
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. 13 /2011  
 
 
 Incheiat astazi 21 septembrie orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI 
„EXTRAORDINARĂ”  a Consiliului local oras Covasna. 
  
Sunt prezenti 13  consilieri, ,  
Lipsesc:  domnii  consilieri locali  ; Cseh Béla ; Polhac Gheorghe ; 
Căşuneanu Vlad George C  şi Tordai Cecilia    

Participă la sedinta, domnul primar  Lőrincz Zsigmond : doamna 
secretar  Enea Vasilica ,   personalul care a intocmit rapoarte de specialitate, 
din partea ADI – AQUACOV  d-l  Şerban Valentin şi din partea Gosp. Com. 
S.A. Sft. Gheorghe d-l Ballo L.  Şi  Butyka Elemér . 
 
_____________________________________________________________ 

  
 
Consilierii au fost convocati in SEDINŢA EXTRAORDINARA prin 

Dispozitia primarului nr. 432 / 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. 
432/2011, după cum urmează : 

 
1. Proiect de hotărâre privind revocarea , ca neoportună a 

hotărârilor consiliului local nr. 14/2009 şi nr. 107/2011 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenmtaţiei 

tehnico- economice pentru investiţia “ Modernizarea strada 
Ştefan cel Mare – tronson I “ în oraşul Covasna . 

3. Proiect de hotărâre privind recuperarea parţială a cheltuielilor 
neeligibile ale investiţiei “ Modernizarea străzii Ştefan  cel  
Mare – tronson I “ în oraşul Covasna. 

 
Se supune  la vot  ordinea de zi . 



Se votează în unanimitate Ordinea de zi . 
 
 
 

Se trece la discutarea punctului 1  din ordinea de zi -     Proiect de 
hotărâre cu privire la revocarea , ca neoportună a hotărârilor 
consiliului local nr. 14/2009 şi nr. 107/2011 
 

 
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care : 
Domnul Rákosi Áron   -  prezintă raportul de specialitate  cu privire la  
 revocarea , ca neoportună a hotărârilor consiliului local nr. 14/2009 şi 
nr. 107/2011 

 
 

Comisia de buget,finanţe                                                   -    Aviz favorabil 
Comisia juridică                                                                 -   Aviz favorabil 
Comisia de urbanism                                                         –   Aviz favorabil 
Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 
 
 
Nefiind alte discuţii se  supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două ) 
articole ,     
Art.1   13  voturi  pentru unanimitate 
Art.2   13  voturi  pentru unanimitate 
 
 În ansamblu cele 2 articole au fost aprobate cu 13 voturi „  pentru „ în 
unanimitate 
 
 
După care se adoptă : 
 

                   HOTĂRÂREA NR. 108 / 2011 
  privind aprobarea  revocării , ca neoportune a hotărârilor 
consiliului local nr. 14/2009 şi nr. 107/2011 

 
 
 



Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi -     Proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico- economice 
pentru investiţia “ Modernizarea strada 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 tehnico- economice pentru investiţia “ 
Modernizarea strada Ştefan cel Mare – tronson I “ în oraşul Covasna . 
 
Domnul Primar – suma de 2 miloane este o sumă mare , dar trebuie 
să votăm ca să nu ieşim din termen , altfel cade proiectul. În 2 ani se 
va realize lucrarea  , încercăm să aducem bani din rezerva Guvernului 
şi de la Consiliul Judeţean . De acum încolo proiectele trebuie făcute 
cu mai multă atenţie !  
 

Comisia de buget,finanţe                                                   -    Aviz favorabil 
Comisia juridică                                                                 -   Aviz favorabil 
Comisia de urbanism                                                         –   Aviz favorabil 
Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 

