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ROMÂNIA 

JUDE�UL  COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL  ORA� COVASNA 

C O V A S N A 
 
 
   P R O C E S - V E R B A L  n r. 15/2012  
 
 
 Încheiat ast�zi 9 noiembrie 2012 orele 14,00 cu ocazia �EDIN�EI 
„ORDINARE”  a Consiliului local ora� Covasna. 
  

Sunt prezen�i; 16  consilieri,   
Lipse�te dl. Kadar. 
Particip� la �edin��: domnul Primar, doamna Secretar, �i func�ionarii publici care 

au întocmit rapoartele de specialitate, d-na Papp Kinga din partea biroului Senatorial 
Bokor. 

Proiectele de hot�râre �i expunerile de motive sunt traduse în limba maghiar�, 
conform prevederilor legale; de asemenea �i dispozi�ia de convocare a Consiliului în 
�edin��. 

Conform regulamentului este propus ca pre�edinte de �edin��  d-l Deaconu Ion.   
Se supune la vot: 
Se voteaz� în unanimitate de voturi – 16  voturi pentru 

 Se adopt� : 
 

     HOT�RÂREA NR. 113/2012  
privind  desemnarea pre�edintelui de �edin�� 

 
Consilierii au fost convoca�i in �edin�a ORDINAR� prin Dispozi�ia primarului 

nr. 408/ 2012  care a fost adus� la cuno�tin�a locuitorilor prin afi�are la sediul propriu   
al  Prim�riei. 

Domnul  Pre�edinte  de  �edin��  prezint�  ORDINEA DE  ZI  a  
�edin�ei a�a cum a fost propus� prin Dispozi�ia Primarului nr. 408/2012, dup� cum 
urmeaz� :  
 

1. Proiect de hot�râre cu privire la rectificarea bugetului local 
                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 

  Prezint�: d-l Bagoly  Zsolt, director economic 
                               Avizeaz�: -  Comisia de  buget 

2. Proiect de hot�râre cu privire la aprobarea execu�iei bugetare pe trim. III  
din 2012 
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                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�:  d-l Bagoly  Zsolt, director economic 

                               Avizeaz�: -  Comisia de buget - finan�e                              
3. Proiect de hot�râre privind aprobarea  solicit�rii transmiterii din 

domeniul public al statului , în domeniul public al ora�ului Covasna , a imobilului 
din str. Gabor Aron  nr. 10  

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l Bagoly  Zsolt, director economic 
 Avizeaz�: -  Comisia juridic� 

- Comisia de administrare a domeniului public �i privat 
4. Proiect de hot�râre privind închirierea imobilului din str. Gabor Aron 

nr.10 
Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l Bagoly  Zsolt, director economic 
 Avizeaz�: -  Comisia juridic� 
         -  Comisia buget finan�e 

5. Proiect de hot�râre cu privire la acordarea , în folosin�� gratuit� Parohiei 
Ortodoxe Covasna a unei p�r�i din terenul concesionat Parohiei Ortodoxe , teren 
aferent Bisericii Ortodoxe 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l Bagoly  Zsolt, director economic 
  Avizeaz�: -  Comisia juridic� 

                                                 -  Comisia de administrare a domeniului public 
                                                     �i privat 

6. Proiect de hot�râre  cu privire la aprobarea PUZ “ Zona Edilitar� �i de 
servicii “ – beneficiar fam. Solomon �i al�ii 

                     Ini�iator: : Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l Rakosi Aron , arhitect �ef 

                               Avizeaz�: - Comisia de urbanism 
7. Proiect de hot�râre privind aprobarea înscrierii construc�iei de la adresa 

Gh. Doja nr. 6 , ca proprietate a S.C. Sind. România S.R.L. 
                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 

  Prezint�: d-l Rakosi Aron , arhitect �ef 
                               Avizeaz�: - Comisia juridic� �i comisia de urbanism 

8. Proiect de hot�râre  privind aprobarea transmiterii centralei termice 
reabilitate, din str. M. Eminescu  nr. 98 , în administrarea Casei de Cultur� 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l Rakosi Aron , arhitect �ef 
Avizeaz�: -  Comisia de administrare a domeniului public    
                      �i privat 

                                                 -  Comisia juridic� 
                                                -  Comisia de cultur� 

9. Proiect de hot�râre  cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
�i desf��urare a concursului , Caietul de obiective , precum �i numirea comisiei de 
concurs �i de solu�ionare a contesta�iilor pentru concursul de proiecte de 
management la Casa or��eneasc� de Cultur� 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
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  Prezint�: d-na Cucu Irma, inspector probleme de    
                   personal, salarizare 

                               Avizeaz�: -  Comisia juridic� 
                                                -   Comisia pentru cultur� 

10.      Proiect de hot�râre  cu privire la aprobarea încheierii  
contractului de concesionare a serviciului public de transport local c�l�tori �i a 
infrastructurii aferente acestuia , pe raza ora�ului Covasna , cu S.C. CIPDATA   
S.R.L. 

                       Ini�iator: Primarul Ora�ului 
    Prezint�: d-l Deak Barna , inspector transport local  �i          
                    d-l Antal Levente , inspector achizi�ii publice 

             Avizeaz�: -  Comisia  pentru servicii publice          
                                                   -   Comisia juridic� 

11.      Proiect de hot�râre  cu privire la numirea comisiei  de  
evaluare pentru lucr�rile suplimentare aferente investi�iei “ Modernizarea sta�iei 
de epurare �i extinderea re�elei de canalizare menajer�  în ora�ul Covasna “ 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l  Antal Levente, inspector achizi�ii publice                               
Avizeaz�: -  Comisia juridic� 

                                                -   Comisia pentru servicii publice   
       -   Comisia de urbanism 

12.     Proiect de hot�râre  cu privire la organizarea licita�iei publice  
pentru vânzarea masei lemnoase din partida Olves �i din partida Halom 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-l  Peterfi Lehel, referent p��une                              
Avizeaz�: -  Comisia pentru silvicultur� 

13.     Proiect de hot�râre  cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al ora�ului Covasna Consiliul de administra�ie al 
Centrului financiar nr. III – Gr�dini�a de copii cu program prelungit nr. 1 
Covasna 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: d-na Nemeth Timea , �ef serviciu                               
Avizeaz�: -  Comisia de înv���mânt 

14.      Proiect de hot�râre  cu privire la aprobarea achizi�ion�rii în  
condi�iile legii , a serviciilor de reprezentare în justi�ie 

                     Ini�iator: Primarul Ora�ului 
  Prezint�: Secretara ora�ului 
  Avizeaz�: -  Comisia juridic� 

15.       Diverse: 
1. Adres� secretar cu privire la modul de întocmire a raportului 

compartimentului de specialitate – buget, 
2. Informare cu privire la procesele câ�tigate de c�tre secretar 
3. Informare cu privire la modul de adoptare a unor HCL f�r� s� se 
�in� cont de avizul secretarei ora�ului, 

4. Proiect ordine de zi întocmit de c�tre secretar, 
5. Proiect întocmit de c�tre dl. primar, termene nerespectate 
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6. Modul de arborare a drapelului României conform 
H.G.1157/2001, 

7. Adrese între primar �i secretar privind �edin�a neconvocat� pe 
lunba octombrie, 

8. Încheiere instan�� privind suspendarea cauzei privind anularea 
hot�rârii privind drapelul ora�ului, 

9. Renun�area la mandat a d-lui Gyer� József în cauza Chirila�, 
10. Preciz�ri d-na Chirila� cu privire la calitatea de mandatar al d-lui 

Gyer�, 
11. Adres� a Institu�iei Prefectului privind discutarea cererii de 

înfiin�are în Covasna a unui Centru SMURD, 
 

Dl. Gyero – propun înc� un punct în sensul complet�rii ordinii de zi cu: 
proiect de hot�râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în dosar 
nr.1558/119/2010 aflat pe rolul Cur�ii de Apel Bra�ov în recurs – Chirila� – contra 
Consiliu local, aici s-au ivit ceva probleme, se impune discutarea acestei probleme, 
consider c� se impune adoptarea unei hot�râri vizavi de pozi�ia noastr� procesual� �i 
desemnarea ap�r�torului, fiindc� aceast� cauz� se va judeca pe 19 noiembrie, �i poate c� 
n-o s� avem �edin�� de consiliu pân� în data respectiv� aceasta fiind expres solicitat� de 
c�tre instan�� 

Se supune la vot. 
      Se voteaz� în unanimitate 16  voturi pentru - includerea pe ordinea de zi a 
proiectului de hot�râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în dosar 
nr.1558/119/2010 aflat pe rolul Cur�ii de Apel Bra�ov în recurs. 

Dl. Primar – fiindc� avem un program foarte înc�rcat eu a� propune s� scoatem 
pct. 15 – diverse , fiindc� pe 6 decem,brie, o s� propun s� facem �edin�� ordinar� pentru 
luna decembrie, înc� o specifica�ie, fiindc� am avut o adres� de la Institu�ia Prefectului, 
�i vreau ca s� invit�m pe dl prefect �i de la Centrul SMURD, noi am trimis o adres� �i 
vrem ca dân�ii s� vin� �i s� ne explice de ce e bine s� avem Centru SMURD în ora�. 
Deci pe data de 6 s� fie invita�i dl. Prefect �i dl. Comandant de la Pompieri. 

Se supune la vot. 
Se voteaz� - 11 voturi pentru – 4 împotriv� (Enea, �erban, Neagovici, Deaconu) – 1 

ab�inere (Domahazi) 
Dna Secretar – a� dori ca punctul diverse s� fie discutat atunci pe data de 6 

decembrie, împreun� cu toate anexele în prezen�a d-lui Prefect, pentru c� este vorba de 
convocarea �edin�ei ordinare – Regulamentul invocat de dl primar în adres� cere s� 
avem �i avizul comisiilor de specialitate nu numai al secretarei. E important �i pentru dl. 
Primar �i pentru mine s� cunoa�tem p�rerea dvs. Un proiect de hot�râre se poate 
modifica, îmbun�t��i. Cuvântul lui dl. Kadar “ de acum încolo comisiile de specialitate 
vor lucra mai mult”. Le consider probleme importante mai ales c� am fost calomniat� în 
ziare c� pierd procesele �i lucrurile acestea trebuie clarificate. 

Dl. Domahazi – eu personal nu m� consider ma�in� de vot, �i nici nu o s� fiu, nu 
�tiu de ce mai vin aici, dac� nu pot s�-mi exprim p�rerea, pe departe sunt foarte multe 
probleme în acest ora�. am s� le �i argumentez, mai bine plec afar� de la alte discu�ii, 
dar tot vreau s� explic aceste lucruri, iar acest lucru pe care a afirmat dna Secretar, sunt 
de acord, mai ales Comisia pe care îl conduc eu, solicit prim�riei din clipa asta s� ne 
pune la dispozi�ie dup� posibilit��i o ma�in�, vreau s� mergem �i pe teren în domeniul 
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silvic. Noi în anii trecu�i am mers, am �tiut despre ce este vorba, a fost ordine, nu c� mie 
mi se prezint� în expunere date total eronate, hai s� fim oameni serio�i, fiecare ce face 
s� r�spund� pentru faptele sale. La punctul respectiv o s�-mi exprim pozi�ia, înc� odat� 
v� spun c� nu sunt ma�in� de vot �i pe mine m� intereseaz� problemele ora�ului �i a 
cet��enilor �i pe urm� proiectele de hot�râre ale prim�riei. 

Dl Butyka pleac�. 
Dna Becsek cere voie de la orele 16,30. 
Propunerea d-nei Secretar – se supune la vot 
Dl. Gyero – eu pe fond nu sunt împotriv�, putem s� discut�m �i azi, mai bine ca �i 

form�, m�sur� în care d-na Secretar poate s� propun� discutarea unui proiect de 
hot�râre, mâine, poimâine, la �edin�a urm�toare, în acest sens, în fond sunt de acord. 

