JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 2 /2011
Incheiat astazi 10.februarie 2011 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARĂ” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 16 consilieri, lipseşte domnul consilier local CEANGĂ
DUMITRU .
Participă la sedinta domnul Primar - Lorincz Zsigmond, domnul
Viceprimar - Thiesz Janos, personalul care a intocmit rapoarte de specialitate,
Din partea Biroului Parlamentar Marton Arpad este prezentă D-na Papp
Kinga,din partea ziarului Haromszek D-l Bokor Gabor , din partea ziarului
Szekely Hirmondo D-na Szorcsey Ibolya .
Se propune ca preşedinte de şedinţă – domnişoara TORDAI CECILIA
Se supune la vot .
Se votează în unanimitate de voturi – 16 voturi pentru
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 18 / 2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Se supune la vot procesul verbal al sedinţei consiliului local din:
24 . ianuarie 2011 - fiind aprobat in unanimitate de voturi.
Consilierii au fost convocati in SEDINŢA ORDINARA prin Dispozitia
primarului nr. 115 / 2011 care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin
afisare la sediul propriu.
Domnişoara Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 115/2011,
după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuielile pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 2.150.000 lei
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3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului pentru
aprobarea primirii de noi membrii în AQUACOV şi stabilirea
cotizaţiei membrilor asociaţiei pe anul 2011
4. Informarea domnului,Bagoly Zsolt, privind activitarea
desfăşurată în AGA la S.C. Gospodăria Comunală S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
6. Prezentarea proiectului de organigramă şi statului de funcţiuni
în vederea înaintării spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
publici.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără
licitaţie publică, a terenului de sub nr. top 1852/2/2/10/1 – în
suprafaţă de 1235 mp, pentru Compania Naţională de Drumuri
şi Poduri
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau avizarea planurilor de urbanism
şi amenajarea teritoriului
9. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Regulamentului privind
depunerea şi selecţia proiectelor şi acţiunilor culturale; stabilirea
criteriilor de selecţie.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de selecţie şi a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării în domeniul
public al oraşului Covasna a unui drum forestier
12. Proiect de hotărîre privind aprobarea amenajării unei pârtii de
schi
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului local în cauza 170/322/2011
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului
constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului.
15. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea veniturilor potenţiale
care se pot obţine din valorificarea unor bunuri, conform H.G.
50/2011
16. Diverse
Domnul Primar solicită :
- se scoate punctul nr.13 Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului local în cauza 170/322/2011
- să fie introdus punctul 16. - privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local Covasna să reprezinte interesele sale în cauza
nr.583/322/2010
- să fie introdus punctul 17. – cu privire la aprobarea transmiterii Casei
de Cultură şi terenul aferent în folosinţă gratuită a Companiei
Naţionale de Investiţii „C.N.I.” SA
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Domnişoara Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei cu propunerile de modificare , astfel
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuielile pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoare de 2.150.000 lei
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului pentru
aprobarea primirii de noi membrii în AQUACOV şi stabilirea
cotizaţiei membrilor asociaţiei pe anul 2011
4. Informarea domnului,Bagoly Zsolt, privind activitarea
desfăşurată în AGA la S.C. Gospodăria Comunală S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Poliţiei locale
6. Prezentarea proiectului de organigramă şi statului de funcţiuni
în vederea înaintării spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
publici.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără
licitaţie publică, a terenului de sub nr. top 1852/2/2/10/1 – în
suprafaţă de 1235 mp, pentru Compania Naţională de Drumuri
şi Poduri
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau avizarea planurilor de urbanism
şi amenajarea teritoriului
9. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Regulamentului privind
depunerea şi selecţia proiectelor şi acţiunilor culturale; stabilirea
criteriilor de selecţie.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de selecţie şi a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării în domeniul
public al oraşului Covasna a unui drum forestier
12. Proiect de hotărîre privind aprobarea amenajării unei pârtii de
schi
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului
constitutiv şi Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului.
14. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea veniturilor potenţiale
care se pot obţine din valorificarea unor bunuri, conform H.G. 50/2011
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
15.
Consiliului Local Covasna să reprezinte interesele sale în cauza
nr.583/322/2010
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii Casei
16.
de Cultură şi terenul aferent în folosinţă gratuită a Companiei Naţionale
de Investiţii „C.N.I.” SA
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17.

Diverse
Se supun la vot cele 17 puncte din ordinea de zi .
Se votează în unanimitate Ordinea de zi .

Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi - privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielile pe anul 2011.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Bagoly Zsolt - prezintă raportul de specialitate de rectificare a
bugetului general al oraşului Covasna .
Domnul Csikos – Comisia de buget,finanţe – Aviz favorabil cu menţiunile :
1. suma alocată pentru investiţia „Luciu de apă „ în valoare de 70.000 lei
se va suplimenta investiţia „ Lucrări de amenajare Pârtia de schii „
2. 20.000 lei se va retrage de la cap. Reparaţii străzi şi se va aloca la cap.
Spital
3. suma alocată la reparaţii capitale străzi 760.000 lei să se execute cu
însuşirea de către Consiliul Local a caietului de sarcini pentru fiecare
lucrare în parte.
- Aviz favorabil ,D-l POLHAC
Domnul Gyero - Comisia juridică
votează împotrivă
Domnul Domahazi - Comisia pentru mediu - Aviz favorabil , D-l
POLHAC se abţine
Domnul Căşunean - Comisia pentru urbanism- Aviz favorabi
Domnul Cseh - Comisia pentru protecţia socială – Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
Se trece la discuţii :

