JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 3 /2011
Incheiat astazi 15.februarie 2011 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 16 consilieri, lipseşte domnul consilier local Căşunean ,
D-l Consilier Enea Nicolae a întârziat fiind reţinut la Baza de Tratament de
către directorul Spitalului Judeţean .
Participă la sedinta domnul Primar - Lorincz Zsigmond, domnul
Viceprimar - Thiesz Janos, si personalul care a intocmit rapoarte de
specialitate,manegerul Spitalului Oraş Covasna d-l Szado Albert , directorul
economic Tronar Erzsebet , manegerul Spitalului de Cardiologie „ Dr.
BENEDEK GÉZA „ , din partea Televiziunii “DUNA “ d-nii Erdélyi András
si Dobandi Lehel , din partea ziarului “HAROMSZEK “ D-l Bokor Gábor .
Consilierii au fost convocati in SEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispozitia primarului nr. 122/2011 care a fost adusă la cunostinta
locuitorilor prin afisare la sediul propriu.
Preşedinte de şedinţă este D-ra. Tordai Cecilia,
Domnişoara Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 122/2011, după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de comasare
a Spitalului Orăşenesc cu Spitalul de Cardiologie Covasna
Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie
2.
publică,
a unui spaţiu pentru sediul APIA - Covasna
Domnul Primar solicită:
- să fie introdus punctual nr.3 – privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate
al investiţiei
“
CONSTRUIRE
CENTRU
BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCŢIONAL COVASNA “
- se propune ca punctul nr.2 să fie punctul nr.1 , pentru a se aştepta şi
prezenţa d-lui Enea Nicolae , medic şi consilier local.
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Domnişoara Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
şedinţei cu propunerile de modificare , astfel:
1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a nivelului
I. Din imobilul de la adresa str. Elisabeta nr. 24 Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de comasare a
Spitalului Orăşenesc cu Spitalul de Cardiologie Covasna
3. Proicet de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
al
investiţiei
“
CONSTRUIRE
CENTRU
BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCŢIONAL COVASNA “
Se supun la vot cele 3 puncte din ordinea de zi .
Se votează în unanimitate Ordinea de zi .
Se propune ca punctul nr. 2 să fie punctul 1 .
Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi - privind darea în
folosinţă gratuită a nivelului I. Din imobilul de la adresa str. Elisabeta nr.
24 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz Janos - prezintă raportul de specialitate
Domnul Gyero– Comisia pentru administarea domeniului public şi privat
Aviz favorabil
Domnul Gyero – Comisia juridică
- Aviz favorabil
Domnul Domahazi – Comisia pentru agricultură –Aviz favorabil
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
Se trece la discuţii :
Domnul Bocan – în convocator acest punct era pentru concesionare , acum
vorbim de atribuire în folosinţă gratuită ?
Doamna Secretar – iniţial ei au depus o cerere în care nu precizau condiţiile
în care vor spaţiul. Cu data de 11.02.2011 , au depus şi a doua cerere în care
se precizează că doresc atribuirea în folosinţă gratuită .D-l Primar a solicitat să
fie dată cu folosinţă gratuită pentru că este o instituţie care desfăşoară
activităţi de interes public.
Domnul Primar – fiind o Instituţie Publică – deserveşte populaţia oraşului şi
pe cei din zonă – este foarte important – susţin şi supun la vot atribuirea în
folosinţă gratuită
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Domnul Ceangă - deserveşte toată zona noastră , susţin şi eu pe D-l Primar ,
sunt de acord
Domnul Csikos – numai de nivelul 1 vorbim ? – sunt solicitări şi pentru
parter?