Dna Secretar – nu sunt proiecte de hot�râr�, sunt inform�ri, 
Dl. Domahazi – eu nu vreau s� tatonez lucrurile, s� presez, dar �tiu c� în unele 

ora�e  punctul diverse e pe primul loc, întrebând de la alte Consilii mi s-a spus c� în 
regulament �i în lege scrie c� dac� Consiliul consider� la un moment dat c� diversele, 
sunt ni�te probleme, cu aia trebuie început. Sunt ora�e care încep cu diverse, pentru c� 
sunt lucruri importante �i nu se pot amâna precum proiectele de hot�râre care dup� 
p�rerea mea câteodat� se pot amâna, nu comentez. 

Dna Secretar – n-a� vrea s� ies la replic� în ziare, la care am dreptul, consider c� 
este mult mai bine pentru Consiliul Local s� discut�m mai întâi problemele în �edin�� de 
consiliu, s� fie clarificat �i s� nu ne r�zboim în pres� cu articole care nu întotdeauna sunt 
reale �i cred c� amânarea sau tergiversarea acestor probleme nu rezolv� problemele 
consiliului. 

Se supune la vot. 
Dl. Primar – eu am propus pentru �edin�a din luna viitoare! 
Dl. Domahazi  - eu în�eleg c� acest punct diverse este scos de pe ordinea de zi, dar 

dac� are cineva ceva de spus nu pute�i s�-i interzice�i, �i pe mine m� deranjeaz� presa, 
dar cu tot respectul pentru dl. Primar, puteam s� venim �i în octombrie la �edin��, pentru 
ce suntem aici, suntem ni�te marionete, eu sunt corect, a�tept ca �i cu mine s� fie 
corec�i, dac� spune�i dl. pre�edinte c� în afar� de aceste puncte, la urm� nu se poate lua 
cuvântul, atunci eu p�r�sesc �edin�a! 

Dl. Deaconu – din punctul meu de vedere, nu, nu mi se pare normal ca într-o 
�edin�� de consiliu s� nu existe diverse! – nu mi se pare în regul�! 

Dl. Domahazi  - nu mi se pare normal. 
Dl. Deaconu – e o mare diferen�� – între diversele pe care dl. Primar le propune �i 

ce-i specificat acolo, �i diversele pe care le hot�râm noi s� discut�m ca diverse. 
Dl. Primar – a fost o propunere, a fost votat, eu zic s� fie respectat ce a fost votat. 
Dl. Deaconu – da, dar un punct diverse, în afar� de cele trecute acolo poate exista 

din punctul meu de vedere, cel pu�in. 
Dl. Primar – a fost o amânare pentru luna viitoare. 
Dna Secretar – eu consider c� nu s-a supus foarte clar la vot, deci pentru diverse, 

propunerile d-nei Secretar sau f�r�, a�a trebuie precizat, ca s� în�eleag� consilierii dac� 
tot punctul diverse cade sau numai punctele propuse de mine. 

Dl. Primar -  dl. pre�edinte, înc� odat� spun, avem un program înc�rcat mai spre 
sear�, am propus ca s� fie amânat pentru data de 6 decembrie, punctul diverse, a fost un 
vot, v� rog s� respecta�i acest lucru. 

Dl. Domahazi  - aici scrie clar, sunt 11 puncte, în�eleg, sunt de acord. 
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Dl. Csikos - dl. Primar a propus scoaterea punctului 15, punctul diverse, deci 
punctul 15, automat, am votat, se scoate tot punctul diverse – ast�zi diverse la �edin�� n-
o s� fie – numai punctele de pe ordinea de zi, plus ceea ce a propus dl. Gyero. 

Dna Secretar – nu este democratic! în�eleg c� mie îmi lua�i dreptul de a m� ap�ra, 
dar �i consilierilor?! 

Dl. Gyero – nu, dl. primar a�a a propus s� scoatem toate diversele, am votat -  da 
în�eleg �i pe dl. Domahazi, dar am votat. 

Dl. Domahazi   - o s� stau s� v� ascult, dar nu o s� votez. 
Sose�te dl. Kadar. 
 

  Se trece la discutarea  punctului 1. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre cu 
privire la rectificarea bugetului local 
Prezint�: d-l  Bagoly 
 Comisia buget finan�e – aviz favorabil 
     D-na Secretar – avizul este favorabil chiar dac� data de 31 octombrie este 
termen de dec�dere – acest termen s-a respectat deoarece expunerea primarului este 
înregistrat� în 25 octombrie 2012. 
 
Nefiind discu�ii se supune la vot: 

 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.5 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 
Dup� care se adopt� : 
 
   HOT�RÂREA  NR. 114/2012 

______privind rectificarea bugetului local al ora�ului Covasna_______ 
 
 
 Se trece la discutarea  punctului 2. din ordinea de zi : Proiect de hot�râre cu 
privire la aprobarea execu�iei bugetare pe trim. III  din 2012 
Prezint�: d-l  Bagoly. 
  
 Comisia buget finan�e – aviz favorabil 
     D-na Secretar – aviz favorabil 
Nefiind discu�ii, se supune la vot: 

 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 
Dup� care se adopt� : 
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   HOT�RÂREA  NR. 115/2012 

_____privind execu�ia bugetar� pe anul 2012 trimestrul III______________ 
 
 Se trece la discutarea  punctului 3. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre 
privind aprobarea  solicit�rii transmiterii din domeniul public al statului , în 
domeniul public al ora�ului Covasna , a imobilului din str. Gabor Aron  nr. 10  
Prezint�: d-l Bagoly 
 

Comisia juridic�  - aviz favorabil 
Comisia de administrare a domeniului public �i privat – aviz favorabil 
D-na Secretar – aviz favorabil – cu toate c� se vorbe�te de o abrogare a vechii 

hot�râri, se preia cuvânt cu cuvânt acela�i text, conform normelor de tehnic� legislativ� 
era corect s� însu�im prevederile HCL 70/2012, dar dac� a�a s-a ini�iat, am avizat totu�i 
favorabil. Explica�iile sunt în aviz! 

Nefiind discu�ii se supune la vot: 
 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 
Dup� care se adopt� : 
 
   HOT�RÂREA  NR. 116/2012 

Privind aprobarea solicit�rii transmiterii din domeniul public al statului în 
domeniul public al ora�ului Covasna a imobilului din strada Gabor Aron nr.10 

 
 Se trece la discutarea  punctului 4. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre 
privind închirierea imobilului din str. Gabor Aron nr.10 
Prezint�: d-l Bagoly 
 

Comisia juridic�  - aviz favorabil 
 Comisia buget finan�e – aviz favorabil 

           D-na Secretar – aviz favorabil 
 Dl. Gyero - o chestie mai interesant�, în cazul în care noi aprob�m pre�ul oferit 
ora�ul Covasna, �i mergem cu plic închis la licita�ie, sub acest aspect. �i dac� mai sunt 
al�i ofertan�i? S� mergem a�a la vedere?  
 Dna Secretar – aprob�m pre�ul minim, 
 Dl. Gyero – este pre�ul oferit – punem pe site  - e o chestiune mai interesant�, 
de participan�i dl. Bagoly �ti�i ceva? 
 Dl. Bagoly – din moment ce particip�m la licita�ie, e pu�in aberant, dar trebuie 
s� se aprobe de c�tre Consiliu �i pre�ul pân� unde poate licita dl. Primar. 
 Dl. Gyero – asta zic, clar ar trebui ceva, o discre�ie vizavi de acest aspect, s� 
fie o �edin�� secret� vizavi de pre�. Nu �tiu dac� presa e aici? 
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 Dl. Bagoly – dac� apar doi ofertan�i �i am dou� oferte egale, atunci se trece la 
negociere. 
 Dna Secretar – eu când am avizat favorabil acest proiect de hot�râre m-am 
gândit la cu totul alte aspecte – atât concesionarea, închirierea �i transmiterea 
propriet��ii, atribuirea folosin�ei gratuite pentru terenurile proprietatea statului aflate în 
administrarea unor institu�ii este în atribu�ia Guvernului, e mai bine a�a. Al doilea 
aspect – se mut� toat� Prim�ria sau numai o parte? Cu Orha în contract nu se precizeaz� 
s� se elibereze doar o parte. Se compar� cele dou� chirii. 
 Dl. Bocan – un pre� minim �i maxim. 
 Dl. Enea – în cadrul comisiei buget finan�e am discutat �i cu dl. Primar, am 
în�eles c� se vor muta toate birourile, spa�iul d-nei Orha se va elibera complet, ceea ce e 
bine, nu o s� mai avem nicio datorie fa�� de ea. 
Dl. Primar – numai dac� la licita�ie putem s� câ�tig�m, �i pentru luna viitoare voi 
propune un proiect în care o s� fie specificat modific�rile ce vor fi în cl�direa ceea ce 
r�mâne pentru noi. 
 
Nefiind alte discu�ii se supune la vot: 

 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.5 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.6 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.7 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

 
 Dl. Kadar – având în vedere c� ceea ce a expus dl coleg Gyero vizavi de 
transparen�a sau de publicarea pre�ului oferit, dac� exist� în tehnica legislativ� sau 
exist� vreo posibilitate ca aceast� informa�ie cumva s� n-o facem public� pân� la 
licita�ie. 
 Dl. Primar – eu zic s� r�mân� a�a cum a fost ini�iat. 
 

În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 

Dup� care se adopt�: 
   HOT�RÂREA  NR. 117/2012 

cu privire la aprobarea particip�rii la licita�ia organizat� pentru închirierea 
___________  _   ____imobilului, fost sediu AFP COVASNA____       _  ______ 

 
 Se trece la discutarea  punctului 5. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre cu 
privire la acordarea , în folosin�� gratuit� Parohiei Ortodoxe Covasna a unei p�r�i 
din terenul concesionat Parohiei Ortodoxe, teren aferent Bisericii Ortodoxe. 
Prezint�: d-l Bagoly. 

Comisia juridic� - Aviz     favorabil  
          Comisia de administrare a domeniului public �i privat – Aviz favorabil 

Doamna Secretar  - Aviz favorabil 
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 Dna Secretar – în ultimul alineat din avizul favorabil am considerat c� “Proiectul 
de hotarare poate insa sa rezolve intr-un cadru mai larg problematica terenului atribuit si 
anume sa se comande o expertiza topografica pentru identificarea exacta si a  celeilalte 
parti din teren, respectiv cea de 575,22 mp., astfel incat, macar acum sa se poata 
identifica corect intreaga suprafata, suprafata pe care urmeaza sa fie intabulata biserica 
ortodoxa, cartea funciara fiind documentul opozabil oricarei parti.” 
La momentul când s-a concesionat terenul, s-a identificat gre�it nr. topografic �i nu 
putem fi siguri c� �i cealalt� parte care nu a fost proprietatea familiei Bârl� este 
identificat� corect. Oricum concesiunea trebuie înregistrat� în cartea funciar�; �i 
contruc�ia edificat� de atâta timp ar trebui întabulat�, deci cred c� dac� se adaug� un 
articol la acest proiect de hot�râre, rezolv�m de-a întregul situa�ia �i nu par�ial. 
 
Nefiind discu�ii, se supune la vot: 

 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

  În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 

Dup� care se adopt� : 
   HOT�RÂREA  NR. 118/2012 
privind darea în folosin�� gratuit� Parohiei ortodoxe Covasna a terenului situat în 
ora� Covasna, str. Mihai Eminescu, nr. 3 pe care se afl� edificat� Biseria Ortodox� 
___ _________cump�rat de la dna Bârl� Olga �i dna Vl�d�reanu Elena_________ 

 
 Se trece la discutarea  punctului 6. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 
privire la aprobarea PUZ “ Zona Edilitar� �i de servicii “ – beneficiar fam. 
Solomon �i al�ii 
 Prezint�: d-l Rakosi 
 
 Comisia urbanism            – aviz  favorabil  
 D-na Secretar Enea Vasilica   – aviz  favorabil 
   
Ne fiind discu�ii, se supune la vot: 

 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

 
  În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 

Dup� care se adopt� : 
 
   HOT�RÂREA  NR. 119/2012 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
‘ZONA EDILITARA SI DE SERVICII’ ORAS COVASNA, JUD.COVASNA 
____________beneficiar: Solomon Ioan, Solomon Maria si altii_____________  
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 Se trece la discutarea  punctului 7. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre 
privind aprobarea înscrierii construc�iei de la adresa Gh. Doja nr. 6 , ca 
proprietate a S.C. Sind. România S.R.L. 
Prezint�: d-l Rakosi                                
 
 Comisia juridic�     – aviz favorabil 
 Comisia de urbanism   - nu s-a putut decide,  dl. �erban �i dl. 

