JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 19 /2011
Incheiat astazi 28 decembrie orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 15 consilieri, ,
Lipsesc: domnii consilieri locali Gyerő József şi Kádár Gyula
Participă la sedinta, domnul Primar ,domna Secretar, personalul care
a intocmit rapoarte de specialitate, reprezentanţii presei Bokor Gábor şi
Nagy Szabolcs Attila .

Se propune ca preşedinte de şedinţă – domnul Lungu Dorel
Se supune la vot .
Se votează în unanimitate de voturi – 15 voturi pentru
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 150 / 2011
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
_____________________________________________________________
Consilierii au fost convocati in SEDINŢA ORDINARA prin
Dispozitia primarului nr. 522 / 2011 care a fost adusă la cunostinta
locuitorilor prin afisare la sediul propriu şi pe site – ul Primăriei.
Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr.
522/2011, după cum urmează :
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
general al oraşului Covasna
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare la 30 Noiembrie 2011
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3.
Proiect
de
hotărâre
privind
aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului sportiv
..Pârtie de schi”
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului
de transport public local

5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor,
procedurilor şi atribuţiilor specifice pentru organizarea concursului
pentru administrator public

6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi
completării Actului Constitutiv al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA
şi desemnarea persoanei care să îndeplinească procedurile legale pentru
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii în
folosinţă gratuită, pe perioadă determinată, a sediului AFP Covasna
8.

Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi .
Se votează în unanimitate Ordinea de zi .
Domnul Primar – propune să fie scos punctul nr. 5 de pe ordinea de zi , şi
să fie introdus un nou punct , respectiv :
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Covasna
Se supun la vot modificările din ordinea de zi .
Se votează în unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 .din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului general al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Bagoly Zsolt

- prezintă raportul de specialitate

2

Comisia buget , finanţe
Doamna Secretar Enea Vasilica

-

Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 (cinci)
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
Art.1 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
Art.2 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
Art.3 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
Art.4 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
Art.5 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
cele 5 articole au fost aprobate cu 14 voturi „ pentru „ şi 1 abţinere
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 151 / 2011
privind rectificarea bugetului general al oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 2 – din ordinea de zi : - Proiect de
hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30 Noiembrie 2011

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

- prezintă raportul de specialitate

Comisia buget , finanţe
Cu 1 abţinere d-l Bocan
Doamna Secretar Enea Vasilica

-

Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Bocan –ca explicaţie la abţinere , a vrut să precizeze că dacă nu a
fost de acord cu unele investiţii - atunci nu poate să fie de acord nici acum
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două)
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
Art.1 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
Art.2 14 voturi pentru – 1 abţinere , d-l Bocan
cele 2 articole au fost aprobate cu 14 voturi „ pentru „ şi 1 abţinere
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 152 / 2011
privind aprobarea execuţiei bugetare la 30 Noiembrie 2011

Se trece la discutarea punctului 3 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Serviciului sportiv ..Pârtie de schi”

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Jeszenovics Károly , consilier Cabinetul Primarului
prezintă raportul de specialitate

-

Comisia juridică - întrucât nu am fost numai 2 persoane din comisie nu am
fost statutari
Comisia pentru sport
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica în condiţiile în care comisi juridică nu a
avizat acest proiect din lipsă de membrii , şi avizul comisiei este obligatorie ,
propun ca punctul introdus pe ordinea de zi , care se referă modificarea
componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului
Covasna să fie dezbătut acum , după ce se revine la punctual 3.
D-l preşedinte supune la vot propunerea formulată.
Se votează în unanimitate .
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Se trece la discutarea punctului 4 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Lungu - prezintă raportul de specialitate – întocmit de dna Ciurea Crina, şef serviciu adm. publică locală.
Pentru comisia de turism şi agrement , protecţia mediului , agricultură
şi silvicultură se propune pe d-l consilier Cojan Gheorghe
Pentru comisia juridică şi pentru administraţie publică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ,
pentru cultele religioase se propun d-ni consilieri Cojan Gheorghe şi
Kosztándi Árpád .
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei)
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
Art.1 15 voturi pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi pentru – unanimitate
Art. 3 15 voturi pentru - unanimitate
cele 3 articole au fost aprobate cu 15 voturi „ pentru „ unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 153 / 2011
privind modificarea componenţei comisiilor
Consiliului Local al oraşului Covasna

