o replică,sunt de acord cu ceea ce
aţi propus dar mai sunt şi alte locaţii. Noi suntem reprezentanţii covăsnenilor,
consider că trebuie consultaţi.
Domnul Kadar Gyula- vă puteţi imagina Braşovul fără Republicii?
Domnul Polhac Gheorghe- sunteţi departe, cele două situaţii nu sunt
comparabile.
Domnul Enea Nicolae – Covasna este prea mică pentru a bloca circulaţia pe
Libertăţii. Nu vrem să ne împotrivim ideii dvs., dar o locaţie mai mare ar fi mult
mai bună.
Domnul Csikos Tibor – Şi eu consider că locaţia propusă prin proiect nu este
oportună. Ar fi mai bine de la Biserica Reformată până la Supercoop.
Domnul Cseh Bela – Domnul Primar are dreptate. În oraşul nostru nu s-a
schimbat nimic de ani de zile. Aşa se va vedea că se mişcă ceva.
Domnul Domahazi Janos – Domnul Polhac are dreptate, trebuie să cerem şi
părerea cetăţenilor. Cu parcările ce facem?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond -Nu înţeleg ce doriţi acum! Peste tot unde
am fost, trenuleţul porneşte din centru. În centru sunt mai multe hoteluri. Dacă
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vrem să fim oraş turistic trebuie să acţionăm în consecinţă, avem nevoie şi de
schimbarea mentalităţii.
Domnul Kopacz Levente – Dacă întrebăm locuitorii, fiecare ar vrea în faţa
vecinului, nu în faţa lui. Se poate rezolva cu sensuri unice.
Domnul Gyero Jozsef- s-a schimbat perioada, de la 20 mai la 30 septembrie.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 10 voturi ,,pentru” şi 4 „abţineri” Dl. Căşuneanu, dl. Bocan,
dl. Enea şi dl. Polhac
art. 2 – 10 voturi ,,pentru” şi 4 „abţineri” Dl. Căşuneanu, dl. Bocan, dl.
Enea şi dl. Polhac
art. 3 -10 voturi ,,pentru” şi 4 „abţineri” Dl. Căşuneanu, dl. Bocan, dl.
Enea şi dl. Polhac
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 10 voturi
,,pentru” – 4 „abţineri” Dl. Căşuneanu, dl. Bocan, dl. Enea şi dl. Polhac după care
se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 13/2011
privind restricţionarea circulaţiei pe strada Libertăţii, pe perioada de vară
________________________________
Se trece la discutarea punctului 17 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind concesionarea, fără licitaţie publică a suprafeţei de 1000 mp pentru
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri în vederea construirii unei clădiri
administrative
Domnul Rakosi Aron - referent de specialitate urbanism- prezintă raportul de
specialitate
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică- nu am avut documentaţia la dosar
când am făcut procesul verbal al comisie.
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George – Comisia de urbanism - AVIZ
FAVORABIL
Doamna Secretar Enea Vasilica - nu pot da aviz, n-am avut documentaţia. Nu
cred că li se întâmplă ceva celor de la drumuri şi Poduri dacă mai aşteaptă până la
următoarea şedinţă.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Drumurile naţionale sunt în chirie,
Trebuie să fim receptivi. Cu domnul Costea am avut o relaţie foarte bună.
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Domnul Bocan Ioan Marcel – nu se întâmplă nimic dacă amânăm.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Poate vor pleca la Brateş.
Doamna Secretar Vasilica Enea – nu este vina noastră că nu a fost depusă
documentaţia la timp
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Propun amânarea până la următoarea
şedinţă.
Se voteză amânarea pînă la următoarea şedinţă – 14 voturi „pentru” –
unanimitate
______________________
Se trece la discutarea punctului 18 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind includerea în domeniul public al oraşului a Ministaţiei de epurare şi a
terenului aferent şi în lista mijloacelor fixe la Contractul de delegare a
serviciului public de apă, canal încheiat de AQUACOV cu SC Gospodărie
Comunală SA
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
Domnul Gyero Jozsef - Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Domnul Csikos Tibor – Comisia pentru administrarea domeniului public şi
privat - AVIZ FAVORABIL să se încaseze redevenţă
Doamna Secretar Vasilica Enea - AVIZ FAVORABIL
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond -Am făcut investiţiea din mai anul trecut,
dar nici acum nu porneşte. Sper că din martie să fie pus în funcţiune
Domnul Csikos Tibor – Am înţeles că a costat 700 milioane, noi construim
staţii şi dăm gratis la S.C.Gospodăria Comunală.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Domnule Csikos, trebuia să rezolvaţi
problema cât aţi fost viceprimar, aţi avut două mandate.
