
JUDETUL  COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL  ORAS COVASNA 

C O V A S N A 
 
 

   P R O C E S - V E R B A L  n r. 12 /2011  
 
 
 Incheiat astazi 14 septembrie orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI 
„EXTRAORDINARĂ”  a Consiliului local oras Covasna. 
  
Sunt prezenti 12  consilieri, ,  
Lipsesc:  domnii  consilieri local  Ceangă Horea  ; Cseh Béla ; Kádár Gyula ; 
Lungu Dorel  şi Tordai Cecilia    

Participă la sedinta, doamna secretar  Enea Vasilica ,   personalul care 
a intocmit rapoarte de specialitate,  

 

 
 Se propune ca preşedinte de şedinţă – domnul  Ferencz Botond 

Se supune la vot . 
Se votează în unanimitate de voturi – 12  voturi pentru 

 Se adoptă : 

     HOTĂRÂREA NR. 106 / 2011  
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă 

_____________________________________________________________
__ 

  
 
Consilierii au fost convocati in SEDINŢA EXTRAORDINARA prin 

Dispozitia primarului nr. 426 / 2011  care a fost adusă la cunostinta 
locuitorilor prin afisare la sediul propriu.  
   

Domnul  Presedinte  de  şedinta  prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 
426/2011, după cum urmează : 

 
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei pentru 

investiţia “Modernizare str. Ştefan cel Mare – tronson I în oraşul 
Covasna 



 
Se supune  la vot  articolul unic  din ordinea de zi . 
Se votează în unanimitate Ordinea de zi . 

 
 
 

Se trece la discutarea punctului unic din ordinea de zi -     Proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei pentru investiţia 
“Modernizare str. Ştefan cel Mare – tronson I în oraşul Covasna 

 
 
 
 

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care : 
Domnul Rákosi Áron   -  prezintă raportul de specialitate  cu privire la  
 aprobarea documentaţiei pentru investiţia “Modernizare str. Ştefan 
cel Mare – tronson I în oraşul Covasna 

 
Dacă înainte nu am avut o Hotărâre de Consiliu în acest sens unde să 
fie nominalizat exact valoarea cheltuelilor neeligibile, ne cade rău  ; se 
ajunge la 4 milioane lei , bani noi . Ştiu că este mult , ştiu că o să fie o 
„rată „ mare în bugetul de anul viitor al oraşului , dar dacă am ajuns la 
stadiul asta a proiectului , să ne uităm şi la ce este în pahar , nu numai 
la ce lipseşte.Oricum se va ajunge la o finanţare de 8 .272.000 lei , 
bani noi , la care se adaugă TVA – oricum este peste 10 milioane de 
lei . Noi dăm 4 ei ne dau 10 milioane . Bineînţeles că o să fie un efort 
mare din partea oraşului şi al consiliului , dar ar fi păcat ca în acest 
stadiu să pierdem proiectul , chiar la ultimul pas.  Dacă acum nu votaţi 
proiectul  , nu se clarifică treaba asta , acest proiect cade . Am lucrat 
foarte mult , am obţinut atâtea  avize . De exemplu de la Inspectoratul 
de Construcţii ne a trebuit aviz şi de la Bucureşti şi de la noi. Nu 
înţeleg nici acum de ce , dar aşa s-a cerut.Pentru fiecare am depus un 
rând de proiecte , fiecare pagină ştampilată de  verificator de proiect , 
expert , etc. A fost o muncă enormă . E păcat să pierdem acum.e greu , 
dar vedeţi că banii totuşi nu ne dau pe degeaba.  Cu operatorul tehnic 
trebuie să rezolvăm noi în ograda noastră . Acum se poate cuprinde că 
valoarea branşamentului va fi achitat de către Operatorul Regional . 
Cred că nu stricăm nimic , că oraşul oricum se angajează să achită 
partea lui din cheltuielile neeligibile. Restul să clarificăm cu 
operatorul , dacă plăteşte sau nu. Cred că si operatorul se gândeşte că 



are prioectul acela mare de 8,5 milioane lei , şi o să aibă o contribuţie 
destul de mare , dar tot de la noi se incasează aceşti bani. Trebuie să 
recunosc şi eu. Dacă apa costă 2 lei  , din aceasta 0,60 lei este 
redevenţă. Se adună o sumă foarte mare de bani. Dacă aveţi alte 
cerinţe , vreţi să clarificăm unele lucruri eu vă stau la dispoziţie , dar 
acum de 2 zile lucrez  la corectarea proiectului , şi mâine trebuie să fie 
gata. Cei de la ADR  cer ca cererea de finanţare depusă în anul 2008 ,  
să fie  reactualizată , conform cu reglementările în vigoare . Cifrele s-
au schimbat de la 14 miloane la 13. 9 milioane lei  , s-au schimbat şi 
valorile eligibile şi neeligibile .Asta înseamnă să iau pagină cu pagină 
să citesc norma şi să rescriu , corectez acolo unde este cazul  .  
Dar după ce am terminat vă stau la dispoziţie vă arăt documentaţia pe 
care o am , vă dau separat pe branşamente , bineînţeles ce am. 
 

