JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 7 /2011
Incheiat astazi 19 MAI 2011 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 15 consilieri, lipsesc domnii consilieri locali Bocan Ioan
şi Kadar Gyula
Participă la sedinta domnul Primar - Lorincz Zsigmond, personalul care
a intocmit rapoarte de specialitate şi din partea ziarului “SZÉKELY
HIRMONDÓ “, D-l Nagy Szabolcs Attila , domnul Condrea Ioan ,
reprezentant al Parohiei Ortodoxe Române , domnul Locotenent colonel
Cristian Paliştean din partea Jandarmeriei Judeţului Covasna .
Se supune la vot procesul verbal de şedinţă din data de 28.aprilie 2011
Se votează în unanimitate de voturi – 15 voturi pentru
Se propune ca preşedinte de şedinţă – pe domnul Ceangă Horea .
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 15 voturi pentru
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 70 / 2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Domnul Ceangă Horea , Presedinte de şedinta ales - prezintă
ORDINEA DE ZI a sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia
Primarului nr. 309/2011, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general
consolidat al oraşului Covasna
Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererii 1734/2011
2.
depusă de către S.C. „TOP STAR
3. Raport privind gestionarea bunurilor
Prezintă: Dl Bagoly Zsolt- dir.economic
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4.
Proiect de hotărâre privind contribuţia oraşului Covasna la
majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a
5.
imobilului deţinut de către familia Ţăran Traian
Proiect
de
hotărâre privind
aprobarea
D.A.L.I.
6.
(documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru investiţia
“Reabilitare 5 Km drum în oraşul Covasna, judeţul Covasna
7. Proiect de hotarare privind constituirea Asociaţiei Sportive
Covasna
8. Proiect de hotarare privind acordarea premiilor de excelenţă
9. Proiect de hotarare privind finanţarea nerambursabilă a
proiectelor religioase
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu pentru sediul jandarmeriei
11. Raportul anual al consilierilor şi al comisiilor de specialitate
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 13/2011 privind
restricţionarea provizorie a circulaţiei stradale pe strada Libertăţii, în
perioada 20 mai-30 septembrie
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietelor de sarcini
pentru organizarea licitaţiilor publice cu strigare pentru închirierea
spaţiilor din chioşcurile modulare din centrul oraşului
14. Diverse – răspuns la contestaţia nr. 658/7.02.2011

Se propune ca de pe ordinea de zi : punctul 10 să fie punctul 1 ; punctul 2
să fie scos şi se va înlocui cu Regulamentul schemă ajutor de stat ;
punctul 4 să fie scos

Domnul Ceangă Horea , Presedinte de şedinta ales
ORDINEA DE ZI a sedinţei aşa cum a fost modificată

-

prezintă
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1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu pentru sediul jandarmeriei
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general
consolidat al oraşului Covasna
3.

Proiect de hotărâre privind Regulament schemă de ajutor de

stat
4. Raport privind gestionarea bunurilor

5. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a
imobilului deţinut de către familia Ţăran Traian

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (documentaţiei
de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru investiţia
“Reabilitare 5 Km drum în oraşul Covasna, judeţul Covasna
7 Proiect de hotarare privind constituirea Asociaţiei Sportive
Covasna
8 Proiect de hotarare privind acordarea premiilor de excelenţă

9. Proiect de hotarare privind finanţarea nerambursabilă a
proiectelor religioase

10. Raportul anual al consilierilor şi al comisiilor de specialitate

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 13/2011 privind
restricţionarea provizorie a circulaţiei stradale pe strada
Libertăţii, în perioada 20 mai-30 septembrie
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12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietelor de sarcini
pentru organizarea licitaţiilor publice cu strigare pentru închirierea
spaţiilor din chioşcurile modulare din centrul oraşului
13. Diverse – răspuns la contestaţia nr. 658/7.02.2011
Se supun la vot cele 13 puncte de pe ordinea de zi .
Se votează în unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru
sediul jandarmeriei
Domnul Lt. Col. Cristian Paliştan se prezintă în faţa Consiliului Local
pentru a susţine cererea
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Viceprimar Thiesz Janos - prezintă raportul de specialitate

Comisia juridică
Doamna Secretar

– Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Lt.col. se prezintă în faţa Consiliului Local să susţină cererea .
Din anul 1991 s-a înfiinţat Jandarmeria în Judeţul Covasna , până în anul 2005
am funcţionat şi în oraşul Covasna , cu 11 jandarmi , din 2005 am fost
repartizaţi la Tg. Secuiesc. Din acest an după noua Lege este nevoie de o nouă
organizare , se suplimentează efectivele de pe stradă , structurile operative ,
aşa că şi în oraşul dvs. va fi un post de jandarmerie cu 6 lucrători . evaluarea
se va face peste 6 luni , atunci se va vedea dacă mai este nevoie de
suplimentare sau nu. Perioada de funcţionare nu se poate limita în timp . Dacă
sunteţi de acord pe o prioadă mai lungă cu posibilităţi de prelungire.
Domnul Primar – cum va funcţiona , orarul dacă puteţi să ne spuneţi
Domnul Lt. Col. – vom funcţiona în funcţie de situaţiile operative , orcând
este nevoie , şi 3 zile în continuare , zi şi noapte , nu suntem ca un serviciu de
pază , cu orar fix. Noi acţionăm la nevoie. Avem menirea să asigurăm ordinea
pe stradă.
Domnul Primar – chiar azi noapte s-au furat 200 de flori din straturile din oraş
, avem mare nevoie de Dvs. Trimitem solicitatare , au început şi furturile din
câmp.
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Domnul Lt. Col. – suntem deschişi , venim orcând este nevoie , împreună cu
poliţia rezolvăm problemele.În oraş o să fie permanent 5 jandarmi , dacă este
nevoie se suplimentează de la Sft. Gheorghe.
Domnul Primar - mulţumim pentru colaborare
Domnul Domahazi – cu ce efectiv şi de când începeţi ?
Domnul Lt.Col. – cu 6 jandarmi şi începem de mâine. O să răspundem şi la
telefoane şi la apelul 112 . Vă mulţumesc !!!
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 (patru )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
cele 4 articole au fost aprobate cu 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 71 / 2011
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru sediul
jandarmeriei Române
_______________________________________________________________