Domnul Csikos Tibor – acolo blocurile nu sunt de stat.Faceţi şi la mine o
staţie de miniepurare.
Domnul Bocan Ioan Marcel – Problema nu este cine a făcut şi cine nu. S-a
propus doar să se încaseze o redevenţă de la S.C.Gospodăria Comunală.
Doamna Secretar Vasilica Enea – Când am avut în lucru această problematică,
l-am rugat şi pe dl. Bagoly să-şi spună părerea, dar când e vorba de ceva sensibil,
fuge de responsabilitate. Atunci când am încheiat contractul l-am încheiat fără
redevenţă, având în vedere practica Consiliului local.
Domnul Gyero Jozsef – Şi dacă vom introduce un articol în acest sens, ce va
fi?Putem să-l introducem macar de probă!
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Domnul Kadar Gyula – Orice contract se poate îmbunătăţi cu acte adiţionale.
Dacă oraşul Covasna investeşte, orice contract poate fi imbunătăţit.Se observă
rigiditate din partea operatorului.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Eu am primit hârtia. Anul acesta începe
o investiţie masivă de 13 milioane de euro.
Doamna Secretar Vasilica Enea –Dacă actul despre care vorbeşte dl. Primar
este atât de important, ar trebui să-l vadă şi consilierii. Eu nu l-am văzut, dacă-l văd
voi crede că încep investiţiile.
Domnul Gyero Jozsef- Noi suntem încurajaţi să nu mai facem investiţii în
oraş, noi invetim şi ei profită.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Nu aveţi dreptate, profitul rămâne în
oraş.
Domnul Gyero Joszef - Atunci de ce sunt aşa interesaţi să mărească preţurile
în Covasna?! Să amortizăm banii investiţi în 10 ani prin redevenţă!
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
art. 2 – 14 voturi ,,pentru” cu completări
art. 3 – 14 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 14/2011
privind includerea în domeniul public al oraşului a Ministaţiei de epurare şi a
terenului aferent şi în lista mijloacelor fixe la Contractul de delegare a
serviciului public de apă, canal încheiat de AQUACOV cu SC Gospodărie
Comunală SA
______________________________
Se trece la discutarea punctului 19 din ordinea de zi: „Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea şi
mansardarea clădirii Primăriei oraşului Covasna”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Domnul Căşunean-Vlad Cristian-George – Comisia urbanism- AVIZ
FAVORABIL
Domnul Csikos Tibor – Comisia buget, finanţe - AVIZ FAVORABIL
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Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL însă lipseşte studiul
geotehnic prevăzut de lege. Cred că ar trebui să-l aprobăm ca pe un anteproiect. De
altfel nici cel care a întocmit documentaţia nu l-a numit Studiu de fezabilitate.
Discuţii:
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond- La Ministerul Dezvoltării a apărut un
program. Am considerat oportun. Am avut 4 zile la dispoziţie să întocmim
documentaţia, de asta este un anteproiect.
Domnul Bocan Ioan Marcel – După o analiză am ajuns la concluzia că 400
euro/mp este cam mult pentru o mansardare.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond -De fapt este vorba despre reabilitarea
sediului Primăriei, deci parter şi mansardă. Sus va fi ca şi o clădire nouă.
Domnul Bocan Ioan Marcel – Dar fără fundaţie.
Domnul Enea Nicolae – N-ar fi mai bine o construcţie nouă pe terenul liber?
Aşa cum arată în proiect, mansarda va fi ca o cabană de munte, cu grinzi de lemn.
Va fi o problemă. Pe dvs., vă va deranja, nu pe mine!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Am fost presat de timp, trebuia să
predăm proiectul. Specialistul mi-a indicat această variantă.