Domnul Primar – da, pentru parter este Gos.Com. Sft. Gheorghe , dar asta
este pentru o altă şedinţă
Domnul Bocan – ar fi bine să se ia o garanţie pentru lucrările ce se vor
executa la reparaţia clădirii
Domnul Primar – cred că mai rău nu se poate – cum arată acum clădirea lasă
de dorit – aţi văzut şi dvs. starea actuală a clădirii – se vor face investiţii lucrări de reabilitare a clădirii – am văzut proiectele
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 (cinci )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
cele 5 articole au fost aprobate cu 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 32 / 2011
privind darea în folosinţă gratuită a nivelului I. Din imobilul de la adresa
str. Elisabeta nr. 24 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
_______________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 2 – din ordinea de zi : - Proiect de
hotărâre privind aprobarea propunerii de comasare a Spitalului
Orăşenesc cu Spitalul de Cardiologie Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz Janos - prezintă raportul de specialitate

Domnul Csikos – Comisia de buget,finanţe
Domnul Cseh – Comisia pentru sănătate
Domnul Gyero – Comisia juridică
Doamna Secretar Enea Vasilica

– Aviz favorabil
– Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Doamna Secretar - procedura transparenţei a fost îndeplinită , lista spitalelor
cere se comasează este publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii , proiectul de
hotărâre este fundamentat pe documente , proceduri şi norme legale – Legea
95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii . Spitalul Orăşenesc în
momentul de faţă se află în subordinea Consiliului Orăşenesc Covasna şi
Spitalul Cardiologic în subordinea Ministerului Sănătăţii. Prin comasarea prin
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absorbţie Spitalul Orăşenesc Covasna se dizolvă ca Persoană Juridică , se
reorganizează ca o secţie exterioară a Spitalului de Cardiologie, care va prelua
activitatea medicală.
Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – la aflarea veştii , populaţia a fost entuziasmată , - alţi
specialişti au a firmat că acest pas nu este cel mai bun lucru . Spitalul a fost
construit de o Fundaţie Olandeză şi donată oraşului pentru 50 ani , propunerea
mea şi a unor cetăţeni este să anunţaţi Fundaţia Olandeză prin scrisoare
redactată în limba engleză – este legal şi moral să se facă acest pas - trebuie să
existe un contact cu ei.
Domnul Primar - clădirea rămâne în proprietatea oraşului , populaţia o să
fie deservită mult mai bine ,
Aceeaşi frază d-l primar o prezintă şi în limba maghiară pentru a înţelege cei
de la DUNA TV. .
Domnul Csikos - în expunerea de motive se face referire la o anexă privind
spitalul , vreau să ştiu dacă aceasta există ?
Domnul Ferencz - la şedinţa trecută am fost poreclit Gică contra – acum
vreau să profit de acest nume , afirm că în principiu aş fi de acord cu acest pas
, dar ştim cu toţii că este o camuflare a problemelor spitalului , problema cea
mai mare fiind lipsa medicilor specialişti , care nu se va rezolva prin acest
pas. Ne – aţi pus iarăşi în faţa faptului împlinit , iarăşi executivul ne –a ocolit
,nu am fost invitaţi la discuţii , nu am putut spune părerea . Sunt fericit că după
3 ani se vorbeşte şi în ungureşte la şedinţa Consiliului Local !
Domnul Primar - poate că nevasta Dvs. nu lucrează în locul potrivit
Domnul Ferencz - nu este adevărat ! - lucrează la Cardiologie .
Domnul Primar -noi vrem şi asistentele de la Spitalul Orăşenesc o să
primească salarii ca la Cardiologie . Referitor la acuzaţiile D-lui Ferencz , pot
să demonstrez că am făcut tot ce s-a putut face , am încercat la Braşov, Tg.
Mureş , Iaşi , să aducem medici specialişti dar nu am reuşit.Poate că a fost
slăbiciunea noastră. Dacă se comasează spitalele , atunci se va rezolva şi
problema asta , deoarece nu medicii trebuie să aibă contracte cu Casa de
Sănătate , ci Spitalul de Cardiologie. Aşa văd că se va rezolva problema
Spitalului care deserveşte atât oraşul cât şi teritoriul.
Domnul Ferencz - sunt mulţumit că măcar aţi recunoscut faptul că
încercările Dvs. au eşuat !