Se trece la discutarea punctului 2 – din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Viceprimar Thiesz Janos - prezintă raportul de specialitate
Comisia buget - finanţe
Comisia de sănătate
Doamna Secretar

Aviz favorabil
Aviz favorabil
Aviz favorabil

Se trece la discuţii :

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
cele 2 articole au fost aprobate cu 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 72 / 2011
privind rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna

Se trece la discutarea punctului 3 – din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru stimularea
investiţiilor
Soseşte domnul Consilier Kadar Gyula
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Bagoly - prezintă raportul de specialitate
-

Comisia de buget-finante
Comisia juridică
Comisia pentru turism
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

În conformitate cu prevederile art. 117 lit. “a” din Legea 215/2001 – legea
administraţiei publice locale, se avizează favorabil proiectul de hotărâre având în vedere că
se respectă prevederile legale invocate.
Observaţii:
- Scopul legal al unei scheme de ajutor de stat este acela de a încuraja
investitorii să realizeze investiţii şi să creeze locuri de muncă. De la data aducerii la
cunoştinţă a prevederilor schemei, investitorii pot concura loial în vederea obţinerii
facilităţilor fiscale prevăzute de Codul fiscal în art. 286 alin. (6), şi anume scutire la
impozit pe clădiri şi pe teren.
De aceea, schema propusă ar trebui modificată la art. 10 punctul 8 în sensul
de a se acorda facilitatea propusă (scutire impozit pe clădiri) doar investiţiilor începute
după data intrării în vigoare a hotărârii de Consiliu prin care această schemă a fost aprobată.
Apreciez că dacă se doreşte ca şi investiţiile începute sau aflate în derulare
după data de 01.01.2008 să beneficieze de schema de ajutor de stat propusă, Consiliul
Concurenţei va aprecia prin avizul pe care trebuie să-l dea acestei scheme dacă schema
propusă este aplicabilă şi acestor investiţii.
Această opinie o fundamenăm pe faptul că modul de utilizare al ajutorului
de stat trebuie monitorizat permanent, că art. 32 din OUG nr. 117/2006 obligă furnizorii de
ajutor de stat (Consiliul local, în cazul nostru) să emită proceduri proprii cu privire la
ajutorul de stat utilizat abuziv.
Ce raportează furnizorul de ajutor de stat în situaţia în care investitorul a
recepţionat investiţia înainte de aprobarea schemei, dispunând de resursele financiare
necesare finalizării investiţiei? Ce informaţii va da beneficiarul ajutorului de stat privind
modul de utilizare a ajutorului de stat?
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Primăria Braşov, de exemplu, a aprobat schema de ajutor de stat precizând
că facilităţile se acordă doar investiţiilor începute după data intrării în vigoare a HCL prin
care această schemă a fost aprobată şi că schema nu finanţează proiectele deja demarate.
Bugetul schemei de ajutor de stat propus este de 750.000 euro, defalcat pe 3
ani, regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 aplicându-se doar până la 31
decembrie 2013.
Acest buget reprezintă cuantumul fondurilor alocate în acest scop din
bugetul autorităţii locale, un număr estimativ de 10 beneficiari având posibilitatea să
beneficieze de facilitatea conţinută de schemă.
Pentru fiecare solicitant, în parte, Consiliul local va adopta hotărâre de
consiliu prin care se va aproba cuantumul facilităţilor şi durata acordării (care nu va depăşi
31 decembrie 2013), astfel încât schema aprobată să nu fie încălcată.

Se trece la discuţii :
Domnul Primar – în momentul de faţă nu discutăm de firmă , ci votăm
numai schema – am fost de acord ca să ajutăm pe cei care fac o investiţie în
oraşul nostru – dacă este vreo posibilitate eu o să fiu tot timpul Pro – la
şedinţa viitoare propun ca ceea ce a cerut firma Top Star să le putem oferi – să
se beneficieze de lege pe cei care vor să facă investiţii în oraş trebuie săi
ajutăm .
Doamna Secretar – de accea am avizat favorabil să ajutăm – pot veni şi cei
care au terenuri concesionate în Valea Horgasz- pot venii şi Penny , Depo ,
Sorescu – pornind de la prevederile acestui Regulament.
Domnul Primar – până acum nu a cerut nimeni
Domnul Gyero - cum să nu s-a şi acordat pentru S.C. TOP. STAR scutire de
impozit pe clădire , pe 3 ani , şi tot n-au fost mulţumiţi.
Domnul Căşunean – cei care au o investiţie de până la 500.000 euro ?
Domnul Bagoly – nu li se dă
Domnul Căşunean – în Covasna până în present investiţiile sunt maximum
până la 4 milioane de euro
Domnul Bagoly – acea sumă de 8 milioane este numai un exemplu , o
simulare
Domnul Căşunean – poate să vină acum de exempul Penny –
Domnul Bagoly – şi o să primescă 20 % reducere din valoarea impozitului
Domnul Polhac - 500 – 999 este condiţie cumulativă ?
Domnul Bagoly – trebuie să îndeplinească minim sau cumulate
Domnul Primar – este o lege naţională , punctajul este uniform
Domnul Gyero – la art. 8 scrie – peste 500.000 euro
Domnul Bagoly – s-a votat în 2007 octombrie
Domnul Polhac – dacă eu fac o investiţie de 500.000 euro cu un singur angajat
?
Domnul Bagoly – da o să primiţi 10 %
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Domnul Cseh – ştiu că se votează numai schema – se ia în considerare şi
investiţia existentă , veche ?
Domnul Bagoly – nu !
Domnul Primar – este vorba şi de extindere dar nu se ia în calcul investiţia
existentă – se ia în considerare investiţia actuală nouă
Domnul Bagoly – să nu se depăşească 200.000 euro
Domnul Enea – dacă Top. Star a fost scutit de impozit timp de 3 ani ?
Domnul Bagoly – da , dar acum primeşte numai pentru investiţia nouă
Domnul Molnar – dacă sunt mai multe firme , peste 10 , ce se întâmplă ?
Doamna Secretar – trebuie să ne incadrăm în suma de 200.000 Euro
Domnul Bagoly – pers. Min . 80
Domnul Primar – am făcut reducere pentru Hotel Clermont timp de 3 ani , ar
fi bine ă avem peste 10 firme cu investiţii mari , care cer reducere !