Domnul Bocan Ioan Marcel – unde a fost predată documentaţia?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – La Ministerul Dezvoltării.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
art. 2 – 14 voturi ,,pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 15/2011
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea
şi mansardarea clădirii Primăriei oraşului Covasna”
____________________________

33

Se trece la discutarea punctului 20 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea modalităţii de finanţare nerambursabilă din bugetul local a
proiectelor culturale pe anul 2011
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL Am primit târziu
expunerea de motive, mi-am permis ca în proiectul de hotărâre să adug încă 3
articole. Dvs. decideţi dacă aprobaţi!. Art. 2 se referă la prevederile O.G. 51/1998
conform cărora trebuie constituite comisii pentru selecţia şi evaluarea proiectelor
culturale. Îar art. 3,face referire la faptul că, pe lângă banii pentru proiectele
culturale, care intră în concurs, se poate stabili o sumă pentru proiectele prioritare.
Discuţii:
Domnul Cseh Bela – Eu zic să se stabilească un termen pentru depunerea
proiectelor culturale.În acest termen se vor constitui şi comisiile.
Domnul Molnar Janos – Până la viitoarea şedinţă vom putea avea un
regulament cât se poate de viabil.
Domnul Kadar Gyula – Eu nu înţeleg despre ce discutaţi referitor la acest
regulament, proiectul de hotărâre are un regulament. Ce trebuie să mai facă dl.
Molnar până la următoarea şedinţă?
Domnul Enea Nicolae – Aceşti bani se vor împărţi de comisia de cultură sau
de consiliu? Aici este cheia, aici este miza!!!!
Domnul Gyero Joszef – Consiliul a votat, comisia a propus, aşa a fost
întotdeauna.
Domnul Enea Nicolae – Vreau să ştiu cum vom face.
Domnul Gyero Joszef - Potrivit punctajului aprobat de comisie
Domnul Kopacz Levente – Acest regulament este copy- paste din lege, nu este
adaptat specificului localităţii noastre. Am înţeles că trebuie constituite comisii de
selecţie şi de evaluare. Art. 2 şi 3 se referă la ce vom face într-o şedinţă următoare.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Înţeleg că propuneţi votarea art. 1, atât!
Domnul Gyero Jozsef – nu, este o contradicţie, nu poţi stabili criteriile de
selecţie după depunerea dosarelor. Cel care face un proiect trebuie să-l facă în
funcţie de criterii. Mai bine amânăm până avem şi criteriile.
Dna Secretar Vasilica Enea – Aşteptam de la dra Tordai să facă un regulament
complet. Acesta este doar parţial.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Sunt de acord cu amânarea
Cu 14 voturi „pentru”- unanimitate, Proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea modalităţii de finanţare nerambursabilă din bugetul local a
proiectelor culturale pe anul 2011, se amână
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____________________________

Se trece la discutarea punctului 21 din ordinea zi: Proiect de hotărâre privind
revocarea HCL 159/2010 privind stabilirea unor sărbători oficiale în oraşul Covasna, ca
nelegală.
Dna Secretar Vasilica Enea – prezintă raportul de specialitate. Este vorba de
HCL 159/2010 privind stabilirea unor sărbători oficiale în oraşul Covasna, care nu
a primit avizul de legalitate al secretarului oraşului Covasna, punct de vedere
confirmat şi de Instituţia Prefectului judeţului Covasna
Domnul Gyero Jozsef – Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Dna Secretar Vasilica Enea- AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Domnul Cseh Bela – O să fac un comentariu, din partea iniţiatorilor. Legea nu
se aplică la fel pe teritoriul României. Văd că ce este legal în judeţul Harghita nu
este legal şi în Covasna. Peste tot în lume pe unde am umblat, naţionalităţile
conlocuitoare îşi sărbătoresc zilele. Nu înţeleg de ce 15 martie irită!
Domnul Bocan Ioan Marcel- Nu s-a sărbătorit 15 martie?!! Ce doriţi să
spuneţi?!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Am rezolvat problema prin contractul
colectiv de muncă. 15 martie este pentru maghiari la fel cum e 1 decembrie pentru
români, dar acest aspect nu se regăseşte în legile ţării.
Domnul Enea Nicolae- Domnule Primar, 1 decembrie este ziua naţională a
României, este ziua tuturor locuitorilor acestei ţări, nu numai a românilor.15
martie este numai pentru maghiari.
Domnul Ferencz Botond – Legea nu se repectă uniform, ci preferenţial. Cred
că dacă domnul Gyero ar fi avut mai mult timp ne-ar fi ajutat şi de această dată !