- Aviz favorabil

Domnul Primar - legat de proiectul cu Luciul de apă ,nu o să fie investiţie
din bugetul local , investiţia va fi făcută de către OGA , cred că noi nu
trebuie să mai punem pe ordinea de zi.
Domnul Lungu - cât a fost alocat , şi cât a fost realizat şi dacă vă incadraţi
în cheltuieli cu personalul în ordinul din lista respectivă
Domnul Bagoly - este explicat la pagina 2 în nota nr.88 inclusiv salariile
Domnul Primar din iulie a fost retras 25% si acum se va majora numai cu
15%
Domnul Bagoly - 8.867.000 lei - 5.996.600 estimat din bugetul local
2.536.007. venit propriu
Domnul Lungu – vă rog să discutăm acum când se face lista de lucrări , la
partea de iluminat că în decembrie aţi promis rezolvarea problemelor de
iluminat în anumite zone din oraş ,
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Domnul Primar
Morilor ,

- dar sunt incluse în listă , schimbarea stâlpilor din str.

Domnul Lungu - nu vreau să păţim că la unii schimbăm papucii chiar dacă
sunt buni şi la alţii dăm tot pe cel rupt , mă refer la schimbarea lămpilor din
centru care au fost bune , şi în altă parte nu punem deloc. Am văzut că acum
se lucrează şi trebuie avut grijă
Domnul Primar - în străzi unde se lucrează în momentul de faţă investiţia
se face de către IRE , nu de noi
Domnul Lungu - bine să trimiteţi şi mai sus
Domnul Enea – în ansamblu o să votez bugetul , dar am nemulţumiri în felul
cum s-a făcut acest buget. De exemplu când se face bugetul să fie consultaţi
toţi consilerii , nu să ne puneţi în faţa faptului împlinit ca şi acum . pentru că în
buget în unele locuri sunt sume foarte mari , care zic că nu-şi au rostul , eu am
şi făcut unele amendamente la comisia de buget . La alte cheltuieli apare o
sumă foarte mare 70 % - 80% din efectivul de 100% . ce se va face. Nu se
specifică ce sunt aceste sume . Noi foarte muţi consilieri nu am fost de acord
cu masardarea primăriei , şi nici acum nu sunt de acord. O sumă foarte mare
este acordat trenuleţului , sumă care nu se va amortiza nici în 100 de ani .
Trenuleţul acesta îşi avea rostul sub pădure , unde chiar se puteau plimba
turiştii în aer curat , unde sunt ion negativ , dar nu din centru până la
Cardiologie sau Planul înclinat. La capitolul biciclete sau ricşă , sau cum o
numiţi, iarăşi sunt sume foarte mari cu care nu sunt de acord. 70 % din buget
o să votez dar cu restul nu sunt de acord . Este blocarea circulaţiei , chiar o să
blocăm circulaţia în centru , nimeni nu o să se plimbe cu bicicletele , ar fi mai
bine ca sumele alea mari de acolo să fie transferate în alte parte . Iarăşi la
păşuni este alocată suma de 2.400.000.000 , prea mulţi bani şi aici , nu ştiu ce
se face cu aşa de mulţi bani , sunt multe necunoscute. D-l Zsolt , va – şi ruga
ca în anii viitori să ne chemaţi la o şedinţă preliminară , să discutăm în
prealabil împărţirea sumelor , pentru că sunt convins că şi acum fracţiunea
UDMR a discutat , dar noi nici D-l Bocan , uite că nu are cunoştinţă de nimic ,
nici D-l Polhac. Eu mai discut cu soţia , mai vin la Primărie , dar majoritatea
dintre noi nu suntem informaţi .La Casa de Cultură am găsit 100 miloane care
nu bătea, în faţă erau 290 milioane iar în spate 280 milioane. Sunt nemulţumit
de felul cum s-a făcut acest buget , dar o să votăm pentru că dacă noi nu
votăm nu va trece , şi nu vreau să fim acuzaţi că blocăm bugetul oraşului
Covasna.
Domnul Cseh – D-na Secretară vreau să vă întreb de ce nu am primit
materialele de la această şedinţă la timp , măcar punctul cu bugetul ? Eu
personal am trecut miercuri la ora 11 la Primărie , am cerut materialele, dar ni
s-a răspuns că încă nu se poate da , pentru că nu sunt gata.Eu am multe
activităţi , şi după masa şi nu am avut timp să studiez materialele pentru
această şedinţă.
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Doamna Secretar – regret ce s-a întâmplat , punctul cu bugetul a fost gata
primul şi a fost afişat şi pe site. A fost o neconcordanţă , am avut ceva
probleme , chiar azi dimineaţă am cerut explicaţii de la D-na O.S.M. dacă a
trimis la timp , dar la mine şi la D-l Primar apare că a fost trimis . Am primit
mai multe reclamaţii şi dev la D-l Căşunean , D-l Enea . Nu ştim ce s-a
întâmplat.Chiar vreau să întreb pe D-l Molnar care ar putea fi problema ? Dar
dacă veneaţi la mine şi cereaţi eu vă dădeam punctele care erau gata .
Domnul Cseh – văd că este vorba de o schimbare de imagine a oraşului , în
oraş turistic.Nu ştiu dacă o să iasă cu profit sau nu trenuleţul , dar ideea este
foarte bună. În Sovata funcţionează de primăvară până în toamnă.Dar unele
lucruri nu sunt clare – unde este venitul câştigat din parcări, noi consilierii nu
putem da răspunsuri locatarilor dacă ne întreabă , strada Libetrăţii de la cămin
până la podul Puskas daca va fi reparat , sau altele. Dar vom vota bugetul.
Domnul Polhac – de ce sunt aşa de scumpe bicicletele – 77 milioane ? ce fel
de biciclete sunt acestea ?
Domnul Bagoly – dacă vă uitaţi pe site-ul Primăriei din Timişoara acolo
bicicletele sunt cumpărate cu 32.000 euro.
Domnul Primar - sunt biciclete cu 4 locuri , şi sunt şi mai mici pentru copii
dar tot cu 4 locuri .
Domnul Polhac – dar asta nu este un răspuns . Timişoara putea să greşească
Domnul Primar - trebuie să vă uitaţi pe site , dar eu aşa consider că aceasta
este cel mai bun preţ la ora actuală
Domnul Kadar – răspuns la D-l Enea – nici noi nu am participat ( fracţiunea
UDMR ) la sedinţa elaborarea bugetului , numai că noi avem încredere în
executiv , că îşi face treaba aşa cum trebuie . Câteva vorbe despre bugetul în
sine – este bine venită apariţia de capitole noi ,sau mai bine finanţate cum ar
fi turismul – creşterea bugetului la turism este foarte oportună – este în spiritul
acelor documente ale strategiei pe care le - am aprobat mai înainte.Creşterea
bugetului la turism este ideea ce s-a discutat şi în comisia de turism , promovarea turismului. Mai apare şi cap. Venituri la turism , unde intră taxa
specială , venituri care se pot cheltui numai pentru turism. Aşa ştiu că o
achiziţie se face în aşa fel că prima data se face o estimare , pornind de la
achiziţii din alte părţi , după care se fac calcule , şi numai la urmă se face
achiziţia propriu zisă. Acum suntem numai în faza de estimare bugetară.
Sunt de acord cu modificările votate în comisie , şi propun să votăm cu aceste
modificări bugetul .