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
art. 2
- 16 voturi pentru , se propune să se scoată de la art. 9
alin 2. lit c
art.3
- 16 voturi pentru
cele 3 articole au fost aprobate cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 73 / 2011
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor
şi
crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna

Se trece la discutarea punctului 4 – din ordinea de zi : Raportul privind
gestionarea bunurilor
Domnul Bagoly - prezintă raportul de specialitate

Se trece la discuţii :

Nefiind discuţii se trece la discutarea următorului punct .
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Se trece la discutarea punctului 5 – din ordinea de zi : Proiect d
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a
imobilului deţinut de către familia Ţăran Traian
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Rakosi - prezintă şi raportul de specialitate
Comisia de urbanism
Doamna Secretar

2 împotrivă , 2 pentru , aşa că nu am putut vota
- Aviz favorabil

In conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea
215/2001- legea administratiei publice locale se avizeaza favorabil
proiectul de hotarare din urmatoarele considerente:
- In CF 6280 Covasna , nr.top.1471/1/20/2, in foaia de sarcini, este
inscris dreptul de folosinta al fam.Taran,asupra unei suprafete de
100 mp.,drept acordat de catre Primarie in 1986, cu decizia
nr.48/1986, in vederea construirii unei case de locuit.Conform
prevederilor Legii 18/1991, legea fondului funciar, art.36 alin 2, 4 si
ultim” terenurile proprietate de stat,situate in intravilanul
localitatilor,atribuite potrivit legii ,in folosinta vesnica sau in
folosinta pe durata existentei constructiei,in vederea construirii de
locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a
unor asemenea locuinte , trec la cererea proprietarilor actuali ai
locuintelor in proprietatea acestora , integral sau dupa caz,
proportional cu cota detinuta din constructie.
Alin (4) al art.36- din Legea 18/1991- face trimitere la art.23 al
Legii 18/1991- care permite atribuirea in proprietate a terenului
aferent casei si anexelor gospodaresi de pana la 1000 mp.
Este de apreciat care este suprafata aferenta casei, avand in
vedere ca pe teren nu sunt construite anexe gospodaresti.
Prin dezmembrarea propusa se considera ca suprafata de 1000
mp. este aferenta casei familiei Taran.
Avand in vedere insa ca numai proprietarii caselor de locuit
pot primi in proprietate, gratuit, prin Ordinul Prefectului, terenul
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aferent casei si ca fam. Taran nu a depus autorizatia de construire
art.55 alin ( l ) din Legea 7/1996- legea cadastrului si publicitatii
imobiliare permite ca “ In cazul constructiilor realizate inainte de
intrarea in vigoare a Legii453/2001 pentru modificarea si
completarea legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructie si unele masuri pentru realizarea locuintelor inscrierea
se face in baza autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia,a
certificatului prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in
registrul agricol, precum si in evidentele fiscale,eliberat de primarul
unitatii administrative-teritoriale unde este amplasata aceasta
constructie si in baza documentatiei cadastrale.
Astfel, precizam ca aceste conditii legale sunt indeplinite,
casa familiEI Taran fiind in evidenta fiscala cu o suprafata utila de
220 mp. si in evidenta Agricola, vol.__5__poz._95___.
Conform fisei bunului imobil casa este construita si finalizata in anul
1987.
Deasemenea, exista la dosar documentatia cadastrala care atesta
existenta casei. Ceea ce este diferit de situatia familiei Nemeth si a
familiei Kopacz Ida este faptul ca familia Taran a intrat in
folosinta terenului ca urmare a deciziei Primariei.
In concluzie ,proiectul de hotarare este legal,ramanand de
apreciat care este suprafata aferenta casei de locuit 1000 mp.sau mai
putin.
Domnul Primar – am primit documentaţia veche dată de Consiliul Local
înainte de 1990. D-l Tăran a primit terenul înainte de 1989 – impozitul a plătit
pe 1366 m2 – eu aşa zic şi vă rog şi pe Dvs. să votaţi aşa cum a fost iniţiat- pe
vremea accea nu puteai să intabulezi numai terenul pe care se afla casa , - ce