Neagovici erau  pentru proiectul de hot�râre iar doi - dl. Kopacz �i  
 Jeszenovics împotriva 
 D-na Secretar Enea Vasilica   -  aviz favorabil 
  
 Dl. Domahazi – într-adev�r, n-am s� votez, m� ab�in, datorit� acestui lucru de 
când de ani de zile, neadev�rul ce se petrece aici. 
 Dl. Neagovici –  legat de acest proiect de hot�râre e vorba de acea cl�dire în 
stare catastrofal�, din p�cate am f�cut �i eu ni�te demersuri, s� aflu un pic adev�rul 
pentru c� e normal s� cunoa�tem totu�i ce se petrece în ora�, �i cu asemenea cl�diri 
uitate pentru c� mai avem în sta�iune. Din discu�ia pe care am purtat-o la sediul S.C. 
Sind cu directorul societ��ii mi-a spus un lucru pe care eu nu prea cred. Am f�cut o 
investiga�ie �i la dl. director de la Montana dl. Calu – cred c� a fost o del�sare �i din 
partea conducerilor care au trecut prin acea societate, dar cred c� a fost �i o anumit� 
atitudine �i din partea prim�riei ora�ului Covasna din anul 2002 de când s-a pronun�at 
Înalta Curte �i pân� azi. În discu�ia purtat� acolo, conducerea actual� se arat� interesat� 
în a întocmi documenta�ia necesar� în sensul întabul�rii cl�dirii care a fost construit� 
f�r� nicio autoriza�ie, f�r� nimic, demolat� alta, �i construit� cea actual�, dup� aia 
p�r�sit�. Se arat� interesa�i de a-�i rezolva situa�ia juridic� a cl�dirii, terenul e rezolvat, 
�i inten�ioneaz� în a o renova. Mi-a� dori s� fac� asta, mi-a� dori s� fac� ceva cu ruina 
de acolo, eu sunt de acord pentru c� este patrimoniul Sindicatului �i-l reprezint la ora 
actual�, e deplorant� situa�ia lui s�-i sprijinim �i s� oblig�m s� fac� ceva. 

Dl. Primar – într-adev�r odat� �i odat� trebuie rezolvat acolo, dar nu �tiu dac� a�i 
citit, asta este punctul dvs. de vedere, dar eu parc� �in minte am dat �i un ordin de 
demolare. Bineîn�eles dân�ii au depus o cerere, eu am depus în fa�a consiliului local, 
lâng� asta proprietarul cere înapoi în natur� terenul �i eu a�a zic cel pu�in a�a m� 
gândesc c� odat� �i odat� trebuie rezolvat cl�direa respectiv�, odat� e periculos �i pentru 
copii în al doilea rând e foarte urât, tocmai acum am reabilitat parcul respectiv �i arat� 
foarte urât. Trebuie s� recunosc c� �i ca primar �i ca om, normal terenul ar trebui dat 
înapoi pentru proprietarul care a mo�tenit. 

Dna Secretar – eu m-am ocupat de aplicarea Legii nr.10/2001, �i poate cunosc 
cel mai bine situa�ia notific�rii formulate c�tre familia Pitroff. Ei au dispozi�ie de primar 
prin care s-a restituit întreg terenul cu excep�ia acestui teren aferent Vilei S.C. Sind 
S.A., au primit titlu de valoare pentru desp�gubiri b�ne�ti, ei n-au contestat în instan�� 
dispozi�ia primarului. Problema restituirii în natur� a terenului nu mai este valabil�, de 
aceea nu s-a putut restitui. Suntem în prezen�a unei Decizii a Î.C.C.J, care a fost 
investit� �i cu formul� executorie eram obliga�i s� ducem la îndeplinire, se risca chiar �i 
un proces penal, în eventualitatea c� acest proiect de hot�râre nu va trece cei care vor 
vota împotriva trebuie s� cunoasc� consecin�ele votului �i de aceea am intervenit în 
acest sens. 
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Dl. Domahazi – eu am ascultat foarte atent cele spuse de dna Secretar  
problemele sunt majore în cazul acesta, o întrebare a� avea c�tre dl. Primar. Când eu am 
atras aten�ia când se negocia acel teren de lâng� Montana, pe o cale amiabil� s� 
rezolv�m, s� condi�ion�m, eu a�a am în�eles c� totul e ok, e în regul�, asta e o chestiune. 
A doua chestie este mai grav�, m� doare sufletul cum Prim�ria ora�ului Covasna pierde, 
nu e luat în considerare, parc� toate autorit��ile care sunt în ora� nu ne agreeaz�, sau 
ceva e la mijloc. Speram c� pe o cale amiabil� se rezolv�, se condi�ioneaz�, uite c� nu s-
a rezolvat nici aceast� situa�ie pân� la urm� prim�ria, d� Doamne poate �i Consiliul 
Local to�i o s� fim vinova�i iar ei bine mersi. D-lor consilieri �i distinct lider sindical nu 
cumva s� crede�i c� sunt împotriva acelei unit��i, dar �in ap�rarea prim�riei �i a 
consiliului local �i hot�rârilor lor �i uit� c� a “n”-a oar� se întâmpl� aceste lucruri, 
pierdem, pierdem, pierdem. 
 Dl. Primar – în anumite cazuri sunt de acord cu dl. Domahazi, dar s� nu uita�i de 
exemplu când a�i scos, �i inclusiv dvs. cred c� a�i votat hot�rârea respectiv� c� dac� în 7 
ani nu se face hotel pe terenul ceea ce am vândut pentru Sind România atunci revine 
pentru ora�ul Covasna. Aici nu trebuie uitat nici un minut c� proprietarul a depus la 
Bucure�ti o hârtie c� vrea în natur�  �i nu cred c� trebuie neglijat a�a u�or hârtia 
respectiv� c� vrea în natur� terenul. 
 Dl. Neagovici – a� dori s� intervin ca s� nu se în�eleag� c� nu-mi doresc ca dl. 
Primar �i dl. Domahazi, ca ora�ul asta s� arate altfel, acum situa�ia discutat� cu acea 
construc�ie început� de c�tre fostul UGSR �i actualul CNSLR Fr��ia care �i-a asumat �i 
nu �tiu de ce �i-a asumat, c� face hotel din �sta, e treaba lor, s-au schimbat multe de 
atunci e mai complicat la sindicate. Nu �tiu ce se va întâmpla eu am ni�te informa�ii, vor 
fi ni�te schimb�ri se pare c� se caut� un investitor, s-ar fi g�sit câ�iva interesa�i, s� 
sper�m c� se va face ceva pân� la urm� acolo. Legat de aceast� cl�dire am discutat cu o 
genera�ie mai tân�r� care a venit acum câ�iva ani de zile, �i care se arat� interesa�i s� 
repare sau s� recupereze o parte din patrimoniul asta nenorocit care arat� a ruin�. Noi s� 
sper�m c� vor veni cu ni�te solu�ii, bineîn�eles cu colaborarea dlui Primar, a consiliului 
local, c� nu se poate face de capul t�u ori �i ce cu acest patrimoniu. 
 Dl. Primar – practic nu a pus nici un leu hotelul UGSR cândva, aia a fost f�cut 
�tim foarte bine pentru ce, din ce a fost f�cut. Au g�sit formula asta c� toat� munca 
voluntar� s-a pus pe hârtie pentru UGSR, asta e altceva, înc� odat� v� spun din moment 
ce proprietarul a depus hârtia respectiv� c� vrea s� primeasc� înapoi în natur� �i eu din 
punctul meu de vedere a�a zic c� dac� am reu�it s� rezolv�m pentru d-na Bîrl�, trebuie 
s� rezolv�m �i pentru al�i oameni. Deci nu se poate pentru unii da, pentru al�ii nu.   

Dna Secretar – fa�� de ce a spus dl. Domahazi �i dl. primar a� avea 3 preciz�ri:  
1 – referitor la faptul c� în acest proces primarul de atunci Malnasi Laszlo-

Levente a fost reprezentat de o avocat� d-na Farkas Elisabeta din Bra�ov, eu în 1992 
eram în concediu pentru cre�terea copilului.  

2 – Autoritatea Na�ional� pentru Restituirea Propriet��ii, dac� dl. Pitroff între 
timp s-a r�zgândit �i a renun�at la titlurile de valoare �i a solicitat restituirea în natur� �i 
a acestei p�r�i de teren, acest lucru s-a întâmplat de vreo 5 ani de zile �i nici pân� în 
prezent Autoritatea Na�ional� pentru Restituirea Propriet��ii nu s-a pronun�at, dar 
indiferent dac� se presupune c� autoritatea i-ar restitui în natur� acest teren, oricum 
cl�direa trebuie întabulat� conform deciziei Î.C.C.J.; este indiferent cine este 
proprietarul terenului. 
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3 - La familia Bârl� am cump�rat noi terenul, dac� s-ar restitui �i familiei Pitroff 
– poate îl va cump�ra S.C. Sind... 
  Dl. Primar – m-am referit expres la drumul public, c� este un drum acolo. 

Se supune la vot: 
 Art.1 – 4 voturi pentru – 11 ab�inere (UDMR �i Domahazi) 
Dna Secretar – dl. Neagovici, Dvs. n-a�i votat! 
Se repet� întrebarea: 

Art.1 – 5 voturi pentru – 11 ab�inere (UDMR �i Domahazi) 
Art.2 – 5 voturi pentru – 11 ab�inere (UDMR �i Domahazi) 
Art.3 – 5 voturi pentru – 11 ab�inere (UDMR �i Domahazi) 
 
În ansamblu: 5 voturi pentru – 11 ab�inere (UDMR �i Domahazi) 

Dna Secretar – eu nu în�eleg un lucru: dl. Primar ini�iaz� un proiect de hot�râre 
în sensul sprijinirii celor de la S.C. Sind S.R.L. �i apoi din argumenta�ia dânsului 
încurajeaz� la neaprobarea acestui proiect de hot�râre. Atunci trebuia s� se intre direct 
cu proiectul de hot�râre c� nu suntem de acord s� înscriem construc�ia �i atunci �tiam 
cum s� aviz�m, cum s� nu aviz�m, cum s� argument�m, indiferent cine este proprietarul 
terenului, Ora�ul Covasna sau familia Pitroff, cl�direa S.C. Sind trebuie intabulat� 
conform deciziei Î.C.C.J. 
 
 Se trece la discutarea  punctului 8. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  
privind aprobarea transmiterii centralei termice reabilitate, din str. M. Eminescu  
nr. 98 , în administrarea Casei de Cultur� 
Prezint�: d-l Rakosi  
 Comisia de administrare a domeniului public �i privat – aviz favorabil 
              Comisia juridic�  - aviz favorabil 
 Comisia de cultur�  - aviz favorabil 

    D-na Secretar Enea Vasilica  -  aviz favorabil 
 

 Dl. Enea – cum a spus �i dl. Rakosi dup� ce se va trece în folosin�a Casei de 
Cultur� acest a�ez�mânt cultural, ar trebui într-adev�r un om care s� se ocupe de 
problema inventarului, cu aranjarea s�lii, cur��eniei, cu gazul, cu curentul �i a�a mai 
departe. N-o s� fie activit��i în fiecare zi, sunt probabil în fiecare duminic� sau probabil 
la a doua duminic�, ceva de genul asta, �i eu a� propune în sensul acesta c� s-a mai putut 
�i se poate face, s� angaj�m în cadrul Casei de Culturi o persoan� cu norm� întreag�, cu 
jum�tate de norm�, cu contract de prest�ri servicii, care s� se ocupe �i de problemele 
acestui a�ez�mânt cultural, dac� sunte�i de acord cu ceea ce v� propun eu. 
 Dl. Domahazi – într-adev�r sunt de acord �i eu, pe lâng� c� m� ab�in, sunt de 
acord cu cele spuse de dl. Enea, dar o singur� întrebare vreau, orice realizare trebuie 
inaugurat�. 