de

specialitate

ale

Se propune o pauză de 10 minute , pentru discuţii în comisia juridică , în
noua ei componenţă , pentru avizarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea
de zi.
Se reia şedinţa .
Se reia discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Serviciului sportiv ..Pârtie de schi”
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Comisia juridică
- Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
- Aviz parţial favorabil
In conformitate cu prevederile art. 117 lit. „a” din Legea 215/2001 . –
legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare se avizează parţial pentru legalitate proiectul de
hotărâre , din următoarele considerente :
- nu se poate aviza pentru legalitate regulamentul de organizare şi
funcţionare a pârtiei de schi, în ceea ce priveşte Cap. III. „ Regulile de
conduită a schiorilor şi a altor persoane care utilizează pârtiile de schi pentru
agrement „ având în vedere că ele sunt preluate din textul Ordinului
491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea , amenajarea,
întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement cap.4
Astfel, potrivit art. 36 alin (1) din Legea 215/2001 - legea
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare „ consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege
în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale”.
Ori , aprobarea normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea
şi exploatarea pârtiilor de schi şi traseelor de schi pentru agrement –
sunt în competenţa Ministerului Turismului .
Având în vedere că instalaţia de schi este în patrimoniul SC. GOS –
TRANS – COM SRL – este necesar să se încheie un contract de colaborare
având în vedere că tarifele pentru folosirea pârtiei intră în bugetul local , iar
întreţinerea instalaţiei cade în sarcina proprietarului ei.
Se avizează pentru legalitate prevederile art.1 din proiectul de hotărâre
( cu excepţia cap. III din Regulament ) , art.2 ;3;4; şi 5;
Se trece la discuţii :
Domnul Ferencz – o propunere în privinţa preţului – propun să fie introdus
şi abonament pe zi cu un preţ după cum urmează :
- între orele 9.00 – 15.00 preţul la un abonament să fie de 25 Ron
- între orele 17.00 – 21.00 preţul la un abonament să fie de 30 Ron
fără să fie specificată numărul de coborâri. Toate pârtiile de schi practică
această metodă , Comandău , Şugaş, Tuşnad, etc.
Domnul Primar – da sunt de acord cu această propunere
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Domnul Molnar – am o iniţiativă – având în vedere situaţia materială
precară a oamenilor din Covasna – pentru elevi nu se poate percepe o altă
taxă ?
Domnul Primar – acest tarif acoperă numai curentul , primăria nu are nici
un profit , - da m-am gândit şi eu , dar nu avem nici un profit acum la cest
proiect , poate că la anul reuşim ca prin Liceul Kőrösi Csoma Sándor ,
Şcoala generală Avram Iancu – să învăţăm copii din oraş să schieze – din
bugetul local poate că reuşim să separăm ceva bani , asta este dorinţa mea .
Domnul Molnar – şi anul trecut copii au învăţat să patineze , a fost foarte
bine , este sănătos , este în beneficiul tineretului – mai am o întrebare – dacă
cineva nu foloseşte pentru urcare teleschioul trebuie să plătească ?
Domnul Primar – nu , nu trebuie să plătească , - eu în ianuarie vin cu o
propunere , puteţi să depuneţi şi Dvs. una
Domnul Bocan – cum aţi calculat preţurile ? – când se va face omologarea ?
Domnul Primar - ieri am obţinut autorizaţia de la mediu , avem autorizaţia
de construcţie , şi în viitorul apropiat urmează să se facă şi celelate . Pe 4
ianuarie facem un contract cu o firmă care se va ocupa cu toate- sper să se
rezolve cât mai repede , pentru că numai după ce sunt gata toate hârtiile ,
toată documentaţia primim cele 500.000 lei de la Ministerul Turismului. În
anul viitor vrem să continuăm pârtia , să avem o pârtie pentru începători şi
una pentru avansaţi. Instalaţia a fost pornită pentru rodaj , şi cu grija şi