este peste 1000 m2 să se achite valoarea – nu numai cu familia Tăran
procedăm astfel , pentru că aşa am făcut cu toţi cine a solicitat , şi în viitor aşa
vrem să procedăm , să ajutăm oamenii oraşului să intre în legalitate .
Domnul Rakosi – atunci se dădea numai 100 m2 , dar de fapt se ştia că se va
folosi mult mai mult în jurul casei – Dvs. decideţi acum ce vreţi să faceţi , dar
şi pentru vecinii din jur s-au dat 1000 m2
Domnul Ceangă – acolo în jur , se mai poate face ceva cu terenul rămas ? - eu
aşa ştiu că este foarte mică , şi asta împărţită suprafaţa este în faţa casei şi în
spatele casei
Domnul Rakosi – aveţi dreptate pentru că casa este chiar în mijloc construită
Doamna Secretar – şi pentru D-l Csomos din str. Toth aşa s-a dat 1000 mp. ,
cu toate că au primit 100 mp pentru construcţie
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Domnul Kopacz – ce ştiţi , d-l Tăran este de acord să cumpere ce este peste
1000 m2 ? , adică cele 366 m2
Domnul Primar – n u a depus hârtie , am discutat , da , este dispus
Domnul Ferencz – am înţeles din discuţii că nu a avut autorizaţie de
construcţie – atunci a fost o fraudă
Doamna Secretar – în aviz am arătat că Legea 7/1996 permite şi intabularea
construcţiilor neautorizate
Domnul Primar - la vremea respectivă d-l Chelbezan s-a ocupat , nu găsim
autorizaţiile emise
Domnul Ferencz – asta am vrut să aud !
Domnul Domahazi – eu mă gândesc la viitor , dacă se mai iveşte o astfel de
problemă atunci şi acela va fi tratat ca actualul ?
Domnul Primar – da , avem mai mulţi locuitori din oraş care sunt în această
situaţie , eu sunt pentru , să ajutăm pe toate lumea
Domnul Molnar – am înţeles că a avut la dispoziţie un teren de x m2 , pe care
a depăşit cu mult , înţeleg că nu a respectat legea – de ce i s-a permis ?
Domnul Primar – nu numai el a procedat în acest fel , aproape toate lumea
pe vremea respectivă
Domnul Molnar – eu personal am cumpărat terenul cu casa – altul vine de nu
ştiu unde şi primeşte gratis totul – nu cred că este bine aşa !
Domnul Căşunean – dacă Primăria ştia de acest lucru , de ce nu a sesizat mai
repede , de ce a aşteptat 20 de ani ?
Domnul Enea – dacă la unul s-a dat şi la ceilaţi trebuie să procedăm la fel ,
pentru că poate să ne dea la Cons. Discriminării !
Domnul Ceangă – şi eu am avut problema cu grădina mamei
Domnul Molnar – d-l Tăran a plătit impozit şi pe clădire şi pe teren ? dacă da
pe ce bază ?
Doamna Secretar – da a plătit – până în anul 2005 se plătea pe bază de
declaraţie , numai acum se plăteşte pe bază de acte , extrase de carte funciară ,
etc. , şi aşa se ivesc aceste probleme pe care trebuie să rezolvăm !
Domnul Gyero – conf. art. 36 din Legea 18/1991 , noi numai dezmembrăm
terenul , ajutăm omul să intră în legalitate , însă la alin. 2 al acestui articol se
zice că terenul de stat afferent casei se atribuie gratuit, dacă vrem să fim pe
acest text de lege , ori dezmembrăm cele 1000 m2 , sau putem să punem să
plătească !
Domnul Polhac – dacă am dat la 9 persoane de ce să nu dăm şi la al 10 –lea ?
Domnul Gyero – dar sunteţi siguri că noi am mai dat pe baza acestei legi ?
Doamna secretar – până în 2005 s-a mai dat
Domnul Rakosi – simplificăm puţin – dacă casa nu era mai mare de 100 m2
nu era nici o problemă - acum că este mai mare , este un caz special , orcum
trebuie să localizăm terenul aferent , care poate să fie până în 1000 m2- dacă
daţi trebuie să daţi cel puţin cât are casa , ca amprentă la sol !
Domnul Polhac – în Covasna mai este aşa o situaţie ştiu precis
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Domnul Kadar – aici sunt mai multe probleme – prima este lipsa de autorizaţie
de construcţie , care se putea da şi fără a avea pământul – chestiunea cu
uniformitatea deciziilor – dacă s-a dat până acum , să se dea şi în continuare –
este precedentul cu Kopacz ,Nemeth , dar cazul lor nu este similar , acolo s-a
plătit şi gata – trebuie să clarificăm art.36
Doamna Secretar – la Prefectură de dau până la 1000 m2 la propunerea
noastră – invocat art. 36
Domnul Gyero – nu se poate atribui loc mai mic de suprafaţa casei –
importanţa deciziei de acum este mare şi pentru viitor !!toţi care votăm
trebuie să ştim acest lucru
Domnul Ferencz – eu propun să dăm numai terenul aferent casei , restul să
plătească !!