Domnul Primar - lipsa de persoane specializate în sănătate nu este numai
problema oraşului Covasna , toată ţara se confruntă cu această problemă. Eu
zic că este un lucru pozitiv că Spitalul nu se închide ci se comasează cu un
spital de renume, cum este Cardiologia.
Domnul Ferencz - Spitalul din Baraolt nu se comasează cu nimeni ,va
funcţiona în continuare în subordinea Consiliului Local Baraolt , şi nu va fi
închis.
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Domnul Primar - sunteţi total dezinformat – acolo este o pierdere de cel
puţin 50.000 lunar – nu cred că este vreo Primărie care ar putea suporta aceste
cheltuieli în plus.- a fost votat 1 leu/cap de locuitor , dar această sumă este
prea mică pentru a acoperi pierderile
Domnul Kadar – să ne reamintim momentul preluării spitalului din iunie
2010 – întreb reprezentanţii spitalului cum stăm cu datoriile ? – dacă sunt sau
nu ? – lipsa medicilor ştim cu toţii , s-a încercat remedierea lucrurilor – nu s-a
putut , executivul a făcut eforturi mari – cred că comasarea este o măsură
foarte bună şi pe termen lung , putem spune singura măsură de salvare.Poate
să resolve lucrurile cel puţin până mai ţine această criză economică. Deci
întreb pe reprezentanţii spitalului ce datorie aveţi ?
Domnul Manager Szabo – datoria este de 275.404 lei , din care 119.653 în
termen şi 155.750 deja ieşit din termen.
Domnul Primar - de când a ieşit din termen ?
Domnul Manager Szabo – din iunie 2010 – atunci Ministerul a locat bani
pentru datoriile ce erau ieşite la acel moment din termen , dar de atunci s-a
mai acumulat această sumă .
Doamna Manager Sporea - se ia cu toate pasivele cam 4 miliarde de lei ,
mai sunt şi procesele câştigate la instanţă care sunt irevocabile , mai sunt
câteva procese la fel câştigate şi rămase definitive şi irevocabile care sunt
amânate prin lege , dar plata lor se va începe din anul 2012.
Domnul Kadar – aţi venit în întâmpinarea următoarei întrebări .
Doamna Manager Sporea - da , se preiau toate activele şi pasivele !
Domnul Kadar – mă adresez colegilor , - vă daţi seam dacă în jumătate de an
s-au acumulat 2,5 miliarde lei datorie , atunci ori subvenţionăn anual spitalul
cu cel puţin 5 miliarde lei , ca să funcţioneze ori facem pasul acesta. Economic
se pare că problema se rezolvă , nu ştiu dacă şi medical este bine.Oare un pas
înapoi se poate face ?
Domnul Primar - doar să se închidă !
Domnul Lungu – problema spitalului este aceeaşi de 6 ani. Pe vremea aceea
s-a pus problema comasării cu Spitalul din Tg. Secuiesc. Atunci s-a tot tras de
timp ca să nu facem acest lucru.Am vorbit cu reprezentanţii Fundaţiei
Olandeze , ei nu au mai vrut să investească fonduri în acest spital. Spun că
spitalul tot în Covasna este , tot al oraşului este . Şi eu văd ca singura soluţie
comasarea.
Domnul Gyero – ca administraţie trece la Cardiologie , dar clădirea rămâne a
oraşului - este bine că se vorbeşte şi ungureşte , dar trebuie să asigurăm
traducător , ca să intrăm în legalitate - revenind la discuţia dintre Dl Primar
şi Dl. Ferencz , - pentru oricare consilier de bună credinţă este evident că nu
avem altă soluţie – sunt consternat , decepţionat , dezamăgit , cu orice
coloratură politică , cel mai important lucru trebuie să fie salvarea spitalului.
Ce a făcut PCM –ul pentru salvarea acestui spital ? – dacă aveţi o altă soluţie ,
altă alternativă credibilă , viabilă acceptăm , veniţi cu idei , dar nu putem să
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lăsăm această problemă la cheremul luptei politice – dacă nu aveţi altă soluţie
haideţi să votăm !