atenţia oamenilor se schiază. Şi cel de sus a fost cu noi până acum , a dat
Dumnezeul vreme uscată , bună până am amenajat , am construit pârtia , iar
imediat ce am terminat a venit şi zăpada. Nu este mare dar e suficient pentru
schi. Într-o lună jumătate pârtia va fi omologată !
Domnul Butyka – ne –am gândit că ar fi bine o pauză de 2 ore , între orele
15.00 – 17.00 , pentru refacerea stratului de zăpadă.În timpul vacanţei
Domnul Primar – luna viitoare o să prezentăm câţi bani am cheltuit în total
pentru această investiţie , cu această ocazie asta mulţumesc încă odată
tuturor firmelor private , persoanelor fizice cine m-au ajutat , aşa ştiu că a
costat în jur de 5 milioane lei , aşa de ieftin cred că nu a făcut nimeni o
asemenea pârtie , dar nu reuşeam fără ajutorul oamenilor
Domnul Enea – până la obţinerea avizelor , se foloseşte pârtia ? Cine
răspunde dacă se întâmplă ceva ?
Domnul Primar – eu , primarul !
Domnul Enea – cu toate că proiectele de hotărâre legate de pârtia de schi
am votat şi noi , consilierii români n-au fost invitaţi la inaugurare. , nu e
vorba de masă ; Cunoscuţii ne întreabă de ce n-am fost la inaugurare şi nu le
venea să creadă că noi consilierii români n-am fost imvitaţi.
Domnul Primar – nu s-a făcut încă inaugurarea !
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Domnul Enea – 2/3 au participat şi 1/3 nu au fost invitaţi , consilierii
români nu au fost invitaţi
Domnul Primar – acolo au fost invitaţi cei care au contribuit cu muncă la
această investiţie , firmele private , angajaţii care au lucrat efectiv ca să iasă
aşa de bine cum a ieşit ! Când o să fie gata şi documentaţia , se va face şi
inaugurarea oficială !
Domnul Enea – să nu luaţi în nume de rău – cred că a început campania –
acum 4 ani am pornit împreună , am lucrat foarte bine până acum vreo 3 luni
, de când s-au schimbat lucrurile. Eu zic că nu e bine , să lăsăm politicul la o
parte şi să lucrăm pentru binele oraşului împreună aşa cum am început acum
4 ani. Nu e bine că o parte dintre consilieri sunt invitaţi iar alţii rămân acasă
!
Domnul Căşunean – eu zic că nu este bine aşa cum a propus d-l coleg
abonamentul , pentru că unii o să meargă de 100 de ori – o să se formeze o
coadă imensă la teleschi – mai bine să luăm 1 leu / urcare.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5
(cinci) articole , aşa cum au fost iniţiate ,
Art.1 13 voturi pentru – 2 abţinere , d-l Căşunean , d-l Enea
Art.2 13 voturi pentru – 2 abţinere , d-l Căşunean , d-l Enea
Art.3 15 voturi pentru – unanimitate
Art.4 15 voturi pentru – unanimitate
Art.5 15 voturi pentru – unanimitate
În ansambul proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi pentru unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 154 / 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului sportiv ..Pârtie de schi”
Se trece la discutarea punctului 5 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea Programului de transport public local
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz - prezintă raportul de specialitate întocmit de d-l
Deák Barna , referent gospodărie comunală
Comisia pentru servicii publice
-Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica
- Aviz favorabil
Domnul Kopacz – bine că în trei ani a reuşit firma Ecosil să coreleze
progamul lui cu mersul trenurilor.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două)
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
Art.1 15 voturi pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi pentru – unanimitate
cele 2 articole au fost aprobate cu 15 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 155 / 2011
privind aprobarea Programului de transport public local
Se trece la discutarea punctului 6 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului
Constitutiv al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA şi desemnarea
persoanei care să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea
modificărilor Actului Constitutiv