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei )
articole , aşa cum a fost iniţiat de Primar ,
Domnul Cseh Bela iese din sală
art. 1
- 14 voturi pentru , 1 abţinere - Ferencz
art. 2
- 14 voturi pentru , 1 abţinere - Ferencz
Intră Domnul Cseh Bela
art. 3
- 14 voturi pentru , 2 abţinere - Ferencz, Cseh
cele 3 articole au fost aprobate cu 14 voturi „ pentru „ – 2 abţinere
În ansamblu : 14 voturi „ pentru „ – 2 abţinere
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 74 / 2011
privind aprobarea unor măsuri pentru clarificarea situaţiei juridice
a imobilului din str.Ştefan cel Mare nr.137/F ( fam. Tăran )

Se trece la discutarea punctului 6 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie) pentru investiţia “Reabilitare 5 Km drum în
oraşul Covasna, judeţul Covasna
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :

Domnul Rákosi - prezintă raportul de specialitate
Comisia de urbanism
Comisia juridică
Doamna Secretar

Aviz favorabil
Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Ceangă – ce se va întâmpla cu strada Şaguna ? – varianta –
schimbarea traseului ? – o să fie mari probleme acolo
Domnul Primar – avem gata proiectul , oamenii sunt de acord să mute
gardurile
Domnul Polhac – este un stâlp mare de beton pe mijloc cred că este a Renel –
ului
Domnul Primar – mă duc şi văd la faţa locului – este pe site deja – este pe
licitaţie – sper să facem prima tranşă , de drumul de centură ne apucăm
săptămâna viitoare şi o să se termină cel târziu până în august , astef se vor
uşura cei din străzile Şaguna şi Pava de Sus , ei au fost foarte afectaţi – vreau
să schimbăm conductele de apă şi canalizarea !
Domnul Polhac – foarte bine , numai să aveţi grijă să avem acces în grădini ,
să nu să se înceapă lucrările şi apoi să fie lăsat neterminat
Domnul Primar – până în august se va termina , în 10 zile se pune primul rând
de balast , apoi piatră spartă şi iar balast . PUG – ul vom face în aşa fel să
includem aceste terenuri în intravilanul oraşului.
Domnul Lungu – treaba cu conductele este valabil şi pentru alte străzi ? –
vorbesc de strada Florilor , unde aven noi hotelul puţul de apă minerală . Pe
atunci când s-au pus conductele pentru apă minerală strada era mai largă ,
acum este o problemă , şi stâlpii sunt în grădinile oamenilor
Domnul Domahazi – care au fost criteriile de selectare a stăzilor unde se fac
modernizări ? – de ce evitaţi fosta stradă Zorilor , unde mai există în oraş
decantor în mijlocul drumului .
Domnul Primar – pe această stradă nu este apă şi canalizare – este inclus în
proiect , avem alocaţi 2 milioane – aţi votat – este depus la Ministerul
Dezvoltării acest proiect – se licitează
Domnul Domahazi – da am votat atunci , este un drum important de legătură ,
analizaţi vă rog frumos
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Domnul Primar – 400.000 euro sunt alocaţi , facem un efort – nu este
canalizare pe această stradă , apa este din 1968 – consider că până la alegerile
parlamentare o să se facă

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei )
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
cele 3 articole au fost aprobate cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate –

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 75 / 2011
privind aprobarea D.A.L.I. (documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie) pentru investiţia “Reabilitare 5 Km drum în oraşul Covasna,
judeţul Covasna

Se trece la discutarea punctului 7 – din ordinea de zi : Proiect
de hotarare privind constituirea Asociaţiei Sportive Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz

- prezintă raportul de specialitate

Comisia pentru sport
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 –
legea administraţiei publice locale se avizează favorabil proiectul de hotărâre
având în vedere că se respectă prevederile legale invocate.
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Astfel, se respectă art.5 alin.(3) şi anexa 3 din HG 28/2008 privind
aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări, prevederi care
permit ca pentru proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la
construcţii existente să se întocmească DALI, PT şi DE.
Art.3 şi 4 alin.(1) din HG 251/2011 stabilesc că beneficiarii finali
răspund de întocmirea şi transmiterea către Minister a documentaţiilor
tehnico-economice, documentaţii care se aprobă şi se finanţează de către
aceştia.
Finanţarea proiectelor prioritare, aşa cum sunt precizate în HG
251/2011 se asigură din sume alocate anual cu această destinaţie din fonduri
externe rambursabile şi nerambursabile, de la bugetul de stat, prin MDRT,
precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.
Pe perioada realizării lucrărilor finanţarea este asigurată de către
prestatorii, executanţii şi furnizorii cărora le sunt atribuite calupuri de lucrări
(art.8 alin.(1 şi 2 din HG 251/2011).
MDRT este autoritatea contractantă, ministrul fiind ordonatorul de
credite.
Consiliul local va avea obligaţiile prevăzute la art.5 din HG 251/2011.
Proiectul nostru prioritar, prin obiectivele sale, se încadrează în
prevederile art.12, teza 4 – „drumuri de interes local care deservesc obiective
de interes turistic”, având prioritate la finanţare, potrivit art.13, drumurile din
staţiunile turistice.
Conform art.5 din HG 251/2011 – pentru obiectivele de investiţii
aprobate la finanţare MDRT preia de la beneficiarii finali, pe durata realizării
investiţiei, terenurile.
Consiliul local a aprobat prin HCL 61/2011 predarea terenurilor către
Minister.
Este necesar să se evite o eventuală dublă finanţare, astfel ca străzile
Brazilor, Florilor, Andrei Şaguna, Gabor Aron, Gheorghe Doja, Aurel Vlaicu,
Varului şi Pava de Sus nu sunt incluse (cu o singură excepţie) în cererea de
finanţare depusă pe axa 5.2 – modernizare infrastructură de turism – program
unde suntem din februarie 2010 pe lista de rezervă, program care cuprinde
străzile: str. 1 Decembrie 1918, str.Ştefan cel Mare, tronson II,
str.Meşteşugarilor, str.Petofi Sandor (între intersecţia cu str.Digului şi
str.G.Olosz Ella), str.Gheorghe Doja (între Primărie şi intersecţia cu
str.Kalvin), str.Secuiască, str.Frăţiei, str.Ady Endre, str.Libertăţii, str.
Brazilor, str.Kodaly Zoltan, str.Jokai Mor, str.Arany Janos, str.Borvizului,
str.Bercsenyi, str.Cuza Vodă.
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Se trece la discuţii :
Domnul Gyero - vă rog să trecem în completare în Contractul de Societate la
capitolulVII . schi , ciclism şi hipism
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 ( şase )
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
cele 6 articole au fost aprobate cu 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate (
domnul Csikos nu este în sală )
În ansamblu : 15 voturi „ pentru „ – în unanimitate – ( domnul Csikos nu
este în sală )
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 76 / 2011
privind constituirea Asociaţiei Sportive Covasna