Domnul Bagoly - pentru transparenţă la data de 29 ianuarie a apărut şi pe
situl Min. de Finanţe în format PDF. , puteaţi să vă documentaţi , de fapt putea
să se documenteze oricine din ţara asta , puteaţi să puneţi întrebari încă de
atunci . Din 18 miloane de lei 45% sunt pentru investiţii, din veniturile
oraşului. Eu sunt dispus să intrăm în amănunte pe capitole dacă asta doriţi referitor la D-l Cseh - execuţia bugetară -în anul 2011 aprobările se fac
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trimestrial şi nu odată pe an aşa cum s-a făcut până în prezent. Deja în aprilie
trebuie să votaţi pentru trim. I , şi o să vedeţi cât şi pentru ce a fost cheltuit.
Domnul Domahazi – nu sunt specialist , dar m-am consultat şi cu alţii , cred
că bugetul este destul de bun , poate că are şi greşeli dar în ansamblu este bun ,
dar nu ar trebui să ne axăm numai pe turism , mai sunt şi alte ramuri unde
trebuie să acordăm şanse mai mari de dezvoltare , cum ar fi mediul . Aşa ştiu
că păşunile sunt date în administrare , unde sunt veniturile de la păşune ? Nu
sunt ele aşa de substanţiale dar sunt . Vă rog să daţi o mai mare şansă comisiei
să poată controla activitatea în agricultură , silvicultură , mediu .
Domnul Primar – acele venituri s-au achitat pentru plantarea puieţilor de
brad pentru fondul de regenerare - vreau să vin cu o propunere – acele 70.000
lei care au fost alocate pentru luciul de apă să fie axate - 20.000 lei pentru
cascada de la Valea Zânelor , pentru repararea trotuarelor - ar fi un lucu
pozitiv în plus.
Domnul Molnar –legat de întrebarea d-nei secretar - cred că sistemul
informatic al primăriei este virusată , şi din această cauză apar erorile . Trebuie
să devirusaţi , pentru că dacă primitorul are un sistem bun de antivirus , acel
om nu poate primi emailurile trimise de la primărie.
Domnul Enea - vizavi de turism – nu sunt impotrivă să se investească în
turism – sunt împotrivă ce se face – D-l Prima s-a gândit bine acum ca să se
facă alei ,trasee turistice , sunt mult mai importante decât acel trenuleţ –
preţul în momentul actual de criză este prea mare , mai ales că se face din
banii obţinuţi din taxa specială. Când avem mai mulţi bani se poate cumpăra şi
trenuleţ. Mulţi turişti m-au întrebat de ce nu este dezăpezit drumul până la
antenă , a spus că va dat şi un telefon.
Domnul Primar – acum o să preluăm drumurile , şi atunci administrăm noi.
Domnul Căşunean – sunt de acord cu D-l Cseh şi D-l Enea , cu bugetul voi
vota şi eu - turismul să zicem că funcţionează bine din aprilie până în
octombrie , problema este ce facem din noiembrie până în martie . Hotelurile
sunt închise , aici trebuie să facem ceva , aici trebuie să ne gândim.Cum să
atragem turiştii ?
Doamna Secretar – conform prevederilor legale – D-l Bagoly a spus că este
dispus să vă arate pe cap. , subcapitole aliniate , aşa şi prevede legea , dacă
Dvs. cereţi aşa trebuie să se voteze. Aşa prevede legea .
Domnul Bocan – nu sunt de acord cu modul de abordare a acestui buget – aţi
omis 3 puncte – D-l Csikos - da cer scuze - cred că o să mă abţin , pentru că
sunt puncte unde nu am fost de acord în trecut aşa că nu pot să fiu nici acum
Domnul Primar – când am fost ales de locuitorii oraşului , am promis ceva ,
şi oamenii aşteaptă ceva de la mine.Nu putem să avem toţi aceeaşi păreri .
Investiţiile o să se continue , nu o să se oprească în acest oraş . Referitor la
întrebarea D-lui Căşunean – pentru anul viitor - a venit un investitor străin cu
o ofertă de bob , cu o pistă de bob , o să avem centru welness , - alaltăieri mau sunat de la ADR . Alba Iulia – referitor la axa 2.1. – este eligibilă , trebuie
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să depunem documentaţia până în data de 23 02.2011 – reabilitarea parcului
din centru – 400.000 lei aseară s-a votat în guvern. – prin telefon am fost
anunţat azi dimineaţă s-a aprobat reabilitarea Casei de Cultură .La aceste trei
lucruri o să se înceapă investiţia în anul acesta.
Domnul Enea – parcul din voineşti ?
Domnul Primar – din păcate deocamdată parcul din centru a fost aprobat ,
dar documentaţia este depusă şi pentru parcul din Voineşti.Sperăm că data
viitoare o să intră şi parcul din Voineşti.
Domnul Kopacz – să lăsăm afară politica din şedinţele de consiliu – referitor
la ce a spus D-l Căşunean – în bugetul din anul 2011 este inclus şi pârtia de
schii , cred că o să rezolve ceva din această problemă
Domnul Căşunean – credeţi că numai pârtia de schii este de ajuns , şi bobul
este inclus în buget ?
Domnul Primar – da bobul este inclus
Domnul Lungu – ideea este bună cu cascada - ar fi bine să facem grătare în
aer liber în zona Valea Zânelor , să reparăm strada la intrare la Mişcău . Taxa
specială strânsă de la Clermont şi Cardiologie să fie folosită la parcul din
Voineşti , cred că este o sumă considerabilă .
Domnul Primar – Mişcăul este prevăzut în proiect , aleea 400.000.lei grătare
Domnul Kadar – daţi idei pentru rezolvarea problemelor din perioada de
iarnă , să nu aşteptaţi totul de la executiv, de la Primărie , veniţi cu idei
concrete chiar dacă din opoziţie
Domnul Csikos – deci modificăm cu punctele de la comisie :
-din suma alocată pentru investiţia „Luciu de apă „ în valoare de 70.000 lei
se va suplimenta investiţia „ Lucrări de amenajare Pârtia de schii „cu
50.000.lei
- 20.000 lei pentru Valea Zânelor - 20.000 lei pentru Spital
- suma alocată la reparaţii capitale străzi 780.000 lei să se execute cu
însuşirea de către Consiliul Local a caietului de sarcini pentru fiecare
lucrare în parte.
Domnul Primar – în Valea Zânelor este prevăzut construirea a câtorva
filegorii
Doamna Secretar – trebuie să mai includem un articol la hotărâre – lista
străzilor care urmează a fi reparate din suma de 780.000 se va vota separat de
către Consiliul Local împreună cu documentaţia tehnico - economică
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 7 (şapte )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
Art.1 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan
Art.2 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan
Art.3 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan
Art.4 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan
Art.5 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan
Art.6 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan
Art.7
14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan

În ansamblu : 14 voturi pentru
1 vot împotrivă Polhac
1 vot abţinere Bocan

cele 7 articole au fost aprobate cu 14 voturi „ pentru „ 1 împotrivă , 1
abţinere .
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 19 / 2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuielile pe anul 2011.
_______________________________________________________________
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Se trece la discutarea punctului 2 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 2.150.000 lei

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Bagoly Zsolt - prezintă raportul de specialitate privire la
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
2.150.000 lei

Aviz favorabil
Domnul Csikos – Comisia de buget,finanţe –
– Aviz favorabil
Domnul Gyero – Comisia juridică
Cu observaţia – să fie trecut finanţare bancare , numele băncii
- Aviz favorabil
Domnul Cseh - Comisia de cultură
Domnul Domahazi – Comisia de mediu
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
- Aviz favorabil
Cu propunerea D-lui Gyero
Se trece la discuţii :
Domnul Primar - investiţia este foarte importantă, de 30 ani covasna nu are
un spaţiu mai mare , este o ruşine pentru oraş . Din punct de vedere ecomomic
să iei un credit ştiu că nu este rentabil , dar este ruşine că nu avem o sală de
teatru. Consiliul local este dator să avem o astfel de sală.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 (şase )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,

Art.1 14 voturi pentru
2 - vot abţinere
Art.2 14 voturi pentru
2 - vot abţinere
Art.3 14 voturi pentru
2 - vot abţinere
Art.4 14 voturi pentru
2 - vot abţinere
Art.5 14 voturi pentru
2 - vot abţinere
Art.6 14 voturi pentru
2 - vot abţinere

