JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 9 /2011 :
Încheiat astăzi 9 iunie 2011 orele 1400 cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri, lipseşte dl.consilier Cseh Bela dl. Lungu Dorel intră în
sală la orele 1415.
Participă la şedinţă, domnul Viceprimar - Thiesz Janos, doamna Secretar - Enea
Vasilica, funcţionarii care au întocmit rapoarte de specialitate, din partea presei
reprezentantul ziarului “SZÉKELY HIRMONDÓ . Domnul Primar este la o altă
şedinţă.
Consilierii au fost convocaţi în SEDINŢA ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 349/2011 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Se propune ca preşedinte de şedinţă dl Csikos Tibor Zoltan
Se supune la vot. Se votează în unanimitate.
Se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 83/2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă .
_______________________________________________
.
Domnul Preşedinte de sedinţă prezintă ORDINEA DE ZI a sedinţei aşa
cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 349/2011, dupa cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificare HCL 60/2011 pentru modificarea
capitalului social al SC Gos-Trans-Com S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SC Gos-Trans-Com
S.R.L. pe anul 2011
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3.
Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în
domeniul privat al oraşului Covasna, casarea şi scoaterea din inventar a 13
monumente de for public aflate în administrarea Casei orăşeneşti de Cultură
Covasna
Proiect de hotărâre cu privire aprobarea regulamentelor de
4.
funcţionare a trenuleţului de agrement şi a bicicletelor tip trăsură şi instituirea
de tarife pentru funcţionarea acestora
Domnul Viceprimar solicită:
Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind modificare HCL 60/2011 pentru
modificarea capitalului social al SC Gos-Trans-Com S.R.L. - să fie scos de pe
ordinea de zi. Astfel, punctul 2 devine punctul 1, punctul 3 devine punctul 2 iar punctul
4 devine punctul 3.
Domnul Preşedinte de şedinţă – Dă citire din nou Ordinii de zi, cu
propunerile de modificare, astfel cele 3 puncte sunt votate cu unanimitate de voturi:
____________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului SC Gos-Trans-Com S.R.L. pe anul 2011
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
Domnul Csikos Tibor Zoltan prezintă raportul de specialitate la proiectul de
hotărâre.
Comisia de buget-finante – Aviz favorabil.
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Vasilica Enea – Aviz favorabil.
DISCUŢII:
Domnul Kadar Gyula – cifre referitoare la creanţe?!
Domnul Csikos Tibor – sunt 8 milioane datorii de la persoane fizice şi juridice.
Am început cu somaţii de plată, s-a suspendat serviciul către datornici respecându-se
procedurile legale. Aşa s-au mai recuperat nişte bani. Dacă nici aceste metode nu sunt
eficiente vom formula acţiuni în instanţă.
Domnul Polhac Gheorghe – aţi spus că aţi reziliat contractul cu unele societăţi.
Ce fac cu gunoiul, unde-l aruncă, în apă, pe stradă?!
Domnul Csikos Tibor – Agenţii economici restanţieri sunt printre blocuri. Avem
profit chiar dacă avem restanţe. Am făcut 750 contracte de salubrizare noi, este o
realizare.
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Domnul Ciangă Horea – până nu plăteşte toată lumea nu putem face ordine în
oraş.
Domnul Csikos Tibor – aveţi dreptate! Sunt încă 80 de familii care nu vor să facă
contract, voi preda la Primărie situaţia pentru a se lua măsuri.
Domnul Polhac Gheorghe – Tariful la gunoi nu este echitabil, unii au mai mult
gunoi în gospodărie, alţii mai puţin.
Domnul Csikos Tibor am încercat ca taxa de salubrizare să fie pe persoană şi
pentru casele particulare. Anul trecut, s-a luat în calcul o medie de 3 persoane.
Domnul Domahazi Janos – Primăria, Gostranscom şi Agenţia pentru Mediu
trebuie să lucreze în strânsă colaborare. Până nu se dau amenzi nu se va face ordine.