 
Se trece la discuţii : 
Domnul Primar – de ce nu a fost eligibil branşamentul ?  
Domnul Rakosi – tot ce depăşeşte drumul , este neeligibil 
Domnul Bocan  – cheltuielile neeligibile sunt de 2.842.530,07 lei – ce 
reprezintă diferenţa de 168.834,38 lei ? 
Domnul Rakosi – reprezintă conductă de 600 şi 16 buc. Cămine canal 
pluvial, racorduri cu str. Meşteşugarilor şi 1 Dec. 1918  
Domnul Ceangă – Directorul  economic nu este ca să ne dea detalii ? – 
lucrarea trebuie făcută , Primăria poate suporta povara ? 
Domnul Primar – de la Ministerul Ddezvoltării avem 20 % , mai  avem 
staţie de epurare  de 20% ,  folosec legea , unde Consiliul Judeţean  ne poate  
ajuta - şi  mie mi se pare mult  – tronsonul I. trebuie rezolvat  - după licitaţie 
o să fie mai puţin -trebuie găsit ajutor pentru canalizare – şi cu 5.2 o să avem 
nevoie de bani 
 
Nefiind alte discuţii se  supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 (patru ) 
articole ,     
Art.1    13  voturi  pentru    unanimitate 
Art.2    13  voturi  pentru    unanimitate 



Art.3    13 voturi pentru     unanimitate 
Art.4    13 voturi pentru     unanimitate 
 
 În ansamblu cele 4 articole au fost aprobate cu 13 voturi „  pentru „ în 
unanimitate 
 
 
După care se adoptă : 
 

                   HOTĂRÂREA NR. 109 / 2011 
 
  cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru 
investiţia “ Modernizarea strada Ştefan cel Mare – tronson I “ în 
oraşul Covasna . 
 

 
 
Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi -     Proiect de 
hotărâre cu privire la recuperarea parţială a cheltuielilor neeligibile ale 
investiţiei “ Modernizarea străzii 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  
recuperarea parţială a cheltuielilor neeligibile ale investiţiei “ 
Modernizarea străzii Ştefan  cel  Mare – tronson I “ în oraşul Covasna. 
 
Domnul Rakosi -  operatorul regional  ne – a  informat că  nu au 
fonduri suficiente aferente branşamentelor şi penrtu racorduri de 
canalizare . 
 

Comisia de buget,finanţe                                                   -    Aviz favorabil 
Comisia juridică                                                                 -   Aviz favorabil 
Comisia de urbanism                                                         –   Aviz favorabil 
Doamna Secretar Enea Vasilica                                         -  Aviz favorabil 

 
 



În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 – legea 
administraţiei publice locale se avizează pentru legalitate proiectul de 
hotărâre având în vedere: 

- chiar dacă în proiectul caietului de sarcini al delegării serviciului 
aprobat prin HCL 120/2009, precum şi în contractul de delegare 
directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
din oraşul Covasna, contract pentru care ADI AQUACOV a primit 
mandat din partea Consiliului local să semneze în numele oraşului 
Covasna nu sunt clauze privind finanţarea unor investiţii în sarcina 
SC Gospodărie Comunală este legal să se aprobe ca primarul 
oraşului să încerce să recupereze cel puţin cheltuielile cu 
branşamentele şi racordurile conform: 

 Art.3 lit.”i” din Legea 241/2006 care stabileşte că 
„finanţarea execuţiei branşamentului se asigură de 
către operator, respectiv de utilizator, corespunzător 
punctului de delimitare a instalaţiilor.” 

 Art.44 alin.(2) lit.”a” din legea 51/2006 – care stabileşte 
că „Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi 
publice, se asigură din fonduri proprii ale operatorilor 
şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora 
este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor.” 

Recuperarea nu va putea fi cerută însă, imperativ, având în vedere că 
în contractul de delegare a serviciului SC Gospodărie Comunală are obligaţii 
de finanţare doar pentru lucrări de reparaţii. 

Pentru a solicita ca o parte din suma s-o primim de la Consiliul 
Judeţean şi ADI AQUACOV se pot invoca doar prevederile Regulamentului 
serviciului, art.89 alin.(1) şi art.123 alin.(1) care stabilesc ca „cheltuielile 
pentru executarea branşamentelor, respectiv racordurilor la utilizator revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene sau asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, în limita fondurilor disponibile.” 