Bocan , Ferencz
Bocan , Ferencz
Bocan , Ferencz
Bocan , Ferencz
Bocan , Ferencz
Bocan , Ferencz
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În ansamblu : 14 voturi pentru
2 vot abţinere Bocan , Ferencz

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 20 / 2011
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 2.150.000 lei
_______________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 3 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind mandatarea primarului pentru aprobarea primirii
de noi membrii în AQUACOV şi stabilirea cotizaţiei membrilor
asociaţiei pe anul 2011

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Bagoly Zsolt - prezintă raportul de specialitate privire la
mandatarea primarului pentru aprobarea primirii de noi membrii în
AQUACOV şi stabilirea cotizaţiei membrilor asociaţiei pe anul 2011
Domnul Gyero – Comisia juridică
Domnul Csikos – Comisia pentru servicii publice –
Doamna Secretar Enea Vasilica

– Aviz favorabil
Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei ) articole
, aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
Art.1 16 voturi pentru -unanimitate
Art.2 16 voturi pentru -unanimitate
Art.3 16 voturi pentru -unanimitate
În ansamblu 16 voturi pentru -unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 21 / 2011
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privind mandatarea primarului pentru aprobarea primirii de noi
membrii în AQUACOV şi stabilirea cotizaţiei membrilor asociaţiei
pe anul 2011

Se trece la discutarea punctului 4 – din ordinea de zi : Informarea
domnului,Bagoly Zsolt, privind activitarea desfăşurată în AGA la S.C.
Gospodăria Comunală S.A.
Domnul Bagoly Zsolt
prin HCL nr.114/2009 am fost desemnat ca
reprezentant al oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC
Gospodărie Comunală SA , unde am participat la sedinţe dar la ce nu am
primit mandatare de la Dvs.,sau am primit târziu materialele de şedinţă aşa
că am fost nevoit să mă abţin.
_______________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 5 – din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Poliţiei locale
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Lungu Lucian prezintă raportul de specialitate .
Domnul Gyero – Comisia juridică
– Aviz favorabil
Vă rog ca în viitor întrunirile comisiei să fie puse după ora 12 , deoarece cine
nu lucrează în localitate nu ajunge la timp la primărie , aşa am lipsit şi eu
motivat
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
cu 2 propuneri 1. D-l Consilier Molnar , referitor la completarea atribuţiilor
poliţiei locale
2. Subsemnata – Poliţia locală să se înfinţeze ca Instituţie
Publică cu personalitate juridică din cadrul Primăriei care să se autofinanţeze ,
şi nu doar un compartiment .
Doamna Secretar - În statul de funcţiuni apar 8 posturi pentru Poliţia Locală
, - Comisia de ordine publică şi – a însuşit propunerile aduse – de la anul să
fie Pers. Juridică - autofinanţare – posturi blocate- . La propunerea D-l
Molnar eu m-am abţinut pentru că atribuţiile Poliţiei Locale nu se pot
complata nici de Cons. Local nici de Primar. Ele sunt prevăzute de
lege.Atribuţiile sunt limitativ prevăzute de lege şi consider că nu pot fi
modificate.
Domnul Molnar – am discutat să fie modificate atribuţiile să se adauge încă
ceva , dar dacă sunt prevăzute de lege nu mai înţeleg de ce trebuie să mai
votăm noi Consiliul. La regulamentul de 14 pagini unde există numai 1
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propoziţie referitoare la invăţământ - ar trebui să mai facem o propunere la
art. 17 - acţiuni de prevenire a faptelor ce contravin la bunele moravuri în
rândul elevilor – delicvenţă juvenilă. Am zis că ar fi bine ca elevii să cunoască
mai bine pe acesti oameni desemnaţi de Primărie , să colaboreze cu ei , să nu
fie nişte oameni numai de afară .
Domnul Enea – D-l Primar vreau să vă informez că nu am fost invitat la
această şedinţă de comisie , sper că a fost doar o scăpare a secretarei Dvs. , şi
nu o intenţie rea .
Domnul Primar - îmi cer scuze – eu mereu gândesc pozitiv nici un rău prin
cap numi trece
Domnul Domahazi – eu o să mă abţin în mod sigur
Doamna Secretar - Ieri am avut şedinţa cu Comisia – a fost prezent şi D-l
Comandant – referitor la propunerea D-lui Molnar a spus că aceste atribuţii
îndeplinesc cei de la Poliţia de Proximitate , ei răspund de şcoli ,- iar la sumele
care se dau drept despăgubiri – în plen să se stabilească acele sume la
propunerea Primarului – situaţii de excepţie – acele sume sunt în cazul că un
poliţist rămâne cu un handicap grav sau chiar decedează.
Domnul Csikos - referitor la aceste sume – dacă în bugetul local nu au fost
incluse aceste sume , noi dacă votăm şi se întâmplă ceva tot trebuie să dăm
banii – eu propun altceva – asigurare de viaţă care să fie plătită de Primărie
Domnul Gyero - D-na Secretar – Dvs. aţi propus ca această instituţie să se
înfinţeze nu ca compartiment în cadrul Primăriei , ci o Pers. Juridică .
Doamna Secretar – da iniţial, aşa am vrut , dar D-l Primar a spus că din anul
viitor , - aşa că am schimbat hotărârea anteriaoră .Rămâne de la anul.
Domnul Molnar – nu înţeleg dacă propunerea D-lui Csikos se poate include
în regulament , de ce nu se poate face completarea art. 17 aşa cum am propus.
Da , poliţiştii de proximitate vin la şcoală cam rareori , dar ar fi bine ca şi
Poliţia Locală să fie prezentă în pauzele mari , şi sfârşitul programului şcolar
Doamna Secretar – nu am spus că nu ar fi bine , dar nu este legal
Domnul Gyero – da aşa este din păcate , legal nu se poate
Domnul Kadar – am o observaţie formală – la art.11 alin 2- enumerăm
comisia pentru că am votat această comisie . Avem hotărâre .
- osbervaţia formală – avem un regulament cadru care trebuie particularizat,
cred că şi atribuţiile se pot particulariza la răndul lor.Susţin propunerea
colegului Molnar.
Domnul Gyero – sunt şi eu de acord de fond , dar competenţele sunt stabilite
de lege , nu de acest regulament cadru
Doamna Secretar – noi votăm modul de organizare , aici nu putem modifica ,
doar la statul de funcţiuni , la normele de înzestrare , consumul de materiale ,
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articolul unic ,
cu modificarea adusă, scoaterea sintagmei „după caz” şi nominalizată comisia
Art.unic 14 voturi pentru
2 abţinere . Molnar , Domahazi
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 22 / 2011
privind Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei
locale
_______________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 6 – din ordinea de zi: Prezentarea
proiectului de organigramă şi statului de funcţiuni în vederea înaintării
spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Doamna Secretar prezintă raportul de specialitate . Noua organigramă cu 1
modificare – compartiment de Poliţie Locală nu cu 3 funcţionari publici ci cu
8 funcţionari – 7 funcţii publice şi un şef serviciu – 4 posturi vacante –
propunem studii superioare
Domnul Gyero – Comisia juridică
Doamna Secretar Enea Vasilica

– Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Domnul Gyero – fracţiunea UDMR – a discutat din cele 5 posturi vacante 2
posturi să se schimbe în posturi cu studii medii
Domnul Csikos – la punctul anterior nu sunt trecute sume , locul este lăsat
liber aici trebuie să trecem măcar “ până la “şi trecem suma maximă din
raport
Domnul Bocan – tot referitor la punctul anterior – să se înfinţeze cât mai
repede poliţia locală , să intră în atribuţii- şi acum avem poliţie comunitară ,
dar nu face ce are în atribuţii , face cu totul altceva
Domnişoara Tordai – în organigramă Casa de cultură a fost trecută ca ,
Compartiment la Primăria Covasna , vă rog dacă trimiteţi la Agenţia
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Naţională această organigramă ori să trimiteţi anexe separate , ori să treceţi “
Organigrama Primăriei şi “ Organigrama Instituţiei Publice Casa de Cultură .
Consilierii sunt de acord să se trimită la Agenţia Naţională Statul de funcţiuni
cu modificările propuse.
Se trece la discutarea punctului 7 – din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a
terenului de sub nr. top 1852/2/2/10/1 – în suprafaţă de 1235 mp,
pentru Compania Naţională de Drumuri şi Poduri
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Rakosi prezintă raportul de specialitate
– Aviz favorabil
Domnul Gyero – Comisia juridică
Comisia de administrare a domeniului public - Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
- Aviz favorabil
Domnul Lungu – este terenul pentru APIA
Domnul Lungu –este vorba că porţiunea de drum să fie scoasă de la
Drumuri Naţionale?
Domnul Primar – nu , am auzit şi eu , dar a fost numai un zvon , de aceea
încerc să le dăm cât mai repede un loc , ca să nu cumva să plece , că dacă se
scoate drumul naţional asta de la Reci până la Intorsura Buzăului , care trece
prin Covasna , vor fi probleme foarte mari .
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 (patru )
articole , cu modificările aduse ,
Art.1 16 voturi pentru -unanimitate
Art.2 16 voturi pentru -unanimitate
Art.3 16 voturi pentru -unanimitate
Art.4 16 voturi pentru -unanimitate
În ansamblu 16 voturi pentru -unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 23 / 2011
privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a terenului de
sub nr. top 1852/2/2/10/1 – în suprafaţă de 1235 mp, pentru Compania
Naţională de Drumuri şi Poduri
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Domnul Primar – luna viitoare va fi pus în faţa Consiliului Local spre
aprobare şi spaţiul pentru APIA , în clădirea vechii Maternităţi la etaj.
_______________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 8 – din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în
elaborarea sau avizarea planurilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Rakosi prezintă raportul de specialitate
Domnul Gyero – Comisia juridică
Comisia de urbanism
Doamna Secretar Enea Vasilica

– Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două )
articole , aşa cum a fost iniţiat de către Primar ,
Art.1 16 voturi pentru -unanimitate
Art.2 16 voturi pentru -unanimitate
În ansamblu 16 voturi pentru -unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 24 / 2011
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în
elaborarea sau avizarea planurilor de urbanism şi amenajarea
teritoriului
_______________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 9 – din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire aprobarea Regulamentului privind depunerea şi
selecţia proiectelor şi acţiunilor culturale; stabilirea criteriilor de
selecţie.
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Domnişoara Tordai prezintă raportul de specialitate
Domnul Gyero – Comisia juridică
Comisia de cultură