Domnul Domahazi – inţial am fost împotriva acestei soluţii dar mi-am
schimbat părerea . Această soluţie a fost dată de Minister , noi trebuie numai
să votăm. Aşteptăm pe cei doi menegeri să ne explice lucrurile – să asigurăm
transparenţa – să anunţaţi Fundaţia Olandeză
Domnul Primar - chiar pe 22 decembrie am fost la Dl Ministru Cseke –
personal am rugat să ne ajute să găsim o soluţie pentru Spitalul Covasna , să
nu fie închis.
Domnul Ceangă – imediat transformăm discuţiile reale în treburi politice – şi
Spitalul din Tg. Secuiesc şi Spitalul din Sft. Gheorghe , ar fi bucuroşi dacă la
Covasna s-ar închide spitalul.Trebuie să mulţumim D-lui Primar că s-a zbătut
pentru acest spital şi pentru locuitorii oraşului şi haideţi să votăm
Domnul Primar - da , şi Spitalul din Tg. Secuiesc şi cel de la Sft. Gheorghe
vrea să aibă cât mai mulţi bolnavi . Ei ar vrea ca spitalul nostru să se închidă .
Noi nu trebuie să acceptăm acest lucru , trebuie să luptăm şi să găsim soluţia
cea mai bună pentru oraş.
Domnul Csikos – întrebarea mea este referitor la art.2 alin 3 .Este vorba
despre ordinul 562/2010?
Doamna Manager Sporea - Structura organizatorică o face manegerul noii
entităţi – nu se poate face de pe o zi la alta.Nu avem structura paturilor de pe
secţii – am primit de la D-na Secretar o serie de să zicem probleme , - nu
există protocol de comun acord – nu su apărut încă Normele Metodologice.
Trebuie să vă gândiţi că este ca un SRL intrat pe piaţa de concurenţă. Dacă
este tare , cu medici buni , - CAS decide dacă încheie contracte . Primăria
doreşte o asistenţă medicală diversificată , secţii noi dar acestea trebuie
subvenţionate , şi de mâine subvenţionarea se va face de Cardiologie. Aceste
probleme nu se vor rezolva de pe o zi la alta . În momentul de faţă nu pot să
stabilesc ce funcţii rămân şi care dispar . Pentru TESA de exemplu , ministerul
a dat o schemă , aceea trebuie respectată. Încă nu se ştie în care grilă ne
incadrăm , dacă se comasează şi Spitalul din Vâlcele , - nu se ştie nici în ce
grilă de salarizare se ajunge . Aceste lucruri se vor clarifica după apariţia
Normelor Metodologice.
Domnul Csikos – întrebarea mea este referitor la art.2 alin 3 de asta m-am
legat , că noi pe asta trebuie să aprobăm aşa cum este în anexă
Doamna Manager Sporea - dar nu puteţ aproba nr. de patruri , structura de
acum
- într - adevăr nu putem aproba nr. de paturi , sau
Doamna Secretar
structura acum , conf. Art .2 putem propune să se respecte structura actuală a
Spitalului Orăşenesc, vom aproba transferarea personalului medical ,
administrativ şi nr. actual de paturi , pe actuala structurăA fost dorinţa
Spitalului Orăşenesc să menţină actuala structură . La art. 2 alin.3 facem
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trimitere la structura actuală aprobată de Ordinul nr. 98/2010 a Direcţiei de
Sănătate Publică Covasna.
Domnul Bocan – în principiu sunt de acord – din cauza sistemului economic
în care ne aflăm este singura soluţie – dar sunt de acord şi cu Dl. Ferencz – noi
de ce nu suntem informaţi , consultaţi în prealabil , de ce ne puneţi totdeauna
în faţa faptului împlinit - Dl Domahazi a propus odată amplasarea unui plăci
comemorative – de ce nu s-a făcut nici până acum ?