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, aşa cum a fost
iniţiat de Primar, astfel:
Se supune la vot proiectul de hotărâre, aşa cum a fost inţiat de Primarcare
este aprobat cu -11 voturi „pentru”- 2 voturi „împotrivă” dl.Cseh Bela şi dl.Ferencz
Botond şi 1 abţinere- dl.Molnar Janos. după care se se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 16/2011
privind revocarea HCL 159/2010 privind stabilirea unor sărbători oficiale în oraşul Covasna,
ca nelegală
________________________________________
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Se reiau discuţiile de la punctului 4 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind aplicarea la Programul privind instalarea instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire, cu proiectul “ Înlocuirea sistemului
clasic de încălzire la sediul Primăriei cu sistem de încălzire cu biomasă, oraşul
Covasna, jud. Covasna.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - valoarea totală a proiectului este de 500
mii, aportul propriu este 10% , eu cred că investiţia este oportună.
Domnul Polhac Gheorghe- nu ştiu cum să pun problema să nu creadă Dl.
Primar că nu sunt de acord. În dezbaterea iniţială s-au ridicat o multitudine de
probleme. Cu o investiţie de 10.000 euro se poate încălzi Primăria.Păcat de banii
care se bagă pentru a încălzi o aşa suprafaţă Acea centrală va polua şi e situată în
centrul oraşului. Trebuie să ne gândim şi la asta.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - Cum să polueze, programul este iniţiat
de Ministerul Mediului. Aceeaşi centrală am văzut-o şi la H. Turist, nu cred că
poluează.
Domnul Polhac Gheorghe -Ministerul Mediului ne propune sisteme cu
energie alternativă, fără a se gândi la consecinţe.
Domnul Bocan Ioan Marcel- în 5 ani se amortizează doar aportul propriu!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - nu, toată investiţia
Domnul Enea Nicolae- în comise ne-am gândit şi la alternative, cum ar fi
panouri solare plus gaz, etc.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – panouri solare în Covasna?!. Cu asta nu
sunt eu de acord.
Doamna Secretar Vasilica Enea – dacă contribuim cu doar 10%, la acest
criteriu vom avea punctaj 0. Din start vom merge pe locurile din spate.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – rămâne cum am iniţiat, dacă vreţi îl
votaţi, dacă nu vom rămâne cu încălzire pe gaz şi plătim la fel de mult ca până
acum.
Domnul Bocan Ioan Marcel – nu se putea veni cu 2, 3 alternative să alegem
dintre ele?
Domnul Kadar Gyula – din panouri solare nu se poate obţine decât apă
menajeră, am rezolva problema doar pe jumătate.
Domnul Enea Nicolae – preţul este mare, din aceşti bani facem o clădire nouă
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – în costul total al investiţei este inclusă şi
clădirea aferentă instalaţie.
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Domnul Cseh Bela – am înţeles că dacă până în 31 ianuarie acest proiect nu
ajunge la Ministerul Mediului, pierdem această oportunitate.Dacă vrem să
participăm votăm. Ar fi bine să ţinem cont şi de ce a spus dna Secretară, să mărim
contribuţia proprie!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond- atunci votaţi o contribuţie proprie de 12
sau 13%?
Doamna Secretar Vasilica Enea – ca să obţinem puncte contribuţia proprie
trebuie să fie de cel puţin 20%.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
aşa cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – 14 voturi ,,pentru”
art. 2 – 14 voturi ,,pentru”
art. 3 – 14 voturi „pentru” cu modificări
art. 4 – 14 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 17/2011
privind aplicarea la Programul privind instalarea instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire, cu proiectul “ Înlocuirea sistemului
clasic de încălzire la sediul Primăriei cu sistem de încălzire cu biomasă, oraşul
Covasna, jud. Covasna
_______________________________________

DIVERSE:
Domnul Cseh Bela- Domnule primar, în ce zile vor fi şedinţele de consiliu?
Văd că acum se ţin şi lunea. Ar fi mai bine să le ţinem luni!
Domnul Enea Nicolae – să rămână joia.
Doamna Secretar Vasilica Enea – această şedinţă a fost devansată pentru
proiectul privind sistemul de încălzire. Avem un regulament al Consiliului local,
şedinţele se ţin în ultima joi a lunii.
Domnul Molnar Janos – Am o rugăminte la executiv, la grădiniţa de sus s-a
acumulat zăpada, nu se poate parca.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond- anul acesta vom face parcări şi acolo.