Comisia de buget,finanţe                                                   -    Aviz favorabil 
cu amendamentul, cheltuielile de branşament să fie suportate de 
GOSP.COM. Sft. Gheorghe 
Comisia juridică                                                                 -   Aviz favorabil 
cu amendamentul , se propune inserarea în proiectul de hotărâre , că din 
cheltuielile neeligibile şi contribuţia la cheltuielile eligibile , să fie 
recuperate de la ADI  AQUACOV şi Consiliul Judeţean Covasna, 
contravaloarea cheltuielilor legate de branşamentele de apă şi canalizare , în 
baza contractului de delegare a serviciului apă - canal  
Comisia de urbanism                                                         –   Aviz favorabil 
cu amendamentul , Operatorul Unic Regional  S.C. GOSP. COM. S.A. Sft. 
Gheorghe să suporte cheltuielile neeligibile cel puţin cu valoarea 
branşamentelor. 
Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 
 

          In conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 – 
legea administratiei publice locale se avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare avand in vedere ca se respecta prevederile legale invocate. 
          Urmare a notificarii 17449/7.09.2011 trimisa noua de catre ADR 
Centru este necesar sa se adopte o noua hotarare de consiliu privind 
aprobarea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic care sa cuprinda 
modificarile legate  de bugetul proiectului, modificari intervenite  dupa 
adoptarea HCL 14/2009 cu privire la modernizarea strazii Stefan cel 
Mare -  Tronson I. in orasul Covasna. 
           Pe axa 2.1 din cadrul Programului Operational Regional – 
investitia “Modernizare strada Stefan cel Mare –tronson I. in orasul 



Covasna” in prima editie , cererea noastra de finantare a fost inclusa in 
lista de rezerva cu recomandarea ca Proiectul tehnic si Detaliile de 
executie sa fie in conformitate cu prevederile tehnice si de calitate a 
produselor si lucrarilor  precizate in  Studiul de Fezabilitate si 
Documentatia de clarificari precum si reconsiderarea solutiei de 
deversare a apelor pluviale  in raul Covasna prin preluarea acestora in 
sistemul de canalizare. 
           Situatia ulterioara, a realizarii racordurilor de canalizare si 
bransamentelor de pe proprietati private se poate mentine in buget ca si 
cheltuieli  neeligibile si daca se prezinta acordul scris si legalizat  al 
proprietarilor respectivi. 
            Astfel, valoarea contributiei proprii a orasului Covasna a crescut 
de la 246.902 lei la  3.011.362 lei , fiind vorba de utilitati care nu se afla 
in corpul strazii Stefan cel Mare  ce urmeaza a fi modernizata. 
             Prin notificarea nr.17382/6.09.2011 – ADR Centru  ne 
informeaza ca proiectul este considerat acceptat pentru urmatoarea etapa, 
etapa de contractare iar prin ultima notificare  se anunta ca pe data de 
15.09.2011. orele 10  va avea loc vizita la fata locului,vizita 
precontractuala. 
             Astfel, se justifica ca legala si oportuna convocarea Consiliului in 
sedinta extraordinara pe data de 14.septembrie in vederea adoptarii unei 
noi HCL de aprobare a documentatiei tehnice pentru investitia 
Modernizare strada Stefan cel Mare –tronson I. 

 
Se trece la discuţii : 
Domnul Molnár – propun că altădată dacă sunt  probleme de acest fel , în 
care sunt implicaţi şi alţi factori ca în cazul de faţă AQUACOV sau GOSP: 
COM  SFT: GHEORGHE , să fie chemaţi şi ei , să fie de faţă la discuţii – 
acum dacă era un reprezentant de la ei , spunea părerea , că acum suntem în 
situaţia că punem un amendament , ei mâine spun că nu sunt de acord , şi noi 
suntem cu o hotărâre fără hotărâre. Altădată să anunţăm şi partea cealaltă , să 
invităm la discuţii ! 
Domnul Enea – când vorbim cu cei de la Gosp. Com.S.A. Sft. Gheorghe ,ca 
să plătească aceste cheltuieli neeligibile,  trebuie să fim fermi, în modul 
imperativ să le impunem ca această sumă să fie plătită de ei , pentru că şi ei 
cresc preţul la apă fără să ne  întrebe pe noi . Printr-o adresă foarte fermă 
trebuie impus acest lucru, şi scris că în caz contrar ieşim din Asociaţie ! 
 