Doamna Secretar – adresânu – se d-rei Tordai Cecilia , preşedinta de şedinţă
- conform regulamentului , executivul are prioritate la luările de cuvânt, Vă
rog să fiţi mai atentă când vreau să intervin – vreau să clarific problemele
juridice , legalitatea – există această spaimă că pierdem proprietatea asupra
imobilului.La art. 3 expres se face referie că terenurile şi construcţiile rămân
în proprietatea oraşului , nu avem de ce să cerem acordul fundaţiei – eventual
să le mulţumim pentru ce au făcut pentru oraşul Covasna.
- membrul fondator al Asociaţiei a stat la
Doamna Manager Sporea
Cardiologie când venea la Covasna . După aprobarea comasării o să fim o
entitate nouă , nu se va mai numi nici Spital de Cardiologie , nici Spital
Orăşenesc , nici Spital Vâlcele , toţi o să avem un nou nume comun.
Domnul Molnar – înţeleg că preluaţi şi Spitalul din Vâlcele ?
Doamna Manager Sporea - nici noi nu avem comunicat mai mult , numai
ce a apărut pe siteul Ministerului. Nu avem nici un protocol. Eu cred că pe
cetăţenii oraşului nu intereseazăcum mă chemă pe mine sau ce nume are
spitalul , ci să aibă medici buni şi o deservire foarte bună în sănătate.Mai mult
, biletele de trimitere nu se mai dau nominal pentru un spital anume , ci se
trece numai secţia , compartimentul , şi bolnavul decide pe cine şi ce spital sau
ambulatoriu alege.
Domnul Molnar – suntem covăsneni , nu ne interesează cum se numeşte
Spitalul din Vâlcele , dar Spitalul din Covasna trebuie să se numească „ Dr.
Benedek Géza „ .
Doamna Manager Sporea - aşa credem şi noi că este bine
Domnul Molnar – vreu să vă întreb dacă aveţi de gând să faceţi
disponibilizări ?
Doamna Manager Sporea - nu pot să asigur pe toţi salariaţii actuali că o să
pot să preiau – pe secţii dacă sunt persoane care pot intra în pensie anticipată
vom trimite în pensie – în rest pentru să zic 2 – 3 persoane schimbăm locul de
muncă - transferăm la Cardiologie –partea de şofer : - nici eu nu am şofer –
poate că se găseşte alt serviciu – o să vedem – de statistician avem nevoie –
mai ales că are studii superioare .- va face statistica la toţi – nu am nevoie de 3
secretare – 10 magazioneri – ca şi organizare – propun să mai discutăm atunci
– nu pot să decid singură – bucătăria va fi una , centralizată la Cardiologie ,
mâncarea va fi transportată jos la spital.Spălătorie – nu ştiu cum este dotată la
Spital , dacă o să fie sus sau o să funţioneze jos – vom vedea – muncitori – nu
am analizat încă !
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Domnul Bocan – nu am spus să cerem acordul fundaţiei – să informăm
numai de cele ce se întâmplă în spital !
Domnul Csikos – eu propun să completăm la art.2 cu - „ conform Ordinului
562/2010 „
Doamna Secretar - da se completează cu „conform Ordinului 562/2010 „
- Normativele se aprobă de Minister nu în
Doamna Manager Sporea
structura aceasta – sunteţi de accord să se consemneze – nu se cere pe
structura noii entităţi ?
Domnişoara Preşedinte de Sedinţă – schimbăm sau rămâne aşa cum a fost
redactat iniţial ? - bine , rămâne aşa cum a fost iniţiat de către d-l Primar ! .
Doamna Manager Sporea - eu voi propune mai multe paturi , mai multe
secţii , dar trebuie să avem şi medici pentru aceasta - de la CAS o să fim
plătiţi pe ce avem – purtăm discuţii – încercăm să aducem medici – medicul
cu care m-am prezentat la spital a avut şi funcţii de conducere a spus că nu
vine la spitalul orăşenesc , pentru un salariu de acolo , dar după comasare
pentru un salariu mai bun putem discuta
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 (cinci )
articole , cu modificarea adusă la art.2 alin 2 , cele 5 articole au fost aprobate
astfel: Art.1
14 pentru
1 abţinere Dl Ferencz
Art.2
14 pentru
1 abţinere Dl Ferencz
Art.3
14 pentru
1 abţinere Dl Ferencz
Art.4
14 pentru
1 abţinere Dl Ferencz
Art.5
14 pentru
1 abţinere Dl Ferencz
În ansamblu : 14 pentru
1 abţinere Dl Ferencz
- vreau să vă spun că sunt şi eu în Consiliul de
Domnul Primar
Administraţie a Spitalului.