Dl. Enea – vroiam s� spun la diverse, dar dac� nu mai sunt diverse atunci m� 
exprim acum, într-adev�r acest a�ez�mânt cultural se va inaugura duminic� în jurul orei 
13,20, tot cu ocazia asta vreau s� v� invit la zilele Justinian Teculescu care se vor 
desf��ura tot duminic�, între ora 9 �i 11 va fi slujba la Biseric�, pe la ora 11.15 se va 
depune o coroan� de flori la statuia lui Justinian Teculescu, se merge pe urm� la 
mormântul lui la Biserica veche, cam jum�tate de or� se face acolo o mic� poman� �i iar 
o slujb� de pomenire, pe urm� în jurul orei 13,15 ajungem sus la a�ez�mântul cultural �i 
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acolo probabil t�iem �i o panglic�, deci o inaugurare, în care bineîn�eles va fi �i dl. 
Primar. Dânsul a promis c� va veni �i o s� fim �i noi membri asocia�iei, cât mai mult� 
lume, v� invit �i pe dvs. pe consilieri, ar fi bine s� fim prezen�i acolo to�i. Duminic� la 
ora 13 - 13,15 va fi inaugurat�. 

Dl. Rakosi – referitor la ceea ce spun dvs. cu privire la administrarea construc�iei, 
noi  acum de fapt o construc�ie care a fost reabilitat� �i care apar�ine domeniului public 
al ora�ului, va fi cuprins� în inventar, d�m în administrarea Casei de Cultur� �i 
directorul Casei de Cultur� o s� fie îns�rcinat cu treaba asta, s� fac� un regulament, s� 
aproba�i dup� aceea taxele de folosire �i a�a mai departe, care tot apar�ine de el. Aici 
numai pred�m defapt adiministrarea construc�iei, nu trebuie aici cuprinse alte gânduri. 

Dl. Enea – în sensul �sta ar trebui s� ne gr�bim pu�in pentru c� de duminic� într-o 
s�pt�mân� tot în cadrul zilelor Justinian Teculescu, un proiect cultural, vom avea dou� 
spectacole de teatru – unu la ora 15,00 pentru copii �i unul la orele 18,00 pentru adul�i, o 
forma�ie de teatru din Sf. Gheorghe – Andrei Mure�an. deci de aia ar trebui s� ne 
gr�bim, c� probabil �tiu eu se percepe o tax�, ceva de genul �sta. 

Dl. Primar – acolo vre�i s� �ine�i? 
Dl. Enea – da,da, a�a avem în zilele Justinian Teculescu  - c� a�i v�zut  dl. Primar 

vremurile au înv��at pe oameni s� vin�, �i acum am zis fiind mai în mijlocul 
comunit��ii, o s� vin� mai mul�i. 

 Dl. Primar  - ca s� încheiem toat� discu�ia, eu m-am gândit, dar aici neap�rat cu 
jum�tate de norm� �i cred c� acum n-ar fi loc, dar haide�i dac� a�i început, trebuie s� 
vedem cum din punct de vedere juridic, cel care înva�� copii de exemplu la dans sau la 
cântec, instructori, ceva cu jum�tte de norm�, ne gândim în viitor, g�sim o solu�ie. 

Dl. Enea – preg�te�te sala pentru spectacole, s� aib� chei. 
Dl. Primar – pân� la urm� asocia�iei Justinian Teculescu  o s� fie dat în folosin��, 

acum este în administrarea Casei de Cultur� asta o s� fie o alt� hor�târe de consiliu. 
Cred c� ar trebui s� mergem mai departe. 

Dl. Neagovici iese. 
Se supune la vot: 
 Art.1 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

Art.2 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 Dl. Neagovici intr�. 

Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
  În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 

Dup� care se adopt� : 
 
   HOT�RÂREA  NR. 120/2012 

privind aprobarea transmiterii în administrarea  
______Casei de Cultur� a construc�iei fosta centrala termic�, reamenajat�____ 

 
 Se trece la discutarea  punctului 9. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 
privire la aprobarea Regulamentului de organizare �i desf��urare a concursului , 
Caietul de obiective , precum �i numirea comisiei de concurs �i de solu�ionare a 
contesta�iilor pentru concursul de proiecte de management la Casa or��eneasc� de 
Cultur� 
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Prezint�: d-l Thiesz          
Ies din sal� dl. Primar, dl Gyero, dl. Bocan, dl. Somodi, dl. Csikos. 

              
Comisia de cultur� – aviz favorabil, cu un singur vot împotriv�, respectiv al dlui.   
                                  Enea.  
Comisia juridic�  - de principiu aviz favorabil din punct de vedere al comisiei 
juridice aspectele legate de preg�tirea cultural� �i experien�a managerial� 
eventual s� fie discutate. 

      
           Dna Secretar – aviz par�ial favorabil �i am invocat un text de lege care enumer� 
condi�iile de participare care ar trebui îndeplinite în mod cumulativ, deci nu se poate o 
condi�ie f�r� cealalt�, conform OUG 189/2008:  
“ a) are cet��enie român� sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, 
   b) are capacitate deplin� de exerci�iu, 
   c) întrune�te condi�iile de studii, de preg�tire cultural� �i de experien�� managerial�, 
precum �i alte condi�ii solicitate de autoritate 
   d) nu de�in o func�ie de conducere la o alt� institu�ie din România” 
În opinia mea – am verificat �i la prefectur�, condi�iile a�a cum sunt stabilite în opinia 
mea sunt valabile pentru un post de inspector la Casa de Cultur� �i nu pentru un post de 
manager. 
 Dl. Enea – îmi pare r�u c� dl Primar �i colegii au ie�it afar�, c� era un punct 
destul de important de pe ordinea de zi, este vorba despre directorul Casei de Cultur� �i 
cred c� dl pre�edinte ar trebui s�-i cheme înapoi pe fiecare consilier, sau facem o pauz�, 
s� vin� to�i în�untru. (intr� dl. Primar). Eu m� adresez tuturor colegilor �i dlui Primar. 
Eu nu v�d normal chestiunea asta, fiecare am ar�tat respect reciproc am stat la fiecare 
punct, proiectele s� discut�m în prezen�a tuturor colegilor, c� trebuie s�-mi justific �i 
avizul nefavorabil pe care l-am dat, dar dac� se vor îndrepta lucrurile, va fi favorabil, 
asta am zis �i dlui Butyka înainte de �edin�� (intr� consilierii). În comisia de cultur� am 
dat aviz nefavorabil, dar am spus c� dac�, a� dori s� vin cu 2 amendamente, dac� cele 2 
amendamente se voteaz�, se îndeplinesc, atunci �i avizul meu va fi favorabil f�r� niciun 
fel de problem�. Sunt 2 aspecte: 

1. aspectul legat de legalitate, într-adev�r cum a spus �i secretara, deci nu se 
îndeplinesc cele dou� condi�ii obligatorii – preg�tirea cultural� �i experien�� 
managerial�. Peste cel de preg�tire cultural� poate a� mai trece, dar peste cel de 
experien�� managerial� nu pot s� trec. Nu putem s� avem un director al Casei de 
Culturi, v� da�i seama cultura este ceva foarte important în orice ora� al ��rii, nu putem 
s� avem s� zicem a�a un încep�tor, un om care nu are experien��, �i care efectiv la un 
moment dat ne va putea face de râs pe noi to�i cet��enii ora�ului Covasna, deci cele dou� 
aspecte legate de legalitate. 

2. componen�a comisiei, exact cum am spus �i data trecut�, nu vreau s� m�  
în�elege�i gre�it, departe de mine de a fi na�ionalist, �ovin, Doamne fere�te, v-am spus, 
am foarte mul�i prieteni maghiari, sunt �i medic, din profesia mea am un contact direct 
cu bolnavii de etnie maghiar�, dac-mi verific registrul de consulta�ii chiar 2/3, poate mai 
mul�i sunt chiar maghiari �i am o rela�ie foarte bun� cu ei �i nu vreau de multe ori c� am 
v�zut �i eu în ultima perioad�, mi-au spus tot prietenii din zona maghiarilor “dl. Doctor 
v� cuno�team altfel, ap�re�i în ziare c� sunte�i cutare cutare, cutare...” I-am explicat, nu 
e adev�rat, sunt chestii cu care vreau s� vin la dezvoltarea ora�ului. ajunsesem c�-mi 
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p�rea r�u c� sunt �i în consiliu din cauza chestiunilor acestea. Eu n-am atacat pe nimeni, 
dac� am ceva de spus, �ti�i foarte bine, c� spun în consiliu �i v� spun dvs tuturor. C� 
suntem un ora� cu popula�ie mixt�, �i acum s-au pus 3 membri în comisie de etnie 
maghiar�, puteau s� fie 2 maghiari �i 1 român pentru c� totdeauna noi am p�strat 
propor�ia etnic�, totdeauna, �i când am repartizat banii la proiectele culturale, am �inut 
mai pu�in cont de acele punctaje �i am zis dle sunt 60 de mii �i anul trecut 400 de mii 
pentru Korosi Csoma Sandor �i celelalte, 1/3 e a asocia�iei Justinian Teculescu. 
Nu sunt împotriva celor 3 persoane, hai s� mai adaug�m atunci 2 – �i acum pot s� vin cu 
propuneri concrete, cu oameni de cultur� foarte importan�i. Pentru c� v� spun, m-au 
contactat dup� prima �edin�� ni�te oameni din Voine�ti �i chiar ni�te prieteni buni de ai 
dlui Primar, �i mi-au spus, “voi ce face�i în consiliu?” – de ce dlor? P�i uite ce, cum s� 
mearg� un român la examenul de administrator public când comisia e format� din 3 
maghiari, pentru c� nu mai au curajul s� mearg�. Deci practic s-a scos limba maghiar�, 
dar comisia e format� din maghiari, �i atunci eu am zis, d-le eu am fost pentru o comisie 
mixt� �i la aceast� hot�râre, care discut�m acum, sunt pentru o comisie mixt� �i chiar 
mi-au spus s� spun dlui Primar, �i v� spun dac� e cazul pot s� dau �i nume dar nu în 
�edin��, s� vorbesc cu dl.Primar, s�-i spun între patru ochi, au spus a�a “pe dl. Primar 
am votat 500 de români” 
 Dl.Primar – eu �tiu de 700. 
  Dl. Enea – bine, mai mult, deci dac� sunt 700 e mai mult �i dac� noi i-am 
acordat încredere, �i dânsul s� ne acorde încrederea asta. Hai d-lor colegi, dl. Primar, dl. 
Viceprimar, hai s� fim echilibra�i, s� fim echilibra�i pentru c� totu�i suntem oameni 
maturi, suntem ni�te oameni cu preg�tire, s� l�s�m la o parte ni�te chestii care nu ne fac 
decât r�u �i s� fie o comisie, normal o comisie mixt�, s� se poate prezenta la acest 
concurs mai multe persoane �i cel mai bun reu�e�te. Uite noi avem de exemplu, �i �tiu o 
persoan� român� care ar dori s� se prezinte �i e un om foarte cult, un om care �tie câteva 
limbi str�ine, un om care are o experien�� managerial� foarte bun�, �i a zis “d-le cu 
comisia asta eu nu m� pot prezenta, c� dac� m� duc, de la început m� vor termina, deci 
eu m� duc degeaba la concursul asta. În momentul în care este o comisie ca lumea, c� 
sunt oameni de valoare în comisie, atunci m� duc pentru c� �tiu s�-mi sus�in, deci a� 
putea fi chiar un bun manager, un bun director al Casei de Cultur�”. În sensul �sta am 
vrut s� vorbesc, �i sper c� de data asta s� ne în�elegem �i s� ias� un proiect ca lumea, c� 
e chiar s� nu  crede�i c� sunt naiv, propori�ia e – sunt 11 consilieri UDMR, cu Domahazi 
12 – el azi se ab�ine, norocul nostru c� se ab�ine, �i �tim c� suntem 5 care probabil vom 
fi de acord cu ceea ce am spus eu, c� noi mai discut�m �i în partidul nostru problemele 
astea. Eu zic c� sunt ni�te probleme normale, ni�te probleme care trebuie luate în seam�, 
�i de asta v� zic tuturor, hai s� fim echilibra�i �i s� vot�m cu în�elepciune �i pentru 
binele ora�ului Covasna. 
 Dl. Domahazi – de multe ori nu sunt chiar de acord cu dl. Enea, în mai multe 
privin�e, aici parc� are �i dreptate, datorit� acesteia, manifest�m �i demonstr�m �i noi 
într-adev�r c� suntem loiali. A�a cred eu, din partea mea poate s� fie �i Sf. Petru 
directorul Casei de Cultur�. 
 Dl. Deaconu – dac�-i permite�i supun la vot propunerea d-lui Enea, dânsul 
propune ca din comisie s� fac� parte 1 sau 2, depinde cum spune�i dvs. 
 Dl. Enea – poate s� fie ace�ti 3 membri �i s� mai pun� înc� 2 români. E o 
propunere direct� �i cu oameni de valoare �i de calitate. 
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 Dl. Deaconu  - propun aprob�rii dvs. 2 persoane de etnie român� s� fac� parte 
din comisia respectiv�, cine este de acord? 
 Dl. Gyero – mai întâi s� stabilim num�rul membrilor din comisie, dup� care s� 
facem inclusiv, dvs. vre�i s� propune�i o comisie format� din 5 membri, asta vre�i s� 
propune�i?  
 Dl. Enea  - eu zic s� nu-i mai afect�m pe cei deja în comisie, nu poate s� fie 4 
�i atunci propun s� fie 5. 
 Dl. Deaconu – dac� considera�i s� lu�m o pauz� – supun la vot aprobarea 
pauzei. 
 Se ia 5 minute pauz�. 
 Se reia discu�ia. 
 Dl. Gyero – am discutat �i avem o propunere, cu care am în�eles c� a fost de 
acord �i dl. Primar ca s� r�mân� comisii de 3 membri – 1 membru propus de dvs. dac� 
sunte�i de acord. Atunci propori�ia de 1 la 3 r�mâne, ca s� nu umfl�m prea mult pân� la  
5. Eventual dac� dvs v� men�ine�i propunerea, atunci noi vom vota contrar �i o s� 
propunem 3 la 1, adic� 3 din care 2 maghiari �i 1 român. 
Deocamdat� vizavi de num�rul membrilor �i chiar s� zicem a�a de origine etnic�. 
 Dl. Deaconu  - supun la vot aprobarea! 
 Dl. Gyero – atunci v� retrage�i propunerea? 
 Dl. Enea –sunt de acord, îmi retrag propunerea cu cei 5 membri, s� fie 2 
maghiari �i 1 român. 
  