Domnul Csikos Tibor – în urma discuţiilor cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului, sunt dispuşi să ne ajute cu persoanele juridice, pentru persoanele fizice avem
hotărâre a Consiliului local şi persoane abilitate în primărie.
Doamna Secretar Enea Vasilica – Şi primăria şi-a făcut datoria. Domnul Dombi
a aplicat sancţiuni, chiar daca domnul Domahazi il ataca.A încheiat multe procese
verbale de contravenţie şi chiar dacă amenda s-a schimbat în avertisment, rezultatul a
fost cel scontat. Mai exact, s-au încheiat contracte de salubrizare. Domnul Dombi a
avut curaj să aplice legea!
Domnul Domahazi Janos – am colaborat cu domnul Dombi, nu l-am atacat,am
colaborat cum am putut.
Domnul Kopacz Levente - referitor la preţul gunoiului. Am avut un proiect de
hotărâre în acest sens, însă noi am lăsat la aprecierea domnului Csikos.
Domnul Gyero Jozsef – am înţeles că duceţi gunoiul la Tg. Secuiesc. Cum se
reflectă acestă cheltuială în plus, în gestionarea deşeurilor?
Domnul Csikos Tibor- am invocat la majorarea tarifului costul transportului
până la Tg. Secuiesc.
Domnul Gyero Jozsef – asta şi voiam să ştiu, dacă ne încadrăm în acest tarif cu
cheltuielile pe care le aveţi.
Domnul Csikos Tibor – s-ar putea să vin cu majorarea tarifului la gunoi.
Domnul Lungu Dorel – Să găsim o soluţie pentru resturile din cimitir!!!
Domnul Csikos Tibor – s-a rezolvat
Domnul Thiesz Janos – am promis şi s-a făcut.
Domnul Domahazi Janos - şi câmpul!!!
Domnul Thiesz Janos – o să facem controale şi pe câmp. Când a preluat
Domnul Csikos Gos- Trans- Com, nu erau contracte. Prin colaborarea foarte bună
dintre primărie şi Gos- Trans- Com s-au încheiat multe contracte. Partea de jos a
pârâului Covasna mai are probleme, o amendă aplicată celor care aruncă gunoiul acolo,
ar crea un precedent.

3

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, aşa
cum a fost iniţiat de Primar, articolele au fost aprobate în unanimitate de voturi.
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 15 voturi
,,pentru” – unanimitate, domnul Csikos nu votează, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 84/2011
privind aprobarea bugetului SC Gos-Trans-Com S.R.L. pe anul 2011

Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu
privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Covasna,
casarea şi scoaterea din inventar a 13 monumente de for public aflate în
administrarea Casei orăşeneşti de Cultură Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
Domnişoara Tordai Cecilia prezintă raportul de specialitate. Este vorba despre
trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Covasna, casarea şi
scoaterea din inventar a 13 monumente de for public aflate în administrarea Casei
orăşeneşti de Cultură Covasna şi redarea spaţiului public a altor 18 monumente
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru cultură – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Enea Vasilica – AVIZ FAVORABIL.
Discuţii:
Domnul Kopacz Levente – n-ar trebui să aducem monumentele în zona centrală
ci să ne gândim să facem altele.
Domnişoara Tordai Cecilia – da, putem organiza o tabără de sculptură, se poate!.
Sunt mulţi sculptori buni în judeţ, pot fi aduşi şi din ţară. Cheltuieli n-ar fi atât de mari
dacă ne gândim că lucrările vor rămâne în oraş.
Domnul Molnar Janos – Mutarea acestor sculpturi nu este o soluţie, artistul le-a
conceput în mediul respectiv. Soluţia ar fi să facem proiecte culturale. Să invităm artişti
să vină în oraş, să lucreze, să sculpteze pentru a ne rămâne în patrimoniu lucrările lor.