  
 
Se trece la discuţii :   
 
Domnul Şerban din partea ADI AQUACOV – răspunsul s-a dat 
operativ la adresa primită ieri de la Dvs. – nu m-am consultat cu 
Preşedintele – Asociaţia nu are fonduri de investiţii – momentan nu 



pot să răspund altfel decât ce este în răspunsul oficial . Cunosc foarte 
bine lucrările de investiţii care s-au făcut în această zonă – trebuie să 
avem o discuţie cu oameni de specialitate , ingineri , tehnicieni etc. , 
pentru a avea o strategie cu apă , canal în oraşul Covasna – pe termen 
scurt , mediu , lung – mai ales că sunt discuţii legate de asigurarea cu 
apăşi în alte localităţi. O să ridic această problemă şi în ADI – 
AQUACOV. 
Asociaţia nu se poate angaja să recupereze fonduri., nu deţine fonduri 
de investiţii , şi trotuarul trebuie inclus , căminele  dotate cu apometre 
, str. Principală  trebuie cuprinsă în proiect , cunosc doar 4,1 km 
reabilitat – o să propunem această discuţie în Asociaţie.  
Domnul Domahazi – noi suntem pentru Dvs. sau Dvs. pentru noi ? – 
ce investiţii aţi făcut până în momentul de faţă în oraşul Covasna – iar 
pe Primărie întreb – dacă toate lumea ne refuză de unde o să avem 
bani ? unde sunt  investiţiile  promise de băieţii simpatici de la S.C. 
GOSP. COM: S.A. , încă să mai avem speranţe ?- care este  explicaţia 
la majorarea tarifelor la apă şi canal ? – Vă  mulţumesc 
Domnul Şerban – aţi intrat în Asociaţie de bună voie , nu v-a rugat 
nimeni , nu v-a ameninţat că vă taie capul  dacă nu intraţi – în baza 
acestei Asociaţii se pot obţine fonduri – în 22. 03.2011 s-a semnat 
contractul de finanţare pentru Covasna  de 10,7 milioame + TVA , 
care este o sumă considerabilă , trebuie să aveţi răbdare , deoarece 
Asociaţia este formată din două persoane – eu şi secretara  - deci 
trebuie să aveţi puţină răbdare ca să se poate începe  aceste lucrări – 
este greu să hotărăşti , deoarec este vorba de milioane de euro . s-a 
câştigat licitaţia pe consultanţă – în cursul lunii octombrie , noiembrie 
trebuie începute toate licitaţiile – graficul de executare de lucrări să fie 
xeroxate către consilieri. Încă odată să înţelegeţi că noi suntem pentru 
Dvs , iar Dvs. pentru noi. 
Domnul Primar – valoarea apei s-a scumpit , când veniţi cu utilajul 
ca să începem o lucrare ? – puteţi spune când începe lucrarea? 
Domnul Şerban – întâi facem licitaţia , aşteptăm contestaţiile la 
licitaţie – nici eu nu înţeleg această birocraţie la aceste licitaţii – se 
încep în 2 zile 
Domnul Enea – vreau să completez pe d-l Domahazi  - pentru noi a 
fost păguboasă intrarea în Asociaţie – acum nu mai avem încredere în 
această Asociaţie , preţul apei s-a dublat S-a aprobat racordarea 
comunei Zăbala la reţeaua de apă potabilă a oraşului , nu a fost 
hotărâre bună , eu nu ştiu dacă am votat acest lucru  - la 6 dimineaţa 
nu am avut apă cu ce să ne spălăm .  Era fir mic de apă pe Bâsca Mare 