Se trece la discutarea punctului 8 – din ordinea de zi : Proiect
de hotarare privind acordarea premiilor de excelenţă

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz

- prezintă raportul de specialitate

Comisia pentru învăţământ
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Intră în sală d-l Csikos
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
cele 2 articole au fost aprobate cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate –
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 77 / 2011
privind acordarea premiilor de excelenţă

Se trece la discutarea punctului 9 – din ordinea de zi : Proiect de
hotarare privind finanţarea nerambursabilă a proiectelor religioase

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz

- prezintă raportul de specialitate

Comisia pentru culte religioase
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Kadar - prezintă procesul verbal şi modalităţile de împărţire a
sumelor – care este proporţională cu nr. Enoriaşilor pe comfesiuni – din aceste
calcule rezultă sumele din anexele 1 şi 2
Domnul Primar – propun să dăm cuvântul domnulul Condrea Ioan
Domnul Condrea Ioan – noi am depus un proiect . o documentaţie , pentru
parohia Izvorul Tămăduirii din Covasna – ni s-a alocat o sumă de 200 lei – nu
cred că este bine ceea ce aţi făcut – trebuie să vă gândiţi şi de 10 ori înainte să
luaţi o decizie la alocarea banilor pentru parohii - nu cred că este o metodă
bună său alocaţi banii în funcţie de numărul enoriaşilor – fiecare avem o
investiţie de făcut , asta trebuie să luaţi în considerare – gândiţi bine şi daţi
banii conform proiectelor ce se vor realiza – biserica aceasta nu s-a făcut
numai pentru credincioşii din Covasna , ci şi pentru vizitatorii care vin în
staţiune – trebuie să dezvoltăm turismul religios – vă rog să luaţi în serios
proiectul nostru , documentaţia este depusă la Comisie- biserica noastră a
contribuit la înfrumuseţarea oraşului
Domnul Kadar – atunci când s-a iniţiat acest regulament a fost propus ca banii
să fie împărţiţi în mod egal ,după nr. Enoriaşilor – parohia Dvs. oficial nu are
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enoriaşi – şi eu sunt de acord că această modalitate nu este chiar foarte bună ,
dar aşa am decis , aşa am procedat anul acesta , poate în anul viitor se va
schimba modalitatea de acordare, o să avem o altă cheie de a împărţi banii –
regulamentul este perfectibil , putem modifica , oricum trebuie să evităm
subiectivismul . Eu aşa am înţeles că este o colaborare bună între Consiliul
Local – Primărie şi Parohii.
Domnul Primar – da , se mai poate perfecta regulamentul , banii ce alocăm
sunt din venituri proprii , provin de la oamneii care plătesc impozite din oraş ,
Domnul Polhac – propunerea este bună – să nu se împarte pe nr. enoriaşi , ci
pe proiecte de la caz la caz – parohia despre care vorbim acum se află lângă
Hotel Montana , am putea da bani din taxa de staţiune ce plătesc turiştii de la
acest hotel
Domnul Primar – aşa am decis ca taxa de staţiune să folosim numai pentru
dezvoltarea turismului
Domnul Polhac – da ,dar aşa putem să zicem că este turism religios
Domnul Enea – propun ca suma alocată să fie dată catolicilor , reformaţilor .
ortodoxilor şi ei să împarte între ei , aşa cum cred ei mai bine
Domnul Condrea – nu alocaţi pentru intreţinere, ci numai pentru investiţii,
fiecare parohie are o investiţie şi numai asta să fie ajutat
Domnul Molnar – cred că iniţiativa a fost foarte bună de a da bani pentru
biserici, să ajutăm fiecare confesiune, şi eu sunt de acord ca banii în viitor să
fie dată confesiunii şi ei să împarte aşa cum cred că este cel mai bine . Banii
nu sunt de ajuns la nici o confesiune , propun să votăm aşa cum am decis , am
calculat – comisia s-a întrunit - am respectat regulamentul în tocmai – pentru
viitor putem să ne gândim la corectări . La d-l Condrea sunt 250 lei nu 200 lei
!
Domnul Domahazi – această sumă are o destinaţie precisă ?
Domnul Kadar – este un formular de proiect, în care se arată ce se va face cu
banii – apoi se va face un contract şi contracul aceasta se va respecta întocmai.
Domnul Domahazi – la proiectele culturale şi sportive pentru protocol se pot
aloca numai 205 – de ce aici nu ?
Domnişoara Tordai – la proiectele culturale este Ordonaţa 58 – Legea 350 ,
unde este precizat 20% pentru masă
Domnul Domahazi – în oraş avem un cimitir mixt , gardul cimitirului arată
jalnic – în partea cu piaţa este dezastru , toate confesiunile să dea bani din care
să se repare gardul
Domnul Kadar – după cunoştinţele mele această porţiune este a Parohiei
Reformate – nu poţi să impui nimănui ce să facă cu banii. Trebuie să cheltuie
pe ce au solicitat!
Domnul Polhac – Consiliul poate să le impune repararea gardului
Domnul Kadar – au solicitat pentru anumite lucruri , nu am influenţat pe
nimeni
Domnul Ferencz – în orice caz banii nu se vor cheltui pe protocol !
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Domnul Ceangă – trebuie să urmărim dacă banii s-au cheltuit pe ce au cerut ,
asta se va vedea anul viitor !
Domnul Kadar – cimitirul este proprietate comună Parohia Reformată şi
Consiliul Local Covasna , nu avem un regulament de funcţionare a cimitirului
, aprobat de toate confesiunile
Domnul Kopacz – nu e legal ca toate confesiunile să plătească şi numai o
singură parohie incasează bani pe locuri !!
Domnul Thiesz – nu plăteşte nimeni pentru locuri , eu personal m-am interesat
la biserici , trebuie să facem un regulament de funcţionare al cimitirului , unde
să fie trecut de la ce oră până la ce oră este deschis , casa mortuară la fel să fie
deschisă numai într-o anumită oră , nu aşa cum este acum , când este un mort
de etnie romă , vin rudele şi bea , urlă toată noaptea în cimitir , spunând că
asta este tradiţia lor
Domnul Ceangă – acum nu se mai poate modifica , s-a respectat regulamentul
, haideţi să votăm !
Domnul Lungu – am avut o discuţie cu Episcopia Harghitei şi Covasnei , unde
în perspectivă se va rezolva această problemă – cedăm 100 de enoriaşi
parohiei de jos de la Parohia din Voineşti – o altă problemă este problema
gunoiului , care se adună în cimitire – să ducem noi undeva ne costă o sumă
mare de bani
Domnul Thiesz – ne gândim la o soluţie – mai aşteptaţi puţin
Domnul Condrea – încet – încet se va rezolva problema , pentru că fiecare
enoriaş acolo merge unde îi place mai mult , unde îi este mai aproape , sau mai
uşor. Sper ca D-l Primar să găsească soluţia cea mai bună !
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei )
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
cele 3 articole au fost aprobate cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate –
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 78 / 2011
privind finanţarea nerambursabilă a proiectelor religioase
Se trece la discutarea punctului 10 – din ordinea de zi :
anual al consilierilor şi al comisiilor de specialitate