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz - prezintă raportul de specialitate întocmit de d-l
Rákosi Áron , referent de specialitate în cadrul compartimentului urbanism.
Comisia juridică
Doamna Secretar Enea Vasilica

-Aviz favorabil
- Aviz favorabil
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 (patru)
articole , aşa cum au fost iniţiate ,
Art.1 15 voturi pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi pentru – unanimitate
Art.3 15 voturi pentru – unanimitate
Art.4 15 voturi pentru – unanimitate
cele 4 articole au fost aprobate cu 15 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 156 / 2011
privind aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv
al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA şi desemnarea persoanei care
să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificărilor
Actului Constitutiv
Se trece la discutarea punctului 7 – din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea primirii în folosinţă gratuită, pe perioadă
determinată, a sediului AFP Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care :
Domnul Thiesz - prezintă raportul de specialitate întocmit de d-na
Oprea Sorescu Mihaela , consilier juridic
Comisia juridică
Doamna Secretar Enea Vasilica

-Aviz favorabil
- Aviz favorabil

În conformitate cu prevederile art.117 lit. “a” din Legea 215/2001 –
legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare , se avizează pentru legalitate proiectul de hotărâre
având în vedere că se respectă prevederile legale invocate.
Astfel , conform noului Cod Civil – aprobat prin Legea 287/2009 ,
republicată în M. Of. 505/15 iulie 2011 şi intrat în vigoare în 1 decembrie
2011 .conform art. 721 din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
287/2009 privind Codul Civil , titlul IV – Proprietatea Publică , art. 866-867
, 868,874 şi 875 .
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Dreptul de folosinţă gratuită asupra bunurilor priprietate publică se
constituie prin Hotărâre a Guvernului ( pentru bunurile aparţinând
proprietăţii publice a statului ), pe termen limitat , în favoarea instituţiilor de
utilitate publică, titularul dreptului de folosinţă gratuită ( Primăria Covasna)
folosind şi dispunând de bunul dat în condiţiile stabilite prin actul de
constituire.
Astfel , prin HCL 120/2011 modificată prin HCL 147/2011 Consiliul
Local a aprobat solicitarea transmiterii din proprietatea publică a statului şi
din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în proprietatea publică a
oraşului Covasna,şi în administrarea Consiliului Local a spaţiului care a avut
ca destinaţie sediul A.F.P. Covasna.
În funcţie de modul în care va dispune Guvernul României se va
încheia protocol de predare – primire fie pentru transferul proprietăţii , fie
pentru folosinţă gratuită.
Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – cum este posibil că noi dăm totul gratuit ?
Doamna Secretar – dar asta primim , nu dăm gratuit
Domnul Primar – referitor la art. 2 din proiectul de hotărâre, am vorbit şi
cu d-l Gyero , şi nici el nu vede nici un impediment de ce să nu luăm în
folosinţă gratuită – dar dacă rămâne aşa atunci ne trebuie Hotărâre de govern
– am vorbit şi cu directorul de la Finanţe – avem mare nevoie de această
clădire – la anul pentru d-na Orha predăm partea ei de clădire , să nu mai
plătim chirie de 4000 lei lunar , care într –un an se ridică la 48.000 lei ,
pentru ce să dăm atâţia bani ? – dacă putem să ne mutăm undeva cu folosinţă
gratuită ?! – nu văd rostul de ce să dăm banii ?!
Domnul Enea – dacă se întâmplă ceva ? – dăm înapoi la d-na Orha clădirea
– vă mutaţi – anul viitor se schimbă spectrul politic – se schimbă lucrurile ,
ce veţi face ?
Domnul Primar – nu pierdem nimic – sper să obţinem până la urmă de tot
acea clădire
Domnul Enea – fără protocol ?
Domnul Primar – nu – facem asta să nu plătim – de ce să plătim degeaba la
