JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 16 /2011
Incheiat astazi 17 noiembrie orele 13, 00 cu ocazia SEDINTEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 14 consilieri, ,
Lipsesc: domnii consilieri locali Căşunean Vlad Cristian George ; şi
Tordai Cecilia
Participă la sedinta, domnul primar Lőrincz Zsigmond , personalul
care a intocmit rapoarte de specialitate,
Mai participă din partea ziarulul Hirmondo dl. Nagy Szabolcs Attila

Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive sunt traduse
în limba maghiară, conform prevederilor legale ; de asemenea
şi dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
Se propune ca preşedinte de şedinţă – domnul KOPACZ LEVENTE
BENEDEK
Se supune la vot .
Se votează în unanimitate de voturi – 14 voturi pentru
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 128 / 2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
_____________________________________________________________
__

Consilierii au fost convocati in SEDINŢA EXTRAORDINARA prin
Dispozitia primarului nr. 485 / 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.
485/2011, după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la amplasarea în parcul oraşului a
bustului lui FÁBIÁN ERNŐ
Se supune la vot articolul unic din ordinea de zi .
Se votează în unanimitate Ordinea de zi .

Se trece la discutarea articolului unic din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre cu privire la amplasarea în parcul oraşului a bustului lui
FÁBIÁN ERNŐ

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz János - prezintă raportul de specialitate întocmitde
către directorul interimar al casei de cultură , d-l Butyka Gyula , cu
privire la amplasarea în parcul oraşului a bustului lui FÁBIÁN
ERNŐ

Comisia de cultură
- Aviz favorabil
Comisia de administrarea domeniului public şi privat – Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
- Aviz favorabil
Se trece la discuţii :
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei)
articole , cu modificările propuse ,
Art.1 14 voturi pentru - unanimitate
Art.2 14 voturi pentru - unanimitate
Art.3 14 voturi pentru - unanimitate
cele 3 articole au fost aprobate cu 14 voturi „ pentru „ în unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 129 / 2011
privind aprobarea amplasării în parcul oraşului a bustului lui
FÁBIÁN ERNŐ
________________________________________________________
Domnul Thiesz - m-a rugat doamna preşedintă a Asociaţiei să vă
prezint invitaţia ei la masa festivă , ţinută la restaurantul Turist , mâine
de la ora 13 , de la ora 15 , 00 – dezvelirea statuii. În cursul după
amiezii la hotelul Clermont va avea loc un simpozion şi un dineu ,
unde sunteţi bineveniţi.
Domnul Primar – azi am primit de la ADR Centru aprobarea de
finanţare , conform scrisorii AM POR nr. 75581/08.11.2011
referitoare la Modernizarea străzii Ştefan cel Mare – tronson 1 , în
oraşul Covasna - cererea de finanţare fiind în etapa de întocmire a
contractului de finanţare.
Aportul propriu la acest proiect este de 38 milioane de lei.
Domnul Enea – la sfârşitul săptămânii am participat la Congresul
Naţional de Balneologie , unde într-o discuţie particulară cu d-l
Arsene , am fost rugat să vă informez că dosarul cu pârtia de schi nu
este complet , şi nu o să primim banii până nu se completează acest
dosar.
Domnul Primar – da , ştiu despre ce vorbiţi , d-l Arsene este Director
de Investiţii în cadrul ministerului - are dreptate , până nu se obţin
toate avizele , şi dosarul nu este complet nu se avizează plăţile.
Contractul de finanţare cu D-na Ministru Udrea a fost semnat , am
achitat şi taxa la Institutul de Cercetare al Turismului , mai avem ceva
de completat. Da, ştiu de acest lucru .
Nefiind alte discutii domnul Preşedinte de şedintă KOPACZ
LEVENTE BENEDEK , multumeşte pentru prezenţă si incheie
sedinta la orele 14,00 .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
KOPACZ BENEDEK

SECRETAR,
ENEA VASILICA