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Domnul Domahazi Janos – văd că s-au demarat proiectele culturale, aştept
demararea proiectelor sportive. Sunt probleme financiare, nu ştiu cum vom
menţine echipa, nu avem sponsori. Comunele ţin echipa din Primărie şi
composesorate, la noi nu merge. Am fost jignit ca persoană şi au umblat cu
semnături. Unii sunt de rea credinţă, mă boicoteză, acele persoane sunt chiar
consilieri locali. De asemenea, aş dori deschiderea sălii de spor şi a vestiarului.
Fotbalul nu poate trăi doar cu banii de la Primărie. Totodată, vă aduc la cunoştinţă
că sâmbătă avem un concur naţional!
Referitor la reglemenentările privind circulaţia în centrul oraşului, oamenii
au fost supăraţi pe excesul de zel al Primăriei şi al Poliţiei- aplicând amenzi celor
care parcau ilegal. Covasna nu este oraşul în care să faci aşa ceva!
În ceea ce priveşte acţiunea de deszăpezire, militez pentru această acţiune şi
pe străzile laterale, şi acei oameni plătesc impozite!
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Eu ştiu că şi pe străzile lăturalnice s-a
acţionat. Pe strada Libertăţii, în faţa Casei de Cultură, e strâmt drumul, la
primăvară va începe reabilitarea de la intersecţie până la BCR şi se vor remonta
panourile. În ceea ce priveşte fotbalul, cred că am colaborat foarte bine. Am dat
bani pentru fotbal, pentru achiziţionarea terenului, pentru vestiar, mă aşteptam la
un rezultat mai bun raportat la cheltuielile suportate de Primărie. Vom fi alături de
dvs. şi în continuare.
Domnule Enea Nicolae – Domnule Primar, vreau să vă aduc la cunoştinţă că
în pădurea dintre H. Bradul şi pârâul Horgasz a fost totul defrişat, parcă e valea
plângerii. S-a defrişat totul,măcar dacă lua Primăria lemnul. Se putea tăia progresiv,
e un dezastru mai mare decât la catastrofa din 1996.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – am văzut şi eu, nici mie nu-mi place.
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George – referitor la broşură. Nu ne face
cinste, este o dezamagire totală.
Domnul Enea Nicolae – să fie scoasă de pe piaţă, să se facă alta
Domnul Bocan Ioan Marcel .- am cerut o informare referitoare laîn casarera
taxei specială instituită pentru str. Subşiclău.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – s-a încasat în proporţie de 95%
Domul Bocan Ioan Marcel - De la cei pentru care s-a facturat.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond - o să verific
Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George – referitor la taxe, ce program are
poliţistul care stă acolo?
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond acum este non stop
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Domnul Cãsunean-Vlad Cristian-George acum câteva luni erau firme din
afară care circulau numai noaptea.
Domnul Bocan Marcel Ioan - În conformitate cu noua lege, se pot solicita
drumurile forestiere, să preluăm drumul de centură de la ocolul silvic. Vizavi de
asociaţia sportivă trebuie să găsim o rezolvare, împreună.
Doamna Secretar Vasilica Enea – Aţi avut în mapă 3 acte. Primul este
ordinea de zi pentru şedinţa din luna februarie. Am să insist pe două proiecte de
hotărâre. Primul se referă la aprobarea noului nomenclator stradal. Colegii au
stabilit care sunt lipsurile, însă compartimentul urbanism nu a centralizat aceste
date. Fără aceste date nu putem intra în lucrarea mare privind recensământul
populaţiei. Celălalt proiect de hotărâre se referă la completarea listei bunurilor
incluse în domeniul public al oraşului, este important pentru eventualele
investiţii.Al doilea act este sentinţa cu privire la S.C.T, iar al treilea, este o fişă de
informare de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care ni se aduce la cunoştinţă
că recursul A.N.I. a fost admis, aşadar Dl.Lungu Dorel este incompatibil.
Domnul Primar Lőrincz Zsigmond – Referitor la proiectul de 13 milioane de
euro, în şedinţa următoare , consilierii locali vor primi o informare privind
preţurile

Consilierii mulţumesc pentru invitaţie .
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Bocan Ioan Marcel,
mulţumeşte pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 18.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOCAN IOAN- MARCEL

SECRETAR
ENEA VASILICA
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