Domnul Căşunean – d-l Rakosi -vreau să fie foarte clar –la cheltuielile 
neeligibile de 2.842.529 lei , suma se compune numai din branşamentele a 
120 case , a 1,5 m de conducte  – ce  cade în afară – atât , şi altceva nimic ? 
Domnul Rákosi – da  
Domnul Bocan –  de mai multe ori am rugat executivul ,când sunt proiecte 
mereu să  fie copiate şi  anexele C5 ; C6 ; C7 : C8 ; C9   , în care se vede 
preţul unitar folosit pe materiale , utilaje , manoperă , prin care putem să 
facem şi noi o părere vizavi de preţurile practicate 
Domnul Rákosi – acum întreb , sau spun şi ei , numai ca procedură – când 
se face un proiect , vine proiectantul , aduce proiectul , Aron este chemat la 
d-l Primar ,  uite – proiectul este semnat – se pune în dulap , nici eu nu am 
văzut  , nu am citit 
Domnul Polhac – să nu spuneţi aşa ceva ! 
Doamna Secretar  - dar aşa este ! 
Domnul Căşunean – să nu spuneţi – e dureros ! – proiecte de peste 1 milion 
de euro nu putem semna , doar că aşa vrea cineva !  
Domnul Ferencz – am o întrebare – acum noi condiţionăm , ca AQUACOV 
să plătească , dar dacă nu vor ? – atunci  când vin cu ceva , să  desfacem  
contractul  cu ei , nici aşa nu contribuie cu nimic pentru oraş ! numai ne ia 
banii ! 
Domnul Căşunean –  este o idee foarte bună 
 Domnul Domaházi – să  punem lucrurile  la mijloc ,  ca să fie bine , acum 
să punem nişte condiţii , să facem amendamente foarte serioase ! 
Domnul Căşunean – întrebare la d-na Secretar – ce se va întâmpla mai 
departe , - Hotărârea noastră o să devină nulă probabil ...o să elaborăm alta ? 
Doamna Secretar – nu o să  putem recupera banii, cum a spus şi d-l Csikos  
în contractul de delegare de gestionarea serviciilor , în clauza privind 
obligativitatea finanţării branşamentelor , ne aparţine nouă , sau de Asociaţia 
de Dezvoltare ADI – AQUACOV  
Domnul Csikos – noi totuşi să punem o clauză  ! 
Doamna Secretar – da , şi să încercăm să recuperăm banii ! 
 
Nefiind alte discuţii se  supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 (şase ) 
articole , cu modificările propuse ,   
Art.1   12  voturi  pentru unanimitate 
Art.2   12  voturi  pentru unanimitate 
Art.3   Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local , respectiv suma de 
3.011.362 lei din care : 
- contribuţia la cheltuielile eligibile : 168.833 lei 
- contribuţia la cheltuielile neeligibile : 2.842.529 lei 



Se supune la vot , se votează cu 12 voturi – pentru – unanimitate 
Art.4 Oraşul Covasna va recupera din totalul cheltuielilor neeligibile şi a 
celor eligibile de la ADI „ AQUACOV „ SC Gospodăria Comunală şi 
Consiliul Judeţean sumele reprezentând contravalorea cheltuielilor legate de 
branşamentele de apă şi canalizare în baza Regulamentului de funcţionare a 
serviciului de apă , cât şi a contractului de delegare a acestor servicii 
aprobate prin HCL 120/2009 
Se supune la vot , se votează cu 12 voturi – pentru – unanimitate 
Art.5  La data intrării în vigoare a prezentei , orice prevederi contrare 
prezentei hotărâri se abrogă 
Se supune la vot , se votează cu 12 voturi – pentru – unanimitate 
Art.6  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa Primarul 
Oraşului Covasna 
Se supune la vot , se votează cu 12 voturi – pentru – unanimitate 
 
cele 6 articole au fost aprobate cu 12 voturi „  pentru „ în unanimitate 
 
 
După care se adoptă : 
 

                   HOTĂRÂREA NR. 107 / 2011 
  privind aprobarea  aprobarea documentaţiei pentru investiţia 
“Modernizare str. Ştefan cel Mare – tronson I în oraşul Covasna 

 
_____________________________________________________________ 

 
 Nefiind  alte  discutii domnul  Preşedinte  de şedintă   FERENCZ 
BOTOND , multumeşte  pentru  prezenţă  si  incheie  sedinta  la  orele  
16,00 . 
 
 
PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,          SECRETAR,                  
FERENCZ BOTOND                                                 ENEA  VASILICA 
  
 
 