– Aviz favorabil
- Aviz favorabil

În sfârşit am ajuns să facem o selectie a criteriilor primite de la D-na Secretar
, colegul Enea , şi propunerile noastre.Găsiţi o nouă anexă , am străduit să
facem o selecţie care să acopere toate cerinţele şi criteriile. Comisia de
evaluare să fie numită numai după ce se depun proiectele culturale şi nu
înainte.
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
Cred că am îmbunătăţit criteriile de selecţie , eu am încercat să dau un punctaj
maxim proiectelor care încurajează colaborarea şi cunoaşterea reciprocă,
colaborarea între asociaţii , sau proiecte cu tematică a cunoaşterii culturii şi
tradiţiilor noastre ale tuturor. Referitor la propunerea ca , comisiile să fie
numite prin dispozitia primarului , - O.G. 51/1998 , este de competenţa
Consiliului Local , ca autoritate finanţatoare .
Domnul Kopacz – comisia cere ca membri comisiei de evaluare şi
selecţionare să depună declaraţie de imparţialitate . Ca până la gradul 2 să
nu aibă nici un interes patrimonial în aceste asociaţii culturale . Am înţeles că
nu este o idee bună ca , comisia culturală să fie şi comisia de evaluare , ne-am
gândit ca Primarul să nominalizeze această comisie . Dar am înţeles ce a spus
Dna Secretar.Data de depunere să fie 31 ianuarie a fiecărui an , exceptie anul
2011 , anul acesta data limită să fie 15 martie.
Domnul Domahazy – propun ca cei direct implicaţi să nu facă parte din
comisie
Domnul Kopacz - comisa a propus să fie inclus un art în regulament cu
privire la Organizarea şi funcţionarea com. de evaluare şi selectionare –
formata din____ membri , depus declaraţii de imparţialitate.
Domnul Gyero – au fost multe contestaţii în anii anteriori – cei care au fost în
comisie au avut şi proiecte , au fost preşedinţi în asociaţii. Anul aceasta am
propus ca desemnarea membrilor comisiei de evaluare să se facă anual, pentru
a înlătura discuţiile.
Domnul Cseh –sunt de acord cu această idee – comisia asta va trebui să fie
spre cultură – cei care am fost în anii precedenţi , toţi avem o asociaţie – să
găsim oameni capabili care au ceva în comun cu cultura.
Domnul Gyero – am zis să deschidem şi spre oraş , 2 – 3 membrii din
comisia de cultură , restul profesori , etc.
Domnul Cseh – am fost foarte dezamăgit că s-au alocat foarte puţini bani
pentru proiectele culturale , nici acum nu sunt lămurit câţi –
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Domnişoara Tordai - în buget – 60.000 lei , în afar de Zilele Covasnei .Am
preluat din salarii , 15.000 lei , putem să complectăm . – rectificare trim.IV .
pentru Zilele Covasnei.
Domnul Cseh – pentru zilelel K.Cs. Sandor şi Nedea Mocănească am înţeles
că nu se cer bani mai mulţi ca anul trecut
Domnişoara Tordai - da , a fost vorba că vor primii subvenţii normative ,
dar nu am mai discutat
Domnul Molnar – este bine să alegem oameni cu imparţialitate , dar oare vor
lucra benevol , fără bani - totuşi este o responsabilitate mere să împarţi bani ,
trebuie să fie oameni pricepuţi , capabili , să aibă ceva în comun şi cu cultura ,
să nu fie numai cu calcule şi cifre
Domnul Kadar – in afară de componenţă dacă criteriile pot fi cuantificbile ,
să fie verificabile , atunci nu este o problemă foarte mare , numai aceste
criterii să fie valabile pentru toate lumea. Importanţa comisiei scade dacă
criteriile şi regulamentul sunt în regulă.
Domnul Thiesz – avem timp să înfiinţăm comisiile , să se facă propuneri ,cu
oameni importanţi din oraş , în cadrul Cons. Local să se decidă atunci cine
vor fi persoanele.. Cred că următorul punct nu mai are nici o relevanţă .
Domnul Butyka - din câţi inşi să fie compusă comisia , 5 sau 7
Domnul Molnar - 5 persoane
Domnul Kopacz - este ilegal ca comisia să fie desemnată prin dispoziţia
primarului ?
Doamna Secretar Enea Vasilica - da este ilegal , vreau să vă citesc
componenţa Comisiei Consiliul Judeţean Covasna , ca să vă orientaţi asupra
numărului la Consiliul Judeţean Covasna .
Domnul Kopacz - nu putem să ne comparăm cu Cons. Judeţean
Domnişoara Tordai - data limită 31 ianuarie a fiecărui an
– exclusiv anul 2011 – 15 martie Domnul Kopacz - inclus în regulament un subpunct : organizarea şi
funcţionarea comisiei de evaluare şi selecţionare , anexa 5 , declaraţia de
imparţionalitate ; art. 2 criteriile de selecţie nou elaborate
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei ) articole
, aşa cum a fost iniţiat de către Primar ,
Art.1 16 voturi pentru -unanimitate
Art.2 15 voturi pentru –
1 abţinere Lungu
Domnul Kopacz - citeşte criteriile modificate
Domnul Lungu – cine a discutat această modificare ?
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Domnul Kopacz - în comisie
Art.3