cineva , dacă putem sta gratuit undeva , care ar fi logica , vă rog să-mi
spuneţi ?! – în luna ianuarie vom avea un proiect de reabilitare clădirii
primăriei
Doamna Secretar – vreau să vă explic importanţa articolului 2 din proiectul
de hotărâre – noul Cod Civil a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2011 , unde
scrie că dreptul de folosinţă se constituie prin hotărâre a guvernului în
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situaţia în care bunul este în patrimoniul public al statului. Condiţiile
folosinţei gratuite , termene, etc. se stabilesc prin actul de constituire , deci
de către Guvern . Ministerul Finanţelor şi mai rău Administraţia Judeţeană
nu au competenţa să atribuie în folosinţă gratuită imobilul . Dacă Guvernul
nu aprobă folosinţa gratuită sau transferul proprietăţii , primeşte legal
altcineva imobilul iar noi renunţăm şi la contractul de închiriere cu d-na
Orha , pentru partea din primărie restituită , ce facem ? Rămân
compartimente importante în stradă ? Activitatea Primăriei este importantă ,
nu putem acţiona pompieristic şi mai ales ilegal ! Răspunderea în totalitate o
are directorul Finanţelor Publice , care nu are în competenţa sa , să dea
clădirea în folosinţă gratuită , iar noi să primim – m-am consultat şi cu
directorul de la prefectură – în cazul cu APIA nu trebuie acest protocol , dar
în acest caz avem nevoie de Hotărâre de Guvern ! - să sesizeze cineva pe
directorul de la finanţe că nu este legal ceea ce face
A intrat la şedinţă d-l Gyero
Domnul Lungu – d-l Gyero , vă rog să vă uitaţi puţin peste proiectul de
hotărâre
Doanma Secretar – explică încă odată ce scrie in noul Cod Civil – de ce
este nelegal darea în folosinţă gratuită fără Hotărâre de Guvern .
Domnul Primar – dacă tot vorbim de competenţe – d-l ministru al
Finanţelor la întâlnirea noastră a fost de acord
Domnul Enea – să dea în scris !!
Domnul Primar – a dat Direcţia Finanţelor , cred că este de ajuns !
Domnul Molnar – vreau să vă atrag atenţia d-l coleg Enea , că suntem într-o
şedinţă !! – clădirea dacă este goală , ne dau să folosim gratuit , păcat să nu
acceptăm , nu văd de ce ?
Domnul Gyero – răspunderea este în totalitate a Finanţelor Publice , noi nu
răspundem absolut pentru nimic , noi nu am fi pasibili de amendă , - nu
purtăm nici o vină că ei ne dau , iar noi folosim gratuit – cu d-na Orha nu
este nici o legătură – problema d-nei Orha nu se soluţionează prin această
hotărâre !
Doamna Secretar – d-l Gyero , stiti că împreună am lucrat la cazul acesta ,
la Braşov – am câştigat , sentinţa a rămas irevocabilă şi definitivă , putem să
folosim de acum încă trei ani această parte a clădirii
Domnul Gyero – dacă am câştigat irevocabil până în 2014 putem folosi ,
dar cât plătim până atunci ? – dar în cazul în care noi nu manifestăm , că
vrem să ocupăm clădirea finanţelor poate ei , dă la altcineva. – trebuie să ne
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folosim de această ocazie ! Iar faptul că aţi câştigat procesul este meritul
Dvs. – Dvs aţi redactat întâmpinarea şi v-aţi prezentat la procese !
Doamna Secretar – să insistăm pentru transferul proprietăţii !!
Domnul Gyero – să folosim , şi să insistăm
Domnul Bocan – şi eu sunt de această părere ! când se va definitiva ?
Domnul Primar – pe 5 decembrie 2011
Domnul Bocan – reparaţiile cine va efectua ?
Doamna Secretar – nu există nici un termen , nu există anexe ! Protocolul
de predare primire nu este anexă la proiectul de hotărâre .
Domnul Bocan – întreb încă odată , reparaţiile le face primăria ?
Domnul Primar – reparaţiile minore , zugrăvitul , întreţinerea - DA
Doamna Secretar - sunteţi de acord retroactiv ? – de la 01.11.2011 cum
susţine d-l primar ?
Domnul Gyero este o absurditate de la 1 noiembrie 2011, este chiar ilogic
şi ilegal !
Domnul Primar – atunci să fie din 5 ianuarie 2012 !