Se supune la vot: 
 Art.1 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

Art.2 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3: 

Dl. Enea – în anexa 3 sunt condi�iile de participare, aici dac� a�i fi de acord cu ce 
am propus eu, s� întruneasc� condi�iile de experien�� managerial�, ar fi bine în sensul c� 
eu m� lipsesc de cea de preg�tire cultural�, dar s� fie totu�i preg�tire managerial�. 

Dna Secretar – dar e în lege, n-ai cum s� te lipse�ti. 
Dl. Enea – s� spun� �i dl. Primar 
Dl. Primar – eu a�a v�d c� nici dl. Butyka nu avea. 
Dl. Enea – el e interimar 
Dl. Primar – cu comisia sunt de acord, restul las a�a. 
Dl.Kopacz – s� complet�m anexa 3. 
Dl. Deaconu – s� stabilim acum toate datele? 
Dna Secretar – nou� ne trebuie 10 zile s� trimitem dosarul la Prefectur� �i dac� 

la�i o lun� de zile la proiectele de managment sau cum crede�i dvs. 
Dl. Primar -  pe la 5 ianuarie 
Dl. Deaconu – complet�m la anexa 3 -   
 a) 7 ianuarie 2013 – dat limit� pentru depunerea proiectelor de managment �i a  
    dosarelor de concurs de c�tre candida�i 
 b) 21 ianuarie 2013 – analiza proiectelor de managment – prima etap� 
 c) 22 ianuarie 2013 – sus�inerea proiectelor de managment în cadrul interviului –  
    a doua etap� 

Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
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Art.5 se modific�. 
Dl. Primar – pe dl. Molnar retragem din comisia de concurs �i pe dl. Thiesz din 

comisia de solu�ionare a contesta�iilor. 
Dl. Deaconu -  dl. Doctor pe cine propune�i? 
Dl. Enea – Noi propunem pe dl. Ioan L�c�tu�u în comisia de concurs de la Sf. 

Gheorghe �i pe dl. Valeriu Kavruk în comisia de solu�ionare a contesta�iilor. 
Dl. Primar -  eu numai teoretic am fost de acord c� n-am fost întrebat, data 

viitoare când o s� m� întrebe. 
Se supune la vot: 

Art.5 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.6 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.7 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

 
În ansamblu:15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

     
Dup� care se adopt� : 
 
 

HOT�RÂREA  NR. 121/2012 
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare �i desf��urare a 

concursului, Caietul de obiective , precum �i numirea comisiei de concurs �i de 
solu�ionare a contesta�iilor pentru concursul de proiecte de management - Casa 

__________________________or��eneasc� de Cultur�_______________________ 
 

 Dl. Deaconu – dac� îmi permite�i, eu �in s�-i mul�umesc dlui Primar în numele 
consilierilor. 

Dl. Enea – �i eu v� mul�umesc dl. Primar, dlor colegi, totdeauna stând la masa, 
discu�iile, problemele se pot rezolva pe cale amiabil�. 
 Dl. Molnar – �i noi am putea s� v� mul�umim din când în când. 
 Dna Secretar – eu nu v� mul�umesc nici unuia pentru c� n-a�i rezolvat 
problemele de legalitate! 
 

Se trece la discutarea  punctului 10. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 
privire la aprobarea încheierii contractului de concesionare a serviciului public de 
transport local c�l�tori �i a infrastructurii aferente acestuia , pe raza ora�ului 
Covasna, cu S.C. CIPDATA   S.R.L. 
Prezint�: d-l Thiesz          

                
Comisia juridic�  - aviz favorabil 
Comisia de servicii publice – aviz favorabil 

          D-na Secretar – aviz favorabil 
 
 Dna Secretar  - a� vrea s� precizez c� în contractul de concesiune cu SC 
ECOSIL SRL erau acelea�i condi�ii cu privire la capacitatea oferit�: un autobuz cu 26 
de locuri, 3 microbuze, cu 51 de locuri, dar niciodat� dea lungul celor 5 ani n-a fost pus 
în circula�ie un autobuz. Condi�iile de a circula cu microbuzele în orele de vârf nu le 
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doresc nim�nui, turi�tii comenteaz�, este un punct negru la adresa sta�iunii Covasna. Eu 
când termin serviciul, merg acas� cu autobuzul �i pot s� v� spun c� la acea or� este o 
aglomera�ie de nedescris. Deci acest contract trebuie �i urm�rit dac� este respectat! 
 Dl. Domahazi – am fost în comisia care a dat în concesiune, care acum câ�iva ani 
ne-a fost promis o circula�ie urban� de ultimul nivel, uite c� nu a�a a fost �i eu cunosc 
foarte multe contesta�ii, autobuz nici pân� azi, cred c� prim�ria, bineîn�eles cunoscând 
pu�in din acest domeniu, nu lucrez în acest domeniu, dar cunoscând �tiu c� e greu, dar 
prim�ria a acordat o mare libertinitate ca s� zic a�a �i într-adev�r persoana care r�spunde 
de transport eu n-a� zice c� e total competent�, nu e r�u dar nu-i competent, iar aceast� 
franciz� de 2%, d-lor �i eu pl�tesc franciz� c�tre R.A.R de 22%. Mai se ridic� �i 
celelalte sume, deci pentru mine ca pl�titor de franciz� c�tre stat c�tre institu�ii, vorbesc 
în cuno�tin�� de cauz�, iar înc� odat� remarc, c� nu este chiar a�a organizat transportul 
�i nu este urm�rit, tot mereu sunt certuri, vin la mine unele persoane care reclam�, eu 
trimit la prim�rie, acolo se zice c� nu s-a stat de vorb�. Dac� depunem în scris nu se 
rezolv� nimic, cunosc date concrete, n-a� vrea s� mai comentez.  Pe departe nu avem un 
transport civilizat, cum ar trebui s� fie într-o sta�iune. 
 Dl. Viceprimar – sunt de acord cu dl. Domahazi, vede�i �i aici s-a v�zut, nu în 
sensul c� nu s-au înghesuit, o singur� firm� a venit, nu e nici concuren��, n-a putut s� 
vin� nimeni, adic� n-a vrut, �i ce ar fi fost dac� nici aceast� firm� nu se prezenta. Eu a�a 
am pus întrebarea, deci pân� la urm� e bine c� avem, c� altfel noi trebuia s� g�sim o 
solu�ie, s� rezolv�m aceast� problem�, �tiind c� avem foarte mul�i care vin la tratament, 
dar eu zic c� ave�i dreptate, s� punem ni�te condi�ii, dar vede�i c� dac� nici echipa asta 
n-ar fi nu �tiu care ar fi chestia. 
 Dl. Gyero – a� dori s� întreb, în contractul vechi cu Ecosilul, redeven�a cum a 
fost, tot a�a raportat la cifra de afaceri, acolo era o sum� fix� nu? 
 Dna Secretar – nu, tot a�a  
 Dl. Gyero -  tot raportat, tot 2% era �i acolo? 
      Dna Secretar -  da. 
 Dl. Primar – veni�i cu propunere. 
 Dl. Domahazi – acum nu c� a�i presat lucrurile 
 Dl. Primar  - eu n-am presat, asta e legea democra�iei, s-a votat, acum nu cred c� 
a�a mare problem� este. Înc� odat� v� spun dac� ave�i ceva, mai ales un lucru 
constructiv în leg�tur� cu transportul v� rog frumos s� veni�i cu o idee, s� depune�i în 
fa�a consiliului local �i eu cred c� dac� e constructiv o s� fie votat �i probabil c� din 
mers o s� mearg� în direc�ia bun�. Sunt de acord cu dvs. dar numai s� veni�i cu ideile, s� 
introduce�i într-o hot�râre de consiliu local. 

Iese d-na Becsek. 
Se supune la vot: 
 Art.1 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

Art.2 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

 
În ansamblu:14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

     
Dup� care se adopt� : 
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HOT�RÂREA  NR. 122/2012 
cu privire la aprobarea incheierii contractului de concesionare a serviciului public 
de transport local de c�l�tori �i a infrastructurii aferente acestuia, pe raza ora�ului 
______________________Covasna cu SC CIPDATA SRL____________________ 

 
 D-na Becsek intr�. 
 