Trebuie să fie pe domeniul public, să nu fie pe teren particular şi să ne trezim că
proprietarii cer să fie ridicate monumentele.
Domnul Csikos Tibor – să discutăm pe problematică. Terenul pe care sunt
amplasate monumentele, mai este al nostru?
Doamna Secretar Enea Vasilica – eu ştiu că terenul nu mai este al nostru.
Domnul Bocan Ioan Marcel – eu cred că astăzi ar trebui să votăm doar trecerea
din domeniul public în domeniul privat al celor 13 monumente, după care vom stabili
ce se va întâmpla cu ele.
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Doamna Secretar Enea Vasilica – asta propune şi proiectul de hotărâre, se
propune trecerea din domeniul public în domeniul privat, în vederea casării. Nu casăm
astăzi. Aşa se justifică trecerea dintr-un domeniu în altul.
Domnul Enea Nicolae – proiectul sună clar, în vederea casării. Asta nu înseamnă
că le casăm noi.
Domnul Gyerõ József - Aceste bunuri trebuie să fie în domeniul public, dacă nu
se pot menţine acolo se pot muta. Însă, trebuie să analizăm circumstanţele în care
aceste monumente au ajuns cum au ajuns. Patrimoniul cultural al oraşului este destul de
sărăcăcios, trebuie să avem grijă de el. Jandarmeria şi Poliţia locală să aibă în vedere
paza acestor monumente!!!
Domnul Ciangă Horea Dumitru – Aceste monumente au fost făcute pe vremea
comunismului, atunci era mai simplu. Eu recomand să nu se mai facă din lemn, lemnul
lucrează. Văd că au valori mari. Dacă se fac altele primăria trebuie să se angajeze că le
întreţine. Sunt de acord cu scoaterea!
Domnul Kadar Gyula – propun ca artiştii care au realizat aceste monumente să fie
anunţaţi, după casare.
Domnul Căşunean- Vlad – la monumentele rămase în domeniul public a fost
verificată starea de degradare?
Domnişoara Tordai Cecilia – da, sunt şi acolo unele lipsuri.
Domnul Bocan Ioan Marcel – dacă sunt lipsă din 2006, de ce se propune scoaterea
din domeniul public abia acum?!
Domnul Thiesz Janos – în perioada respectivă s-a propus ridicarea acelor
monumente, deoarece era problemă cu terenul, şi s-a propus să fie puse toate în curtea
Spitalului de cardiologie În ceea ce priveşte monumetele lipsă, s-a făcut reclamaţie la
poliţie, s-a găsit şi autorul. Nu s-a găsit momentul propice pentru casare până acum.
Valoarile mari vin de la valoarea artistică. Aceste monumente n-au fost niciodată sub
pază.
Domnul Ciangă Horea Dumitru – la lemn lucrează natura!!
Domnul Thiesz Janos – aceste tabere au avut loc în multe localităţi. La Reci au
dispărut toate şi nu au fost casate.
Domnul Butyka Gyula – scoatem acum cele 13 monumente şi cu restul ce facem?!.
Mai rămân încă 18 bucăţi, din care 11 sunt din lemn şi sunt degradate, mai bine le
scoatem pe toate!!!
Domnul Thiesz Janos dacă nu sunt degradate într-o proporţie mare, nu le putem
casa. Dacă lipsesc câteva elemente, le putem remedia.
Domnul Kadar Gyula – s-au conturat 2 păreri. O părere e că trebuie să „scăpăm”
de toate monumentele, cealaltă e că trebuie să analizăm care sunt viabile, să le restaurăm
şi să avem grijă de ele. Eu susţin a doua părere, adică aşa cu s-a propus prin proiectul de
hotărâre.
Domnul Ciangă Horea Dumitru – sunt de acord cu dl. Kadar, dar să se angajeze
Primăria că le păzeşte!!