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două)
articole , cu scoaterea art.2 – care preciza necesitatea obţinerii H.G.
Art.1 15 voturi pentru – 1 abţinere d-l Enea
Art.2 15 voturi pentru – 1 abţinere d-l Enea
cele 2 articole au fost aprobate cu 15 voturi pentru – 1 abţinere – Enea
Nicolae
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 157 / 2011
privind aprobarea primirii în folosinţă gratuită, pe perioadă
determinată, a sediului AFP Covasna
La ora 15,35 intră în şedinţă d-l Kadar
Se trece la discutarea diverse :
Domnul Domahazi – profit de prezenţa presei la şedinţă – am două lucruri
de remarcat – 1 : să aduceţi la cunoştinţa consiliului rezultatul
recensământului - oamenii din strada Gării vă mulţumesc pentru indicatorul
pus domnule primar ! – şi acum problema cea mai importantă – am aşteptat
ceva musafiri aici la şedinţă , dar acum m-au informat telefonic că a
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intervenit ceva şi nu pot veni , aşa că prezint eu – domnule Primar , domnii
Consilieri , să nu lăsaţi ca în Covasna toate autorităţile aşa zise superioare să
facă ce vor – să insistaţi domnule Primar , să nu lăsaţi lucrurile aşa , să
ascultăm şi pe cetăţeni şi să apărăm dacă este nevoie – de data asta chiar au
nevoie de ajutorul Dvs. domnilor Consilieri , domnule Primar !! – să staţi
mai aproape de oameni domnule Primar – cum este admis , ca într-o firmă să
apară mulţi mascaţi , să sperie copii , eu zic că primarul trebuie să ştie orice
mişcare din oraş , copii au fost aşa de speriaţi , eu aşa ştiu că de la o
sperietură aşa de mare poate să primească oricine diabet zaharat sau chiar
infarct .
Domnul Ceangă – spune d-le ce a fost , ca să ştim şi noi !
Domnul Domahazi - ştiu că aţi participat la o întâlnire secretă , dar nu ştiu
dacă aţi fost informaţi de aceste organe , ce se întâmplă în oraş , ce abuz se
face din partea unor organe de stat . Concret este vorba despre descinderea
de la discotecă , unde nu s-a găsit nimic deosebit , de ce a trebuit să vină cu
mascaţii ? – chiar suntem criminali , am omorât pe cineva ? de ce nu vin
normal în control aşa cum se întâmplă într-un stat normal . În seara de prima
zi de crăciun , a fost iarăşi o descindere mare , cu trei formaţiuni de control
rutier . Au oprit tot ce se mişca , pe ce bază , au stat oamenii la rând ca pe
vremuri la carne , li s-a stricat şi etilotestul de la aşa o solicitare mare ,
oamenii au întârziat din drum, ce rost au aceste descinderi , întreabă atât
cetăţenii oraşului Covasna , cât şi turiştii veniţi în staţiune. O să speriem pe
turişti , atâtea controale nu sunt în niciun judeţ , cât sunt în ultimul timp în
oraşul Covasna , Domnule Primar , cetăţenii oraşului prin mine vă roagă să
faceţi ceva în acest sens , că răspundeţi şi pentru aceasta în faţa lor !! Iar
revin la problema indicatoarelor – mulţi oameni sunt amendaţi de poliţie ,
dar pe ce bază ?! – unde putem arăta indicatorul , cum explicăm omului de
ce a fost amendat , ce indicator nu a respectat , dacă nu există indicatoare.
Domnul Primar – ştiu că este vorba de discotecă , legal ca primar nu
trebuie să se prezinte la mine – în general în luna decembrie cam toate