Se trece la discutarea  punctului 11. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 

privire la numirea comisiei  de evaluare pentru lucr�rile suplimentare aferente 
investi�iei “ Modernizarea sta�iei de epurare �i extinderea re�elei de canalizare 
menajer�  în ora�ul Covasna “ 
Prezint�: d-l Thiesz          

                
Comisia juridic�  - aviz favorabil 

 Comisia de servicii publice – aviz favorabil 
 Comisia de urbanism – aviz favorabil 

           D-na Secretar – aviz favorabil 
 
 D-na Secretar – precizez c� în biroul dlui Primar am negociat cu colegii ca 
acest aviz s� ias� favorabil, ini�ial am cerut s� se precizeze care sunt lucr�rile 
suplimentare pentru c� suntem în faza unei investi�ii aproape finalizate �i trebuie s� 
în�elegem de ce e necesar o nou� procedur� de achizi�ie public�, din raportul de 
specialitate întocmit de ei �i din actele depuse de dl. Antal rezult� c� procedura va fi de 
negociere direct� pentru acest contractant a�a s-a �i preg�tit proiectul de hot�râre corect 
de c�tre d-na Nemeth cu invocarea �i a art. 122 din OUG 34/2006 – îns� acest articol 
din OUG 34/2006 stabile�te condi�ie s� avem în vedere faptul c� trebuie s� existe ni�te 
motive tehnice care au ap�rut ulterior �i n-au fost prev�zute în contractul ini�ial, c� 
lucr�rile care sunt suplimentare nu au fost incluse în contractul ini�ial, c� sunt ni�te 
circumstan�e imprevizibile, c� au fost ni�te inconveniente care nu pot fi separate de 
contractul ini�ial �i c� nu se dep��e�te cu 20% valoarea contractului ini�ial pentru noile 
lucr�ri suplimentare. Zsolt mi-a spus c� “ce vre�i s� trec cifra din devizul confiden�ial”, 
am spus c� nu, vreau s�-mi spune�i doar atât, s� nu se dep��easc� cu 20% valoarea 
pentru lucr�rile suplimentare. Întrucât n-au fost de acord, s-a scos din proiectul de 
hot�râre sintagma “ negociere direct� f�r� publicare prealabil� a unui anun� de 
participare” �i s-a scos din preambul temeiul legal al art.122 din OUG 34/2006, 
r�m�nând numai art.71 din norma care se refer� la componen�a comisiei. Întrucât 
componen�a comisiei, prin calitatea membrilor, nu încalc� prevederile legale, avizul este 
favorabil. 
 Dl. Enea – eu am în�eles de la dl. Zsolt c� practic nu e vorba de o dep��ire cu 
20% a valorii ini�iale pentru c� suma este aceea�i, ini�ial�î, doar c� nu �tiu, se 
redistribuie, nu se va dep��i absolut deloc suma contractat� ini�ial. 
 Dna Secretar – da, dar dac� nu au precizat în raportul de specialitate, nu e 
suficient c� spui verbal, trebuie s� argumentezi �i s� încadrezi situa�ia de fapt într-o 
situa�ie de drept. 
 Dl. Primar – e clar c� n-o s� fie dep��it� valoarea respectiv� care a fost votat 
în consiliu local, deci sunt mi se pare 16 dispozi�ii, deci intr�m la suma respectiv�, 
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partea rea nu asta este, partea rea este c� lucrarea este terminat� pân� în 95% �i mai 
trebuia s� atragem înc� vreo 3 milioane �i ceva, �i am primit hârtia c� nu se mai 
finan�eaz� anul asta lucrarea respectiv�, �i acum nu vreau s� ap�r pe nimeni, dar firma 
care l-a executat, dânsul a achitat tot, a intrat în contabilitatea dânsului, �i acum vine 
firma c� vrea s� ne dea în judecat� c� nu putem s� achit�m, noi am trimis hârtia la 
Bucure�ti, de la Bucure�ti am primit hârtia c� din p�cate anul �sta s-au terminat banii �i 
nu prea ne d� bani acum s� achit�m munca terminat�. Nu �tiu cum va fi, din p�cate de 
aici au pornit ni�te discu�ii, asta este, sper�m c� anul viitor o s� ne dea bani, c� într-
adev�r este terminat cam 95% �i ar trebui s� termin�m �i s� pred�m ca s� foloseasc� 
ceea ce a costat aproape 5 milioane de euro. Mai mult decât atât, aici ora�ul, nici asta nu 
e achitat, 15% este aportul ora�ului. Sunt anumite probleme din p�cate la proiectul 
respectiv. 
 
 Nefiind alte discu�ii se supune la vot: 
  
  Art. unic – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 
Dup� care se adopt� : 

HOT�RÂREA  NR. 123/2012 
privind numirea comisiei de evaluare pentru lucr�rile suplimentare aferente 

investi�iei “Modernizarea sta�iei de epurare �i extinderea re�elei de canalizare 
____________________menajer� în Ora�ul Covasna”____________________ 

 
Se trece la discutarea  punctului 12. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 

privire la organizarea licita�iei publice pentru vânzarea masei lemnoase din 
partida Olves �i din partida Halom 
Prezint�: d-l Thiesz          
                

 Comisia pentru silvicultur�  - aviz favorabil 
            D-na Secretar – aviz favorabil 
 
 Dl. Viceprimar – normal era preg�tit pentru �edin�a din octombrie, �i avem �i 
în caietul de sarcini �i acolo la art. din proiectul de hot�râre data de 12 noiembrie, deci 
n-are cum, aici data trebuie s� hot�râm pe urm�. 
 Dl. Domahazi – în prima faz� împreun� cu comisia ni s-a p�rut foarte pu�in 
valoarea de 60 de lei, citând de aici totu�i c� sunt 2 r�rituri, mai ales pe Olves, 
doborâturi de z�pad�, am mers pe ideea aceasta, îns� dac� ne uit�m atent la Halom, 
acolo nu mai e cazul, totu�i comisia a fost de acord a�a cum a fost, în referatul de 
specialitate sunt ni�te valori gre�ite, acestea trebuie s� le corecta�i, înmul�i�i cantitatea 
mc cu valoarea �i nu iese, la raportul de specialitate acolo la Olves cantitatea 919 mc 
pre� de vânzare la pre� de 17.160...  
 Dl. Bocan – a inversat valorile. 
 Dl. Domahazi – au inversat valorile, �i n-am terminat dl. Primar, comisia e 
hot�rât�, am vrea s� ne deplas�m la fa�a locului, s� ne anun�a�i înainte cu 3 zile s� 
mergem �i totu�i s� vedem. Eu �in leg�tura �i stabilim din comisie cine dore�te, mai 
lu�m �i o comisie mixt�. Aici o s� votez bineîn�eles pentru, pentru c� înaintea �edin�ei, 
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ne�tiind ce se va întâmpla am f�cut �edin�� de comisie unde am fost de acord, dar în rest 
o s� merg pe legalitate pe care b�nuiesc am dreptul ca s� m� ab�in. 
 Dl. Csikos – dl. Domahazi aici valorile nu corespund, dac� lu�m în considerare 
919 mc la 60 de lei �la ar fi de 55.140 de lei la partida 769 care la art.1 ar trebui s� fie 
inclus, pre� de pornire la licita�ie. �i la partida Halom 286 mc – r��inoase cu 60 de lei va 
fi 17.160 de lei pre�ul de pornire la licita�ie �i am rug�mintea s� fie inclus în proiectul de 
hot�râre c� pân� acum a fost, acum v�d c� lipsesc, deci la art.1 valoarea partidei 769 �i 
la art.2 la partida 2535 s� fie valoarea de pornire inclus, ca comisia s� nu aib� probleme 
dup� aia. 
 Dna Secretar – au pre�ul în caietul de sarcini, �i am zis c� este anexa 1 la 
prezenta. 

     Dl. Csikos – am în�eles – dup� cum �tiu totdeauna a fost inclus pre�ul în 
proiectul de hot�râre – sunt gre�eli. Caietul de sarcini s� fie corectat. 

 
Nefiind alte discu�ii se supune la vot: 

Art.1 - se completeaz�: pre� de pornire 55.140 lei, conform anexei nr.1 la 
prezenta. – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – se completeaz�: pre� de pornire 17.160 lei conform anexei 2 la 
prezenta - 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.3 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.5 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.6 – 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

 
În ansamblu - 15 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 

 
Dup� care se adopt� : 

HOT�RÂREA  NR. 124/2012 
cu privire la organizarea licita�iei publice pentru vânzarea masei lemnoase 
________________din partida Olves �i din partida Halom______________ 

 
D-na Becsek pleac�. 
 
Se trece la discutarea  punctului 13. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 

privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al ora�ului Covasna 
Consiliul de administra�ie al Centrului financiar nr. III – Gr�dini�a de copii cu 
program prelungit nr. 1 Covasna 
Prezint�: d-l Thiesz          
                

 Comisia de înv���mânt  - aviz favorabil 
            D-na Secretar – aviz favorabil 

 
Nefiind discu�ii se supune la vot: 

Art.1 –  se completeaz� cu numele dlui consilier Butyka Gyula 
            14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.2 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
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Art.3 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
Art.4 – 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 

În ansamblu - 14 voturi pentru – 1 ab�inere (Domahazi) 
 
Dup� care se adopt� : 

HOT�RÂREA  NR. 125/2012 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de 

Administra�ie din cadrul Centrului financiar  nr.III,  
____GR�DINI�A DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 COVASNA___ 

 
Se trece la discutarea  punctului 14. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  cu 

privire la aprobarea achizi�ion�rii în condi�iile legii , a serviciilor de reprezentare 
în justi�ie. 

Prezint� dna Secretar  - dac� a�i fi de acord, �i dac� dl. primar ar fi de acord eu a� 
mai propune cauza cu falimentul pentru S.C. Intenational SPA. Avizul este favorabil. 

Dl. Primar – ce a�i propus dvs.? 
Dna Secretar – înc� o cauz� - falimentul cu S.C. Intenational SPA. – dosar 

nr.3589/119/2010 – tribunalul Sf. Gheorghe. 
 
 Comisia juridic�  - aviz nefavorabil 

 
Discu�ii: 
 