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, aşa
cum a fost iniţiat de Primar, cele 2 articole au fost votate astfel:
art. 1 – 16 voturi „pentru”
art. 2 – 16 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi
,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 85/2011
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului
Covasna, casarea şi scoaterea din inventar a 13 monumente de for public aflate
în administrarea Casei orăşeneşti de Cultură Covasna
_____________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu privire
aprobarea regulamentelor de funcţionare a trenuleţului de agrement şi a
bicicletelor tip trăsură şi instituirea de tarife pentru funcţionarea acestora
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
Domnul Thiesz Janos prezintă raportul de specialitate
Comisia pentru buget, finanţe - AVIZ FAVORABIL. Domnul Bocan s-a
abţinut deoarece nu a primit materialul la timp şi nu a fost fundamenat preţul.
Comisia pentru turism - AVIZ FAVORABIL Domnul Domahazi, cu meţiunea
că doreşte o altă modalitate de constituire a garanţiei. Dacă garanţia este mare nu mai
închiriază nimeni.
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Domnul Căşunean – Vlad – Dacă un grup organizat vrea să închirieze trenuleţul,
de exemplu duminica, nu poate decât de la ora 8 la 10 şi de la 9 seara. Eu propun ca
închirierea să se poată face şi în alte intervale orare, cu condiţia ca cererea să fie făcută
cu 5 zile înainte iar anunţul să fie afişat în fiecare staţie. Taxa să fie pentru cursă privată.
Domnul Enea Nicolae – tariful pentru închiriere să fie mai mare pentru agenţi
economici, dacă s-au făcut rezervări.
Domnul Thiesz Janos – referitor la propunerea legată de garanţie, dl Primar a
renunţat la garanţie!
Domnul Csikos Tibor – din regulament să fie scoase pasajele referitoare la
garanţie.
Domnul Thiesz Janos – cred că în prima faza ar trebui să participe toţi, fără
rezervări. Pe parcurs se pot face modificări.
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Domnul Polhac Gheorghe - s-a stabilit un număr minim de persoane necesare
pentru punerea în mişcare a trenuleţului? Dacă nu, nu va fi rentabil, nu ne vom scoate
cheltuiala. Tarifele de weekend ar trebui să fie mai mari, aşa cum e şi în alte părţi.
Domnul Csikos Tibor – Deocamdată să mergem pe programul propus, altfel ne
încurcăm.
Domnul Polhac Gheorghe – este agrement sau transport local? Nu trebuie prea
multe staţii!! S-a făcut o estimare a costurilor?
Domnul Csikos Tibor – până nu avem trenuleţul nu putem face un astfel de
calcul. Să fie umplut cu nr. max de persoane, cu 20-30 Km/h şi apoi vedem. Oricum, în
cartea tehnică nu cred că e trecut consumul în ore.
Domnul Gyerõ József – perspectiva este greşită domnule Polhac. Scopul acestui
trenuleţ şi a acestor biciclete este de a atrage turişti. Aceşti turişti fac alte cheltuieli în
Covasna, suplimentând astfel veniturile la bugetul local. Nu este important să ne iasă
contravaloarea transportului, dacă taxele de staţiune acoperă costurile, e bine!
Referitor la cele 2 regulamente, în anexa 1 art. 7- ce înseamnă evenimente
deosebite?! Din regulamentul pentru biciclete n-am înteles multe lucruri.”Copii sub 7
ani nu pot închiria” este clar, „copii sub 14 ani sub supraveghere....”. Cred că este
suficient să se specifice că se aplică regulile OUG 195/2002. La alin. 7, formularul să fie
de predare-preluare.
Doamna Secretar Vasilica Enea – mulţumesc domnului Gyero, pentru
observaţiile pertinente.
Domnul Butyka Gyula – în formular să se specifice ora plecării şi ora sosirii.
Domnul Gyerõ József şi în cazul în care se depăşeşte timpul de închiriere se
plăteşte suplimetar.