Raportul

Domnul Ceangă – în general lucrurile s-au decurs normal
Domnul Primar – în general da – avem 40 milioane Euro proiecte depuse
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În patru ani trebuie să se finalizeze toate lucrările – eu zic că am scos Hotărâri
bune – mai ales referitoare la turismul balnear – din asta o să aibă Covasna un
viitor . În general sunt mulţumit cu ce au lucrat consilierii !
Domnul Ceangă – oamenii sunt de părere că în oraş s-au schimbat multe în
bine , Primarul şi Consilierii împreună au realizat aceste lucruri !

Se trece la discutarea punctului 11 – din ordinea de zi : Proiect
de hotărâre privind modificarea HCL 13/2011 privind
restricţionarea provizorie a circulaţiei stradale pe strada Libertăţii,
în perioada 20 mai-30 septembrie

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Primar

- prezintă raportul de specialitate

Comisia pentru adm.dom.public şi privat
Comisia de urbanism
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Primar – iniţial a fost vorba să facem lucrarea în parcarea de vizavi de
apa minerală , dar aceasta este mult prea ocupată , folosită , aşa că ne-am
gândit să mutăm totul în parcarea de vizavi de Banka RAIFFEISEN , aici se
va opri trenuleţul , aici vor parca bicicletele , ricşele , aici va fi intrarea şi pe
luciul de apă, pe care execută OGA ,a şi pus pe licitaţie , aici o să se
desfăşoară Ziua Recoltei şi de sărbătorile de iarnă o să avem un mic orăşel de
Crăciun. De luni ne apucăm de lucrări , începem construcţia !
Aşteptăm să vină şi trenuleţul ,
Doamna Secretar – am avizat favorabil pentru legalitate . Aşteptăm şi avizul
Poliţiei Staţiunii.
Domnul Lungu – cu semnalizările să avem grijă , unde drumul este prea îngust
şă se facă sens unic
Domnul Ceangă – 2 schiţe ale oraşului să punem la cele două intrări
Domnul Primar – o investiţie foarte mare s-a finalizat aztăzi – s-au adus WC –
urile publice
Domnul Kadar – sper să fie numai provizorii acolo în faţa “hotelului “
Domnul Gyero – dacă nu am reuşit să facem un hotel acolo , măcar am făcut
un WC public !
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Domnul Primar – propun modificarea art.2 – să fie inclus şi bere
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 ( patru )
articole , cu modificarea adusă ,
cele 4 articole au fost aprobate cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate –
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 79 / 2011
privind modificarea HCL 13/2011 privind restricţionarea provizorie a
circulaţiei stradale pe strada Libertăţii, în perioada 20 mai-30 septembrie

Se trece la discutarea punctului 12 – din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea caietelor de sarcini pentru organizarea licitaţiilor
publice cu strigare pentru închirierea spaţiilor din chioşcurile modulare
din centrul oraşului