 Dl. Gyero – eu sunt primul care spun c� hot�r�sc pentru interesele Consiliului, 
Prim�riei ora�ului, trebuie discutat în mod corect, în mod legal s� nu avem discu�ii. Tot 
eu sunt cel care m-am implicat în anumite chestiuni, �i tot eu sunt care am dat în bar� de 
fiecare dat�. Suntem între ciocan �i nicoval�. De exemplu cum este cu dosarul cu 
falimentul, acolo nu avem un avocat angajat? 
 Dna Secretar – nu, dl. Mândru e numai la recurs cu anularea, dar la faliment 
nu!  
 Dl. Gyero – acolo cu dna Orha, nu am avut avocat? 
 Dna Secretar – am avut în cadrul procesului de revendicare �i pe Legea 10, 
dar acum nu avem. 
 Dl. Gyero – din nou zic, am încercat mai multe solu�ii, odat� s� fiu eu 
desemnat în calitate de consilier local, aceast� variant�, cu toate c� dvs. o sus�ine�i, de 
principiu n-a� avea în contr� nimic, chiar m-am oferit, m-am dus, nu este agreat� �i este 
în în c�lcâie a lui Achile, în instan�e, fiindc� mereu se invoc� excep�ia lipsei de calitate 
de mandatar în condi�iile Legea 215, respectiv Ordonan�a 26. Astfel, încât în loc s� 
discut�m fondul, d�m de a discuta aceste excep�ii în fa�a instan�ei, desigur instan�a înc�, 
�i aici noi revenim �i la cauza Chirila�, unde instan�a nu s-a pronun�at, dar dac� scoatem 
legea, acesta spune în mod clar cine poate s� reprezinte Autoritatea Public�, o persoan� 
cu studii juridice, angajat în cadrul institu�iei sau un avocat. C� noi încerc�m s� for��m 
pe o parte �i Consilierul cu preg�tire juridic�, putem s� spunem c� au fost situa�ii în care 
a mers, în ultima perioad� nu prea a mers. În al doilea rând, angajarea de avocat s-a 
putut pân� în data apari�iei Ordonan�ei Guvernului nr.26/2012. În primul rând, într-un 
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articol, ca �i de principiu interzice angajarea sau încheierea unor contracte de asisten�� 
juridice în cazul autorit��ilor care au în cadrul lor personal cu preg�tire juridic�, �i nu 
spune aici c� în calitate de consilier juridic. Se cite�te ordonan�a. 
De exemplu în cazul cu drapelul am zis noi, dincolo c� a fost �edin�� de îndat�, discu�ia 
pe fond, neavând perosnal în acest sens, dna Nemeth fiind în concediu de odihn�, a�i 
spus c� angaj�m avocat, OK, vine Prefectura, pe de o parte atac� pe form� hot�rârea de 
consiliu, în sensul c� nu puteam în �edin�� de îndat� s� hot�râm ca atare, �i pe fond, �i 
critica e pe fond zice, având personal angajat de specialitate juridic� nu pute�i angaja 
avocat. Avem acolo 2 critici, una de form� �i alta pe fond. Deci op�iunea Prefecturii este 
în acest sens. Acum bine, noi scoatem aceast� hot�râre pe deoparte vine Prefectura, ne 
atac�, pe de alt� parte în cazul în care la o adic� se va adeveri sau se va constata de 
Curtea de Conturi c� în mod netemeinic am contractat aceste servicii �i consiliere 
juridic�, ne va imputa ace�ti bani. 
 Dna Secretar -  n-am avut alt� solu�ie, dac� eu “pierd toate procesele”!?! 
 Dl. Gyero – l�sa�i, eu v� în�eleg, în�eleg �i suli�ele, în�eleg tot, dar s� revenim 
la probleme de fond, avem nevoie s� ne reprezinte persoane în fa�a instan�ei, în acela�i 
timp s� nu se poarte discu�ii colaterale în fa�a instan�ei vizavi de calitatea celui care ne 
reprezint�, �i nu avem nevoie ca ulterior s� scoatem bani din buzunar �i s� pl�tim toate 
onorariile de avocat, fiindc� sunt anumite procese, �i de acum încolo o s� mai fie �i 
altele probabil. 
 Dna Secretar – deja, dac� m� prezint în fa�a instan�ei... 
 Dl. Gyero – haide�i dna Secretar, asta o s� spune�i la diverse probabil, acum s� 
g�sim o solu�ie, solu�ia fiind care, - în primul rând dac� avem personal, trebuie s� 
apel�m la personal, sau dac� nu, �i avem post unic, s� scoatem, s� cerem pentru 
angajare de consilier juridic pe acest post. Pân� atunci, v�zând �i pozi�ia prefecturii eu 
nu �tiu dac� putem s� apel�m la avocat. 
 Dna Secretar -  pe acest proiect de hot�râre nu am discutat la Prefectur�! 
 Dl. Gyero -  dar a�i v�zut criticile, critica �i fondul problemei. 
 Dna Secretar – da, dar alt� solu�ie fa�� de ini�iativa primarului nu avem, din 
moment ce eu nu eram propus�... 
 Dl. Gyero -  bine, dar cum justific�m noi, c� în situa�ii extraordinare, motive 
temeinice, c� avem 4 persoane cu preg�tire juridic�. Eu vreau s� avem avoca�i, c� 
pierdem procesul, dl. Primar eu v� în�eleg, dar ce s� facem, �i aceea�i chestie o s� 
discut�m �i la Chirila�! 
 Dl. Enea -  data trecut� chiar asta am spus, �i dvs. a�i fost împotriv� atunci, 
dac� sunt persoane cu preg�tire juridic� în prim�rie, �i am dat �i exemplu, dvs. a�i spus 
c� cei invoca�i nu au experien��. 
 Dl. Gyero – a�i v�zut ce am spus eu, pe vremea când vizavi cu cauza Chirila�, 
când m-a propus d-na Secretar eu am spus c� eu consider c� nu pot s� reprezint, cu totul 
m-am dus, dar exact aceea�i chestie ridic, c� dna avocat în cauza Chirila�, nu c� nu am 
dreptul s� reprezint, nu aveam dreptul s� semnez recursul, practic dac� noi azi 
mandat�m pe cineva s� ne reprezinte, dup� p�rerea dânsei nu aveam dreptul s� semnez 
recursul! Bine, eu acolo am semnat �i ca pre�edinte de �edin��. Pe de alt� parte cu 
drapelul eu am votat fiindc� era dânsa în concediu de odihn�. 
 Dl. Enea -  s� nu m� în�elege�i gre�it, data trecut� eu am spus c� avem oameni 
în prim�rie, acum d-na Timea, î�i asum� aceast� responsabilitate de a reprezenta ora�ul 
Covasna, într-un proces atât de important? 
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 Dl. Primar - n-o s-o deleg eu, c� nu e, bine e jurist, dar dac� nu a fost în via�a 
ei... 
 Dl. Gyero -  are alte atribu�ii, pe justificarea asta da, cum zice dl. Primar, c� 
aceste persoane nu pot s� ne reprezinte, �i e o situa�ie, �i deci ne încadr�m pe excep�ie, 
putem a�a s� vot�m, dar justificarea trebuie s� fie în sensul acesta, c� avem 4 persoane, 
dar unul e Poli�ist comunitar, el trebuie s� fie pe strad� �i a�a mai departe. 
 Dl. Neagovici -  eu a� veni cu o propunere, pentru c� este o situa�ie complicat� 
pentru c� mâine - poimâine cineva trebuie s� preia responsabilitatea s� reprezinte 
prim�ria în instan��, �i bineîn�eles în interesul comunit��ii. Prima solu�ie, cum a spus dl. 
avocat cu postul de Consilier Juridic, nu �tiu dac� o s� permit� deblocarea... 
 Dna Secretar – este post unic, doar c� nu avem fonduri necesare, de la 1 
ianuarie 2013, s-ar putea s� se aprobe, dac� avem sumele corespunz�toare. 
 Dl. Neagovici – pân� la 1 ianuarie, e o procedur� aproape  de 1 lun� de zile, cu 
examen, concurs, cred c� sunt ni�te termene �i în luna noiembrie, decembrie, �i sunt atât 
la Tribunal cât �i la Curtea de Apel. Eu a� veni cu o propunere – cred c� tot pe d-na 
Nemeth ar trebui s� o îns�rcin�m dar, s� încerc�m  s� nu se prezinte, doar s� semneze �i 
s� fac� altcineva lucr�rile pân� g�sim formula în care eventual cu ni�te lucr�ri bune, în 
care va pune concluzii scrise la fiecare termen, excep�ii sau probe, cred c� asta vor fi s� 
salv�m o situa�ie pân� la sfâr�itul lui ianuarie. Pentru c� angajarea de avoca�i ne-ar crea 
mai multe dificult��i în viitorul apropiat, dup� eventuale controale a Cur�ii de Conturi, 
sau alte contesta�ii, sau chiar dac� lu�m o hot�râre azi, atacat� în contencios, va termina 
calitatea procesual� celui care se va duce acolo! Vom pierde procesele pentru alte 
cauze! 
 Dl. Gyero – atunci ar trebui s� suspend�m toate cauzele acestea,  
 Dl. Enea -  e foarte corect, ne trebuie un consilier juridic, dar se �tie c� dup� 
revolu�ie, consilierii juridici au ie�it ca pe band� rulant�, �i dac� mai angaj�m un jurist 
care nu ne poate reprezenta în instan��, c� avem deja 4, o angaj�m degeaba! 
 Dl. Primar – în 4 ani n-a fost angajat nimeni în func�ie de consilier juridic! 
 Dl. Enea  -  dar avem juri�ti. 
 Dl. Primar -  într-adev�r a fost una, dar a plecat. 
 Dl. Enea  -  dl. Primar s� nu m� în�elege�i gre�it, noi avem juri�ti în prim�rie, 
dar nu au experien��, asta am vrut s� spun! dac� angaj�m jurist, asta trebuie s� aib� 
experien��. 
 Dl. Gyero – eventual ne argument�m a�a hot�rârea �i eventual spunem c� 
aceast� stare doar pân� angaj�m un consilier juridic. 
 Dna Secretar  - eu a�a am scris pe ciorn�, “pân� la angajarea consilierului 
juridic”. 
 Dl. Gyero  -   �i contractele doar a�a s� se încheie cu avocatul 
 Dl. Primar – pân� când se angajeaz� în ianuarie. 
 Dl. Kadar – nu cred c� este cazul s� subliniez faptul c� este o prioritate aceast� 
chestiune, �i anume, reprezentarea Consiliului Local în instan�� de c�tre un avocat de 
meserie, sau de un jurist de meserie, fiindc� avem probleme în acest sens v�zând aceast� 
ordonan��, am citit �i eu foarte atent, faptul c� la noi în Prim�rie sunt persoane care au 
preg�tire de jurist, dar nu sunt angaja�i pentru aceast� sarcin�, cred c� face, ca noi s� ne 
încadr�m în aceast� excep�ie, ce a amintit colegul Gyero. mai ales dac� spunem c� 
aceast� solu�ie este doar provizorie pân� la angajarea unui jurist, consilier juridic, cred 
c� nu ne poate imputa nimeni! Aceast� decizie trebuie s� lu�m noi în Consiliu Local 
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cred c� mai mult pierdem, �i risc�m mai mult dac� nu facem acest lucru, �i în instan�� 
pierdem procese importante, vezi cazul Chirila�, decât dac� nu ne asum�m acest risc. În 
forma în care s-a preg�tit cu argumentarea care este la dosar, cred c� putem accepta 
aceast� solu�ie. Eu propun ca s� adopt�m aceast� hot�râre. 
 Dna Secretar  - a�a cum a spus �i dl. Gyero, legea nu folose�te sintagma de 
consilier juridic, ci personal cu preg�tire juridic�, �i noi avem, eu a�a am îndrumat-o pe 
d-na Timea s� fac� proiectul de hot�râre, ca în dreptul fiec�reia dintre noi s� treac� 
motivul pentru care noi nu putem, ca s� fie considerat motiv temeinic. �i am dat 
exemplu – la Enea Vasilica – „pierde toate procesele”, la tine – c� nu vrei, nu po�i...., eu 
am îndrumat-o verbal, pentru c� eu nu cunosc motivele temeinice pentru care dvs. a�i fi 
de acord ca s� angaja�i un avocat, le cunosc din pres� eventual, dvs. trebuie s� preciza�i 
motivele în dreptul fiec�reia dintre noi. 
 Dl. Gyero   - atunci putem s� trecem – având în vedere c� sunt 4 angaja�i cu 
studii juridice dintre care - are atribu�ii....., eventual printr-o asemenea argumentare cred 
c� ar merge. 
 Dl. Kadar – spiritul acestei ordonan�e, spiritul legii este – dac� o persoan� nu 
este angajat� pe acel post de consilier juridic, atunci se aplic� excep�ia. De exemplu, 
dac� personalul cu preg�tire juridic� ar fi femeie de serviciu, c� e posibil �i acest lucru. 
 Dl. Gyero    - vezi, legea nu zice a�a 
 Dl. Kadar – sunt atâtea interpret�ri, �i astea ne omoar�, c� legile nu sunt scrise 
a�a s� fie bine în�elese, ci s� se poate interpreta, �i dac� interpreteaz� cineva cu rea 
credin�� sper c� a�i avut, a�i avut!.... 
 Dl. Gyero – dar Prefectura exact acest lucru spune în ac�iunea în contencios 
împotriva Hot�rârii celuilalte – ar fi culmea s� nu atace aceast� hot�râre, �i pe cel�lalt a 
atacat-o! 
 Dna Secretar  - nici eu nu sunt consilier juridic, dar niciodat� nu am refuzat 
sarcinile, m-am dus, am reprezentat, unde am câ�tigat am câ�tigat, ave�i anexat acolo, 
unde s-a pierdut, s-a pierdut, dar cineva trebuie s� înceap� de undeva! 
 Dl. Gyero – s� men�ion�m �i în preambul �i faptul c� acele persoane având 
calitate, sau preg�tire juridic�, pe motive...în fi�a postului nu au aceste atribu�ii, au altele 
– dat fiind faptul c� e post unic postul de consilier juridic, �i contractele trebuie 
încheiate ca atare cu avoca�ii, �i onorariile negociate ca atare, bine n-o s�-i convin� 
avocatului, asta e alt� treab�. Haide�i s� punem în discu�ie tehnic cum m� ap�r, ce spun 
eu judec�torului când îmi cere temeiul juridic cu care vin eu, �i discut pe fond, �ifac 
ap�rarea legea zice – de angajat cu preg�tire juridic� – eu ce sunt? – sunt Consilier 
Local chiar dac� am preg�tire juridic�. 
 Dna Secretar  - Consilier Local înt-un organ deliberativ care a participat la 
adoptarea Hot�rârii, cine poate s� �tie mai bine decât  Consilierul care a votat? 