firmele din oraş au fost verificate – dar chiar că este nefondat că la o firmă
cu incasare de 1500 lei pe zi , şi asta numai la sfârşit de săptămână , că în
alte zile nu funcţionează , să aplici o amendă de 40. 000 lei - şi mie mi se
pare anormal ! – legea le permite să mergă în controale , dar că deranjează
modul cum se prezintă , în ce forţă , şi asta am sesizat chiar şi la Prefect.
Aceste controale se fac la firmele private , în oraşul Covasna chiar se
întâmplă foarte des , şi dur , dar trebuie să depună cineva plângere în scris ,
şi atunci putem acţiona !
Domnul Domahazi – oamenii sunt foarte nemulţumiţi şi din cauza poliţiei
rutiere !!
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Domnul Primar – nu am participat la nici o întâlnire în taină , am fost
invitat , şi acolo verbal am vorbit despre aceste aspecte – am întrebat care a
fost problema aceea mare , din ce cauză s-a făcut descinderea aşa de mare , o
bază mai mare trebuie să punem pe problema morală , etica faţă de cetăţenii
oraşului !
Domnul Molnar – doar atât vreau să vă spun , că azi înainte de ora 6 – ne –
am trezit la un zgomot , la nişte urlete , infernale , când am ieşit din casă am
văzut mascaţii intrând la vecinii noştrii din cealată stradă , cam la 75 – 100
m distanţă de poarta noastră – vă daţi seama cu ce urlete au lucrat , că noi
am auzit cu uşile şi ferestrele închise. Au rupt gardul , pe acolo au intrat , cu
totul că vecinii aveau şi poartă ! S-au speriat şu copii mei foarte tare. Eu nu
susţin că oamenii sunt nevinovaţi , sau poate să şi fie , dar modalitatea cu
care acţionează aceşti indiviz , încalcă oricie lege !!
Domnul Domahazi – tinerii din oraşul nostru o să fie marginalizaţi , o să se
spună că din acel oraş plin de infractori , nu angajăm pe nimeni , şi acum s-a
făcut publicitate pentru jurist – s-au prezentat 7 din Covasna , şi tot pe acela
din Sft. Gheorghe o să angajeze !!
Domnul Primar – da , este vorba de S.C.T . - mi-ar place ca toate astea
să daţi în scris , să daţi să semneze şi oamenii care au sesizat aceste lucruri ,
şi în felul acesta putem să acţionăm mai departe !!
Doamna Secretar – nu trebuie nimic în scris , este consemnat în acest
proces verbal !
Domnul Bocan – un grup de părinţi a sesizat că la Liceul Korosi există
automate de cafea , la care au acces şi elevii!! - vă roagă să acţionaţi în aşa
fel , ca să nu poate să cumpere copii cafea , să aibă acces numai profesorii la
ea , . Este dorinţa părinţilor !!
Domnul Căşunean – o parte dintre consilieri au fost invitaţi , alţii nu , la
petrecerea făcută de 1 decembrie , la Chiuruş. Acolo s-a dat zvonul , că noi
coaliţia nu am fost de acord cu hotărârea referitoare la şoseaua de centrură.
Am auzit că asta s-a discutat acolo !! Nu-mi place , este o minciună !!
Domnul Enea – chiar nu am fost invitaţi la Chiuruş , nu ştiu , a fost o
omisiune sau a fost intenţionat , eu oricum nu puteam să vin pentru că
aveam schimb de serie şi pacienţii erau la uşa mea la cabinet. – a doua zi , un
grup de oameni din Covasna a spus , că s-a discutat acolo , că noi cei din
USL nu am fost de acord cu drumul de centură – este o minciună – d-l
Primar şi d-l Lungu aţi spus aşa ceva ?! – să răspundeţi acum !
Domnul Lungu – nu , nu este adevărat ! N-am spus aşa ceva !