15 voturi pentru –
1 abţinere Tordai
În ansamblu 16 voturi pentru -unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 25 / 2011
privind aprobarea Regulamentului privind depunerea şi selecţia
proiectelor şi acţiunilor culturale; stabilirea criteriilor de selecţie.
_______________________________________________________________
Domnul primar propune ca să se retragă punctul 10 de pe ordinea de zi.
Se trece la discutarea punctului 11 – din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din
domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Domnul Thiesz prezintă raportul de specialitate
Comisia de silvicultură
– Aviz favorabil
Comisia de urbanism
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
Domnul Căşunean – cum preluăm – ca drum forestier sau drum de centură ?
Domnul Thiesz - de centură- făcute demersuri
Domnul Bocan – în anexă apar 5 drumuri – se preiau cele cinci sau numai
unul
Domnul Thiesz - de centură numai de asta este vorba
Domnul Primar – eu aşi vrea şi drumul spre Mişcău , acolo sunt terenuri mai
mari , pentru viitor ar fi bine
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articolul unic , aşa
cum a fost iniţiat de către Primar , pentru cele 5 drumuri din anexă
Art.unic 16 voturi pentru -unanimitate
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 26 / 2011
aprobarea solicitarii trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public
al statului în domeniul public al oraşului Covasna
_______________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 12 – din ordinea de zi: Proiect de
hotărîre privind aprobarea amenajării unei pârtii de schi
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Domnul Thiesz prezintă raportul de specialitate
- Aviz favorabil
Comisia de urbanism
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
Cu propunerea să se modifice art. 1 cu identificarea supr. la 12,4924 ha
Domnul Domahazi – D-l Primar - extinderea se face până jos ?
Domnul Primar – nu rămâne pentru concurs de maşini
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru ) articole ,
cu modificarea adusă ,
Art.1 16 voturi pentru –unanimitate
Art.2 16 voturi pentru –unanimitate
Art.3 16 voturi pentru –unanimitate
Art.4 16 voturi pentru –unanimitate
În ansamblu - unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 27 / 2011
privind aprobarea amenajării unei pârtii de schi
______________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 13 – din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei
pentru Dezvoltarea Turismului.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Domnul Thiesz prezintă raportul de specialitate
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Comisia de juridică
Comisia de turism
Doamna Secretar Enea Vasilica

-

Aviz favorabil
Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei ) articole , cu
modificarea adusă ,
Art.1
Art.2
Art.3

16 voturi pentru –unanimitate
16 voturi pentru –unanimitate
16 voturi pentru –unanimitate

În ansamblu - unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 28 / 2011
privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei
pentru Dezvoltarea Turismului.
Se trece la discutarea punctului 14 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la stabilirea veniturilor potenţiale care se pot
obţine din valorificarea unor bunuri, conform H.G. 50/2011
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Doamna Secretar prezintă raportul de specialitate
S-a modificat legea ajutorului social , numărul beneficiarilor va scădea foarte
mult .
Comisia de juridică
Comisia pentru protecţia socială
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 (trei) articole ,
aşa cum a fost iniţiat
Art.1
Art.2
Art.3

15 voturi pentru – 1 abţinere
15 voturi pentru – 1 abţinere
15 voturi pentru – 1 abţinere

În ansamblu - 15 voturi pentru – 1 abţinere Enea
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2011
cu privire la stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din
valorificarea unor bunuri, conform H.G. 50/2011
Se trece la discutarea punctului 15 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Covasna să
reprezinte interesele sale în cauza nr.583/322/2010
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Doamnul Thiesz prezintă raportul de specialitate
Comisia de juridică
Doamna Secretar Enea Vasilica

-

Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articolul unic , cu
aşa cum a fost iniţiat
Art.unic

16 voturi pentru – unanimitate

În ansamblu - 16 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 30 / 2011
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Covasna să reprezinte
interesele sale în cauza nr.583/322/2010
_______________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 16 din ordinea de zi : cu privire la
aprobarea transmiterii Casei de Cultură şi terenul aferent în folosinţă
gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” SA
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care
Doamnul Rakosi prezintă raportul de specialitate
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Comisia de juridică
Comisia de administrative teritorialâ
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Doamna Secretar - eu fac proiectul de hotărâri , dar am primit prea târziu
materialele , nu am avut timp să studiez , imobilul trebuie identificat – legal nu
înţeleg de ce trebuie să scoatem din patrimoniul public şi să trecem în
domeniul privat.
Domnul Gyero - această problemă a fost şi la sala de sport. Ulterior trebuie
să reincludem în domeniul public.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articolul unic , cu
aşa cum a fost iniţiat
Art.1
Art.2
Art.3

16 voturi pentru – unanimitate
16 voturi pentru – unanimitate
16 voturi pentru – unanimitate

În ansamblu - 16 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 31 / 2011
cu privire la aprobarea transmiterii Casei de Cultură şi terenul aferent în
folosinţă gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” SA
_______________________________________________________________

Nefiind alte discutii domnul Preşedinte de şedintă
TORDAI
CECILIA MONIKA , multumeşte pentru prezenţă si incheie sedinta la
orele 17,30 .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
TORDAI CECILIA MONIKA

SECRETAR,
ENEA VASILICA

23