Dl. Gyero – în mod laic, sunt de acord, dar pe lege ce zic, unde m� încadrez 
eu – sunt avocat?- nu sunt! – atunci la revedere – eu a� fi la mâna avocatului adversar. 
Deja am discutat la Curtea de Apel problema asta, ne-am certat, judec�torii se gândeau 
�i se uitau la noi, �i dup� aia au zis c� o s� se pronun�e 

Dl. Enea – hai dl. Gyero s� v� angaj�m pentru 1 lun� – 2 – s� accepta�i 
chestiunea asta, eventual trecem pe d-na Timea, o consilia�i pe ea, o ajuta�i. 

Dl. Gyero – v� da�i seama, c� eu nu am cum s� merg la fiecare proces al 
prim�riei, eu la una, dou� m� duc, dar – eu de consiliat pe oricine da, dar s� m� angajez 
s� m� duc la fiecare proces, nu! 
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Dl. Enea – da, 1 lun� – 2 – pân� angaj�m un consilier juridic. 
Dna Secretar  - dl. Primar, unii func�ionari pot refuza sarcini, �i al�ii nu?! În 

condi�iile în care nu refuz nicio sarcin�, �i totu�i sunt criticat� �i în ziar! – haide�i s� 
încep s� refuz sarcinile! – poate o s� fie mai bine! 

Dl. Enea – haide�i o lun�, dou�, s� ajute �i dl. Neagovici pe d-na Timea 
Dl. Primar – l�sa�i, �i a�a dvs. face�i ce vre�i în Consiliu – m� întreba�i pe 

mine ceva, când merge�i undeva?! Dvs. sunte�i buricul p�mântului în aceast� prim�rie! – 
dac� chiar lu�m a�a lucrurile! 

Dl. Neagovici – eu revin, �i chiar dac� am votat nefavorabil, cred c� trebuie s� 
urm�rim interesele ... 

Dl. Gyero  - de votat nefavorabil nu e bine, fiindc� atunci nu am f�cut nimic, 
urmeaz� cauza cu Chirila�, care iar e foarte important, poate din punct de vedere al 
impactului pe ora�, procesul cu Chirila� nici nu e a�a de important decât celelalte – e 
situa�ia penibil� aceluia care merge acolo �i trebuie s� spun� ni�te lucruri pe care nu are 
baz� legal�. 

Dl. Neagovici – eu cred c� trebuie totu�i s� aprob�m pe baza unui contract 
stabilit cu un avocat, s� ne reprezinte, pe o procedur� de a angaja un consilier juridic, 
dar nu un debutant în nici un caz, c� atunci nu am g�sit nicio solu�ie, cu toate riscurile, 
pentru c� v� spun sincer, nu putem s� oblig�m nici pe salariata prim�riei, pentru c� o fi 
ea în aparatul de serviciu obligat, eu sunt lider sindicat �i nu prea le respect, �i chiar 
dac� nu se simte preg�tit�, la momentul actual, acum ce s� facem, s� for��m un om, ce 
s� fac�, s� plâng� în fa�a instan�ei, rezolv�m vreo problem�, nu rezolv�m nici problema 
ei, nici a noastr�. Cine are tupeu �i se simte, se duce �i spune �i �efului c� nu e de acord. 

Dl. Kadar – are d-na Nemeth în fi�a postului acesta? 
Dl. Primar -  nu, nu are. 
Dl. Kadar – atunci despre ce vorbim? 
Dl. Neagovici -  dar se poate introduce �i azi, dar nu despre asta e vorba. 
Dl. Kadar – trebuie s� g�sim o alt� solu�ie, pentru c� nu putem obliga pe 

nimeni de a face ceva ce nu este în fi�a postului! 
Dna Secretar – dar trebuie s� motiv�m aici temeiul! 
Dl. Neagovici – po�i s-o obligi, dar când func�ia pe care ocup� în cadrul unui 

structuri corespunde preg�tirii �i activit��ii ei! 
Dl. Gyero  - a fost angajat� pentru altceva! Probleme care ne deranjeaz� cel 

mai mult, e chiar formularea legii – �i dac� o raport�m a�a, chiar legea ne spunea s� 
oblig�m pe persoana respectiv�, care nu e angajat� ca �i consilier juridic. Dac� am avea 
un medic, s�-l oblig�m s� fac� opera�ie, c� e medic, chiar dac� e angajat ca femeie de 
servici. Atunci hai s� mergem a�a – cu avocat pe perioada determinat�. 

Dl. Neagovici – eu zic c� ar trebui s� venim �i cu obliga�ia noastr� ca dup� 1 
ianuarie, imediat s� se înceap� demersurile pentru angajarea consilierului juridic. 

Dl. Gyero  - eu a�a �tiu c� dl. Primar a �i început deja – s-a f�cut adres� la 
Bucure�ti? 

Dna Secretar – s-a trimis o adres� la Prefectur�, c� prin intermediul 
Prefecturii se face – ei au r�spuns c� trebuie s� motiv�m din punct de vedere al banilor 
�i aici nu s-a reu�it s� argument�m, 

Dl. Primar -  dna Cucu merge la Bucure�ti, �i o s� discute acolo. 
 Ne fiind alte discu�ii se supune la vot: 

 Art.1 se modific� în felul urm�tor:  
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“Pân� la angajarea unui consilier juridic, angajare care nu poate 
dep��i finele trimestrului I. 2013 se aprob� achizi�ionarea, în condi�iile 
legii, de servicii de reprezentare în instan�� a intereselor Ora�ului Covasna, 
ale Consiliului Local, ale Primarului �i ale Prim�riei Ora�ului Covasna.” 

14 voturi pentru – 1 ab�inere(Domahazi)  
Art.2  - 14 voturi pentru – 1 ab�inere(Domahazi)  
Dl. Gyero – la art. 3 s� scoatem dosarul cu nr.1620/119/2012 - aflat pe 

rolul Tribunalului Covasna, având ca obiect - Anulare act emis de autorit��i publice 
locale – privind drapelul, la acel dosar am angajat deja avocat. 
  Art.3 se modific� în felul urm�tor: 

“Se aprob� contractarea serviciilor de reprezentare juridic� pentru 
urm�toarele dosare aflate pe rolul instan�elor de judecat�: 
- Dosar nr.797/322/2011 aflat pe rolul Judec�toriei Tg. Secuiesc, având 

ca obiect – Servitute – Fond - Orha 
- Dosar nr.2456/119/2012 aflat pe rolul Tribunalului Covasna, având ca 

obiect - Anulare act emis de autorit��i publice locale – Fond – dispozi�ie 
�i HCL. 

- Dosar nr.1558/119/2010 aflat pe rolul Cur�ii de Apel Bra�ov, având ca 
obiect - Anulare act emis de autorit��i publice locale – Recurs - Chirila� 

- Dosar nr.1851/322/2012 aflat pe rolul Judec�toriei Tg. Secuiesc, având 
ca obiect – Ac�iune în constatare – Fond – S.C.T. 

- Dosar nr.3589/119/2012 aflat pe rolul Tribunalului Covasna, având ca 
obiect – faliment - S.C. International SPA S.R.L.” 

14 voturi pentru – 1 ab�inere(Domahazi)  
Art.4  - 14 voturi pentru – 1 ab�inere(Domahazi) 
 

În ansamblu - 14 voturi pentru – 1 ab�inere(Domahazi)  
 
Dup� care se adopt�:  

HOT�RÂREA  NR. 126/2012 
cu privire la aprobarea achizi�ion�rii în condi�iile legii , a serviciilor de 

____________________reprezentare în justi�ie__________________________ 
 

Se trece la discutarea  punctului 15. din ordinea de zi: Proiect de hot�râre  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Covasna în cauza nr. 
1558/119/2010 aflat� în recurs pe rolul CUR�II DE APEL BRA�OV  
Prezint� dl. Gyero 
   Comisia juridic�  - aviz favorabil 

Dna Secretar – aviz favorabil 
  
 Dl. Gyero – la Curtea de Apel s-a ridicat problema lipsei mele de, în primul rând 
de reprezentant al Consiliului Local Covasna în procedura judiciar�, �i în cel de al 
doilea rând lipsa calit��ii mele de a semna �i redacta recursul în numele Consiliului, c� 
în nume propriu e altceva. S-a pus în discu�ie aceast� problem�, eu am spus c� eu 
consider c� am aceast� calitate, pe de o parte fiindc� am fost mandatat, pe de alt� parte, 
c� s-a nimerit exact a�a c� am fost pre�edinte de �edin��, �i atunci în calitate de 
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pre�edinte de �edin�� oricum eu trebuia s� semnez recursul respectiv, îns� instan�a a 
considerat c� trebuie s� cear� �i p�rerea noului Consiliu, care întretimp s-a întrunit 
vizavi de pozi�ia procesual� �i de ceea ce am votat noi s� spunem �n momentul în care 
eu am fost mandatat, adic� dac� am fost mandatat doar pentru a sus�ine interesele în fa�a 
Cur�ii de Apel în sens de a redacta �i semna cererea de recurs. În acest sena s-a dat un 
termen, 6 noiembrie, nu am avut �edin�� de consiliu, s-a cerut un nou termen, dna 
Secretar a f�cut o adres�, am discutat-o înainte, �i acum urmeaz� s� scoatem un proiect 
de hot�râre vizavi de aceste aspecte. 
 Se cite�te proiectul de hot�râre. 
Între timp eu am depus o cerere, prin care renun� la calitatea de mandatar, tocmai de a 
evita discu�ia iar��i în contradictoriu �i pe aceast� chestiune, dac� am sau n-am calitate 
de reprezentant al Consiliului Local, dac� pot sau nu s� reprezint. Ca s� nu ajungem în 
situa�ia c� se admite excep�ia �i pe loc s� nu pot pune concluzii pe recurs! Atunci într-un 
alt articol s� se ia act de renun�area la calitate de reprezentant al Consiliului Local în 
recurs a dlui Consilier Gyero, începând din data de 18.10.2012. 
 La art.4 s� se treac� de c�tre un avocat, �i aici trebuie s� invoc�m �i hot�rârea 
anterioar� – în condi�iile HCL..... �i aici doar pân�, contractul a�a trebuie f�cut cel mult 
finele trim. I. 2013. 
 Se supune la vot: 

Art.1 –  9 voturi pentru – 6 ab�inere (Domahazi, Enea, �erban, Bocan,  
      Neagovici, Deaconu) 
Art.2 – 9 voturi pentru – 6 ab�inere (Domahazi, Enea, �erban, Bocan,  
      Neagovici, Deaconu) 
Art.3 – 9 voturi pentru – 6 ab�inere (Domahazi, Enea, �erban, Bocan,  
      Neagovici, Deaconu) 
Art.4 – se modific� în felul urm�tor: 

“Se împuternice�te pre�edintele de �edin�� s� semneze contractul de 
reprezentare juridic� cu un avocat, în condi�iile stabilite prin hot�rârea 
Consiliului local nr.126/2012 privind aprobarea achizi�ion�rii, în condi�iile 
legii, de servicii de reprezentare în justi�ie, adic� pân� la finele trim. I  
2013.” 

9 voturi pentru – 6 ab�inere (Domahazi, Enea, �erban, Bocan,  
     Neagovici, Deaconu)  
În ansamblu - 9 voturi pentru – 6 ab�inere (Domahazi, Enea, �erban, 

 Bocan, Neagovici, Deaconu)  
Dup� care se adopt�:  

HOT�RÂREA  NR. 127/2012 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Covasna în cauza nr. 

1558/119/2010 aflat� în recurs pe rolul CUR�II DE APEL BRA�OV 
  
Ne fiind alte discu�ii, �edin�a se termin� la ora 17:40 
 
PRE�EDINTE  DE  �EDIN��                               SECRETAR                                          

ION DEACONU                                     ENEA  VASILICA 
 
 