Domnul Enea – înseamnă că atunci oamenii ne-au informat greşit , dacă nu
s-a discutat înseamnă că a fost o bârfă din partea grupului respectiv.
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Domnul Primar – să scoatem hotărârea unde s-a votat să vedem cum aţi
votat , ce scrie acolo!!
Domnul Enea – pentru drumul de centură ştiţi bine că am fost cu toţii de
acord , noi românii am votat cu două mâini. Problematica hotărârii din 28
noiembrie era schimb de teren ; cu schimbul de teren nu am fost de acord. Şi
apoi , drumul de centrură este făcut , este gata !
Vreau să rămânem împreună , să rămânem prieteni ; timp de 3 ani şi
jumătate ne – am înţeles bine , am colaborat , dar în ultimul timp constat că a
început campania electorală . – Chiar de Ziua Naţională a României , când
trebuia să fim împreună , să spui că cei de la USL n-au fost de acord cu
drumul de centură , să minţi , să manipulezi , nu este frumos. Eu de exemplu
n-aş putea să mint că cineva a zis sau a făcut ceva şi să nu fie adevărat. D-le
primar , nu uitaţi că am lucrat 5 ani la Spitalul Orăşenesc şi am mai mulţi
prieteni maghiari decât Dvs. români . Şi acum sunt chemat la pacienţii
maghiari acasă ! Şi eu aş putea să manipulez , să spun tot felul de lucruri
despre Dvs , dar nu pot face acest lucru ! Poate nu spuneam aceste lucruri
acum , d-le primar ! Am vrut să avem o discuţie în particular , dar m-aţi
refuizat ! În încheiere , vreau să urez tuturo an nou fericit , şi să ne vedem cu
bine la anul ! La mulţi ani şi sănătate , şi să colaborăm pentru interesul
oraşului ca şi până acum !
Vreau să vă spun că nu sunt becuri pe stradă de la Cardiologie până la
Camping , este întuneric! – iar turiştii pe acolo se plimbă
Domnul Cojan – chiar şi la punctul de control al primăriei lipseşte becul !
Domnul Primar – am încheiat un an bunicel , trebuie să terminăm Casa de
Cultură , să începem la Voineşti - până la 1 iunie trebuie să terminăm , în
februarie se va preda Cinematograful ! – Casa de Cultură . în ianuarie va
începe licitaţia penrtu Parcul Central , licitaţia pentru proiectul 5.3 , am
achitat toate datoriile , mai puţin la Staţia de Epurare nu am plătit aportul
nostru . Pentru anul viitor cel mai important este Centrul Welness –
reabilitarea căii ferate Gara – Comandău . Trebuie să reabilităm măcar
blocurile din centru , că acum cum se termină lucrările la hoteluri , care sunt
foarte frumoase , blocurile , centrul oraşului nu arată bine deloc !
Ce nu am reuşit anul acesta este crearea de locuri de muncă .
Sper că la anul NAVROM GALAŢI să înceapă lucrările , şi atunci se vor
face angajări la construcţii ! Suntem în discuţii cu multe firme , dar nu prea
vor să vină investitori în oraş , sper că împreună cu Dvs. vom reuşi să mai
facem ceva pentru oraş.
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Eu vă doresc multă sănătate şi LA MULŢI ANI !!!!! şi invit pe toată
lumea la Chiuruş !
Nefiind alte discutii domnul Preşedinte de şedintă LUNGU
DOREL , multumeşte pentru prezenţă si incheie sedinta la orele
17,00 .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
LUNGU DOREL

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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