Domnul Enea Nicolae – să nu ne gândim la un profit direct ci indirect.
Domnul Polhac Gheorghe – pretindem că ne îndreptăm spre o economie de
piaţă. Orice investiţie trebuie să aducă plus valoare. Dacă nu aduce beneficii, înseamnă
că investiţia a fost proastă!!!
Domnul Molnar Janos – cei din sală să fim primii care ne plimbăm cu trenuleţul.
Să venim cu familiile, să facem profit!!
În prima fază, închirierea să se facă numai în afara orelor de program. Dacă
cererea va fi mare poate mai achiziţionăm un trenuleţ sau ataşăm un vagon, să nu dăm
programul peste cap. Poate vin şi locuitori din localităţile limitrofe, este important să
respectăm programul.
Domnul Csikos Tibor – trebuie să menţinem programul măcar 2 săptămâni să
vedem cât este de rentabil. Poate vor fi curse cu 2-5 persoane. După aceea vom putea
face modificări şi în favoarea închirierii.
Domnul Căşunean – Vlad eu am propus, înainte cu 5 zile să se programeze
cursa.
Domnul Lungu Dorel- să găsim o soluţie şi pentru Planul Înclinat. Să punem o
tablă, să facem un pod, nu cred să ne coste atât de mult.
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Domnul Kopacz Levente- sunt pentru închiriere cu rezervare înainte cu 5 zile şi
majorarea tarifului pentru închiriere. La zece persoane să fie măcar 50 de lei.
Domnul Thiesz Janos – eu îmi menţin părerea, să votăm aşa cum a fost iniţiat,
cu modificările propuse de dl. Gyero.
Domnul Bocan Ioan Marcel – nu este fundamentat preţul, să facem gratis!!!
Domnul Kopacz Levente – eu menţin ca preţul închirierii să fie crescut
Domnul Enea Nicolae – capacitatea maximă este de 40 locuri!
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole, aşa
cum a fost iniţiat de Primar, articolele fiind aprobate astfel:
art. 1 – prima variantă „închirierea trenului în afara programului cu cel
puţin 24 ore înainte”cu modificările propuse - 13 voturi ,,pentru” , 2 „abţineri” Dl.
Bocan şi dl. Polhac şi 1 vot împotrivă Dl. Căşunean- Vlad.
a doua variantă „închirierea se poate face şi în timpul
programului cu condiţia să se facă rezervare cu 5 zile înainte. – 1 vot „pentru”, 5 voturi
„împotrivă” şi 10 „abţineri”
art. 2 – cu modificările propuse - 13 voturi ,,pentru” , 2 „abţineri” Dl.
Bocan şi dl. Polhac şi 1 vot împotrivă Dl. Căşunean- Vlad.
art. 3 – 13 voturi ,,pentru” , 2 „abţineri” Dl. Bocan şi dl. Polhac şi 1 vot
împotrivă Dl. Căşunean- Vlad
art. 4 - 13 voturi ,,pentru” , 2 „abţineri” Dl. Bocan şi dl. Polhac şi 1 vot
împotrivă Dl. Căşunean- Vlad
art. 5 - 13 voturi ,,pentru” , 2 „abţineri” Dl. Bocan şi dl. Polhac şi 1 vot
împotrivă Dl. Căşunean- Vlad
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi
,,pentru” , 2 „abţineri” Dl. Bocan şi dl. Polhac şi 1 vot împotrivă Dl. Căşunean- Vlad
– după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 86/2011
cu privire aprobarea regulamentelor de funcţionare a trenuleţului de agrement şi
a bicicletelor tip trăsură şi instituirea de tarife pentru funcţionarea acestora
_______________________________________________________
Consilierii mulţumesc pentru invitaţie .
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Csikos Tibor, mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 1457.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CSIKOS TIBOR ZOLTAN

SECRETAR
ENEA VASILICA
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