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Doamna Secretar

- prezintă raportul de specialitate

- Aviz favorabil
Comisia juridică
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Am văzut că iniţial nu a fost pusă o taxă la art.1 alin.3. La propunerea mea d-l
Bagoly a pus taxa similară ca la piaţă , modulele de 7,88 m2 40euro minim
Modulele de 12,70 m2 65 euro minim
Preţ de pornire la licitaţie .
Domnul Primar propune comisia : Preşedinte Thiesz Janos
Membrii
Ciurea Crina
Bagoly Zsolt
Erdelyi Zsuzsa
Raduly Gyula
Membrii de rezervă
Rakosi Aron
Deak Barna
Se trece la discuţii :
Domnul Kopacz – cer să fie scos din caietul de sarcini articolul referitor la
limba română
Doamna Secretar – da , se poate depune documebntaţia în amândouă limbi ,
prima dată în română apoi şi în maghiară
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Domnul Enea – să se treacă acolo –„ în ambele limbi”
Domnul Prim ar – propun ca documentaţia să se poate depune în ambele limbi
Doamna Secretar – da , numai că ofertele vor trebui traduse în limba română,
o cheltuioală în plus pentru ofertanţi dacă traduc la Notar!
Domnul Polhac – are obligaţia să depună şi traducere în română
Domnul Primar – orarul să fie de luni până duminică până la ora 21 , să se
voteze şi modificarea orarului
Domnul Gyero – oferta şi documentaţia se pot depune în limba maghiară dar
anexele trebuie traduse
Domnul Molnar – poate că sunt comercianţi care nu vorbesc limba română
Domnul Primar – acum suntem nepregătiţi , dar îmi asum răspunderea că se va
remedia această deficienţă în curând – acum să votaţi aşa cum a fost iniţiat

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 ( patru )
articole , cu modificarea adusă ,
cele 4 articole au fost aprobate cu 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate
În ansamblu : 16 voturi „ pentru „ – în unanimitate –
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 80 / 2011
cu privire la aprobarea caietelor de sarcini pentru organizarea licitaţiilor
publice cu strigare pentru închirierea spaţiilor din chioşcurile modulare
din centrul oraşului
Se trece la discutarea Diverse >
Domnul Domahazi - am primit răspunsul , care nu mă satisface – continui
demersurile mai departe în baza legii . sincer nu m-am aşteptat la un asemenea
răspuns .
Doamna Secretar – puteţi să atacaţi în termen de 30 zile , am pregătit
răspunsul , dacă Consiliul votează o să primiţi acum
Domnul Primar – vreţi să se schimbe Comisia contestată de Dvs ?
Doamna Secreta – ce articole s-au încălcat ?
Domnul Polhac. – iniţial au fost 3 propuneri , a dlui Thiesz s-a retras , a
rămas a lui Căşunean şia lui Domahazi . Cel a lui Casunean a trecut cu 14
voturi pentru – ce contestaţi ? că nu aţi ajuns în comisie ?
Doamna Secretar – aceasta nu este o comisie de specialitate
Domnul Ferencz – noi nici nu am fost întrebaţi !
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Domnul Enea – poate contestaţi persoana mea ? am luat 980 voturi la alegeri ,
în consiliu 14 , când am fost votat în comisia de ordine publică !
Domnul Domahazi – v-am spus , merg mai departe cu ce -mi permite legea
.V-am mai spus , ce face Pepsi este îngrozitor , curge apa în continuare pe
trerenurile oamenilor , distruge şi santierul de drum – tăbliţele , indicatoarele
tot în câmp sunt – oamenii întreabă de ce se scoate piatra cubică , sunt
nemulţumiţi , distruge aspectul vechi al oraşului. Jumătate se fură , jumătate se
distruge. Se putea valorifica , cred eu. Nu este cireadă de vite în oraş, dacă vin
oamenii la Dvs. trebuie ajutaţi. Cererile gospodarilor trebuiesc rezolvate , nu
trebuie să fie neglijaţi , cererea ce aţi primit de la crescătorii de animale vă rog
să rezolvaţi !
Domnul Primar – referitor la apa care curge , nu este de la Pepsi , Vectra a
tăiat hidrantul , gazul , ei sunt responsabili ! – Piatra cubică- nu este aşa cum
este la Sft . Gheorghe sau la Tg. Secuiesc , această piatră ar merge intr-un
centru istoric , dar nu la Covasna unde în jur sunt numai blocuri. Momentan
avem 30.000 m2 de piatră , o să punem într-o stradă unde sunt numai case de
locuit. Din păcate centrul oraşului n u e aşa cum este centrul Braşovului ,
medievală , cu clădiri din sec. XVI- XVII .
Domnul Thiesz – am sunat la dl. Şerban , apa curge din cauză că a fost spart
hidrantul – Vectra este responsabil . D-l Incefi s-a deplasat la faţa locului de la
Pepsi nu curge apă ! Canalizarea o să fie curăţat de pietre , care au intrat tot
din cauza la Vectra.
Domnul Kadar – cei de la Vectra ar trebui să meargă în schimb de experienţă
pe partea cealaltă , spre Tg. Secuiesc , să vadă cum se lucrează acolo.
Civilizat, repede , nu se distruge nimic şi au şi randament.Trebuie sesizat
Consiliul Judeţean , ca să ştie ce fac cei de la Vectra.!
Domnul Primar – da , am sesizat , nu sunt organizaţi , totul este haotic la ei !
Domnul Thiesz – legat de ce s-a spus de cimitir – trebuie să elaborăm un
regulament de funcţionare , împreună cu bisericile.
Nefiind alte discuţii , se supune la vot răspunsul pentru D-l Domahazi . Se
votează în unanimitate – 10 voturi pentru . Sunt prezenţi 10 consilieri.
Nefiind alte discutii domnul Preşedinta de şedintă Ceangă Horea ,
multumeşte pentru prezenţă si incheie sedinta la orele 18,50 .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CEANGĂ HOREA

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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