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 33 / 2011
cu privire la aprobarea propunerii de comasare a Spitalului
Orăşenesc cu Spitalul de Cardiologie Covasna
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Se trece la discutarea punctului 3 – din ordinea de zi : - Proiect de
hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al investiţiei “
CONSTRUIRE
CENTRU
BALNEOCLIMATERIC
MULTIFUNCŢIONAL COVASNA “
A sosit şi d-l consilier Enea Nicolae
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz Janos - prezintă raportul de specialitate

Domnul Csikos – Comisia de buget,finanţe
Comisia pentru urbanism
Doamna Secretar Enea Vasilica

– Aviz favorabil
– Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Domnul Kopacz – felicitări pentru cum arată dosarele prezentate , sunt cu
totul altfel decât până acum
Domnul Primar - sunt de acord - arată altfel – trebuie să cer sc uze pentru
că am cerut în ultima clipă punctul acesta , dar miercurea vitoare trebuie să mă
prezint cu ele la Bucureşti.
Domnul Polhac – nu am avut timp să studiez – dar văd că aceste construcţii
arată ca nişte hale , nu se incadrează în zonă , sunt ca nişte clădiri de pe litoral.
Domnul Szasz – acolo un de se va construi zona este lină , la 6 ha diferenţa de
nivel este de 1 m , economic nu este rentabil cu acoperiş înclinat . Am propus
forme simple – în 3 ani se va finaliza – corpuri mai mici – mai economic
Domnul Polhac – eu mă gândeam la ceva mai turistic , mai specific zonei
Domnul Szasz – ansambul o să fie din lemn , exterior modern – interior lemn
, util
Domnul Primar - prima data când a fost făcut proiectul a ieşit la 7 milioan e
euro – a fost foarte scump
Domnul Szasz – de către Minister s-au propus forme mai simple – să fie
simplu şi funcţional , se merge pe funcţionalitate , nu pe aspect !
Domnul Bocan – vizavi de proiectul vechi , care sunt diferenţele majore ?
Domnul Szasz – acolo accentul a fost pe welness , acum în proiectul actual
accentul este pe tratament. Bazinele exterioare sunt mai mici
Domnul Kadar – se doreşte un centru care să fie posibil de executat – sunt
proiecte , acum să vedem finalizarea
Domnul Primar - construirea centrului se va face în trei etape – prima
începe anul acesta , cred că va fi bazinul exterior
Domnul Polhac – 1250 € /m2 inclusiv dotare , aşa cum este în studiul de
fezabilitate?
Domnul Primar - trebuie să vedeţi – semnnă cu proiectul de la Borsec
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Domnul Szasz – da am lucrat cu o firmă din Praid , care a câştigat proiecte ,
ne –a ajutat foarte mult
Domnul Bocan – terenul nu este în litigiu ?
Doamna Secretar – da 9000 m2 x 2 , zic că proprietarii nu mai au de primit
Domnul Primar - cum a apărut în Monitorul Oficial au apărut şi hienele
Doamna Secretar – până în momentul de faţă nu au cerut terenul

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic , aşa
cum a fost iniţiat de Primar ,
Articolul unic a fost aprobat cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 33 / 2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al investiţiei “
CONSTRUIRE
CENTRU
BALNEOCLIMATERIC
MULTIFUNCŢIONAL COVASNA “
_______________________________________________________________

Nefiind alte discutii domnul Preşedinta de şedintă
TORDAI
CECILIA MONIKA , multumeşte pentru prezenţă si incheie sedinta la
orele 16,30.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
TORDAI CECILIA MONIKA

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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