– noi am luat hamul şi apoi calul – această asociere a fost şi va fi 
păguboasă pentru locuitorii oraşului Covasna. 
 Domnul Butyka Elemer  -  data inceperii lucrarilor – martie 2012 
data depunerii oferte noiembrie 2011 – rebilitare apă începe cu iunie 
2012 – să răspund la ultima întrebare , nu amestecaţi zona unde 
operează Operatorul , şi zona Zăbalei – eu zic , în momentul 
reabilitării se vor face captări din Bâsca Mare – se pot aprovizioana 
oraşul Covasna şi satele 
Domnul Enea – apa nu are debit 
Domnul Csikos – apa este mică , dar intră în staţia de captare , au fost 
perioade mai rele , Bâsca Mare , trece peste baraj în momentul de faţă 
, toată apa este deviată 
Domnul Enea – au fost probleme cu debitul apei 
Domnul Kadar – este o întrebare retorică ! – dacă nu se aproba 
proiectul , erau posibilităţi de modificare a Masterplanului reabilitarea 
canalizare şi apă ?  
Domnul Primar – nu era  
Domnul Butyka Elemer – când s-a făcut pentru Zăbala , Brateş s-au 
transmis şi la Consiliul Local Covasna 
Doamna Secretar – pentru Brateş n-am fost întrebaţi ! 
Domnul Ceangă – n-aş vrea să ne trezim că suferim cel mai mult , şi 
primim cel mai puţin 
Domnul Ballo Attila – se vor face în paralel 
Domnul Primar -  sunt de accord – primim puţin , şi dăm mult – dacă 
nu vom realiza până în anul 2015 , vom pierde banii – dacă nu puteam 
intram în ADI AQUACOV , nu puteam accesa fondurile – ştiu că cel 
mai necăjit din această Asociaţie este oraşul Covasna . 
Domnul Butyka Elemer – vă pot trimite suma lucrărilor mai mari pe 
oraşe , în Covasna str. Jokai Mor , Ghiocelului şi 1 Decembrie 1918 
Domnul Enea – făceam noi proiecte – şi nu intram în AQUACOV 
Domnul Primar – dacă nu eşti într-o Asociaţie , nu primeşti bani ! 

- a trecut un an de când a  fost cumpărat ministaţia de epurare şi nici 
acum nu este pus în funcţiune 
Domnul Butyka – anul acest o vom pune în funcţiune ! 
Domnul Kadar – proiectarea s-a desfăşurat în mai multe etape ,dacă 
operatorul, care va fi beneficiarul acestor investiţii-dacă aceste  au fost 
analizate de către S.C.Gosp. Comunala Sf. Gheorghe- dacă există o 
corelare intre aceste proiecte- sunteţi pregatiţi pentru soluţii 
alternative ? – probleme cu contractele – pentru că riscaţi să fiţi daţi în 
judecată dacă nu  le respectaţi  



Domnul Primar – or. Covasna are 4 proiecte mari   
-2.1 str. Stefan cel Mare 
 -5.2 str.Stefan cel Mare sunt incluse 16 strazi 
 – POS-ul  40 km canalizare şi apă 
-Ministerul Dezvoltării pe sistem integrat 
-PNDI comuna Chiuruş apă şi canalizare şi reabilitare staţie de 
epurare- practice -  ce a făcut operatorul regional ? 
Domnul Enea  - teoretic 
Domnul Primar –am luat stradă cu stradă ca să nu rămână nici unul 
neacoperit 
Domnul Kadar- ca şi corelare de stradă,  - dar ,  ca şi execuţie am 
întrebat ? 
Domnul Ballo – Masterplanul în 2007- pe vremea acea am luat 
separat pe localităţi – proiectul pe POR era deja făcut, de aceea n-am 
inclus în masterplan- staţia de epurare  - debitele sunt corelate - staţia 
de captare sunt prevăzute în proiectul mare  , se va licita proiectarea- 
este sursă de apa suficientă – 
Domnul Molnar – puteţi spune ,  la tronsonul I. politica influenţează 
preţurile ? 
Domnul Şerban – nu are nici o legătură 
Domnul Molnar – lună de lună avem facturi umflate !   
Domnul Primar – ministaţia de epurare ? 
Domnul Şerban – am avut alte lucrări 
Domnul Primar –  noi am investit în locul şi în utilaje 
Domnul Şerban – anul acesta vom începe lucrarea 
 
 
 
 

Nefiind alte discuţii se  supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei ) 
articole ,     
Art.1    13  voturi  pentru    unanimitate 
Art.2    13  voturi  pentru    unanimitate 
Art.3    13 voturi pentru     unanimitate 
 
 
 În ansamblu cele 3 articole au fost aprobate cu 13 voturi „  pentru „ în 
unanimitate 
 
 



După care se adoptă : 
 

                   HOTĂRÂREA NR. 110 / 2011 
 

privind aprobarea  cu privire la  recuperarea parţială a 
cheltuielilor neeligibile ale investiţiei “ Modernizarea străzii 
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  
15,30 . 
 
 
PREŞEDINTE  DE  SEDINŢĂ,          SECRETAR,                  
FERENCZ BOTOND                                                 ENEA  VASILICA 
  
 
 
 


