ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞ COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 18/2012
Încheiat astăzi 17 decembrie 2012 orele 14,00 cu ocazia ŞEDINŢEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oraş Covasna.
Sunt prezenţi: 15 consilieri,
Lipsesc: dl. Enea şi dl. Neagovici.
Participă la şedinţă: doamna Secretar, şi funcţionarul public care a întocmit
raportul de specialitate.
Preşedinte de şedinţă în luna decembrie este dl Deaconu Ion.
Consilierii au fost convocaţi in şedinţa EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 456/ 2012 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu al Primăriei şi pe site-ul propriu.
Domnul Preşedinte de şedinţă prezintă ORDINEA DE ZI a
şedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 456/2012, după cum
urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 154/2011 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pârtiei de schi
Iniţiator: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János
Prezintă: d-l Jeszenovics Robert-Karoly, consilier cabinetul primarului
Avizează: - Comisia de buget
- Comisia pentru sport
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea HCL 154/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a pârtiei de schi
Prezintă: d-l Jeszenovics
Comisia de sport - aviz favorabil
Comisia buget-finanţe - aviz favorabil
D-na Secretar - aviz favorabil
Se trece la discuţii:
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Dl. Kadar – aş avea o propunere de modificare la art.2 şi anume art.2 ali.2 al
HCL 154/2011 va fi următorul:
Se aprobă tarifele de utilizare a instalaţiei de teleschi:
- abonament – 6 urcări – 14.00 lei/persoană – fără interval orar
- abonament pentru o zi 30 lei/persoană.
Propun un nou punct şi anume abonament pentru o zi 15 lei/ persoană – pentru elevi,
studenţi şi pensionari – urmând ca să modificăm şi în regulament pasajul care se referă
la acest puunct cu modalitatea de legitimare a elevilor, studenţilor şi pensionarilor – ca
abonamentul se eliberează pe bază de carnet de elev, legitimaţie de student şi cupon de
pensie, pentru a se demonstra că persoana care solicită se încadrează în acea categorie.
Dl. Viceprimar – ca iniţiator sunt de acord cu modificările care au fost aduse de
către coleg.
Dl. Gyero – facilitatea asta de reducere de 50% - se acordă şi pentru biletul de 6
urcări – 14 lei la elevi, studenţi şi pensionari, în sensul în care va avea tariful de 7 lei.
Am mai discutat şi despre faptul dacă în ziua de crăciun şi de 1 ianuarie va fi program
sau nu, eventual să menţionăm şi acest aspect.
Dl. Somodi – ca o completare – aş pune o problemă – copii care sunt la grădiniţă
sau au 3-4 ani, presupun că este gratuit. Asta aş vrea să propun fiindcă de exemplu fiul
meu care are 3 ani şi jumătate şi deja anul trecut a fost pe schiuri, sau sunt foarte mulţi
care sunt în cazul acesta. A urcat în faţa mea, cu mine şi s-a lăsat singur lângă mine pe
schiuri. Ca o paranteză să fie inclusă în modificare, ca să nu avem probleme.
Dl. Bocan – nu ştiu dacă nu sunt discuţii să rezumăm în sensul că art.2
- abonament – 6 urcări – 14.00 lei/persoană
- abonament – 6 urcări – 7.00 lei/persoană pentru elevi, studenţi şi pensionari
- abonament pentru o zi 30 lei/persoană
- abonament pentru o zi 15 lei/persoană pentru elevi, studenţi şi pensionari
Dl. Kopacz – trebuie încă un articol care completează regulamnetul cu modul de
verificare a elevilor, studenţilor şi pensionarilor.
Dna. Becsek – această reducere se acordă pe baza carnetului de elev, legitimaţiei
de student, sau cuponului de pensii.
Dl. Kopacz – în Regulament este la pct.2 – accesul pe pârtia de schi
Dl. Bocan – la art.2 se poate, HCL rămâne neschimbat sau se modifică cu
următoarele
Dl. Deaconu – accesul elevilor, studenţilor şi pensionarilor se face pe bază de
carnetului de elev, legitimaţiei de student, sau cuponului de pensii.
Dl. Şerban – copii până la vârsta de 6 ani trebuie însoţiţi de părinţi, accesul
acestora este gratuit.
Dl. Kopacz – la HCL 154/2011 era în Regulament la art.1, deci se modifică art.1
la regulament cu respectiva.
Se supune la vot proiectul de hotărâre
Art.1 – 15 voturi pentru – unanimitate
Art.2 – se modifică în felul următor:
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Art. 2 alin.(1) al HCL 154/2011 va fi următorul: Se aprobă tarifele de utilizare a
instalaţiei de teleschi:
- abonament – 6 urcări – 14.00 lei/persoană
- abonament – 6 urcări – 7.00 lei/persoană pentru elevi, studenţi şi pensionari
- abonament pentru o zi 30 lei/persoană
- abonament pentru o zi 15 lei/persoană pentru elevi, studenţi şi pensionari
Accesul acestora se face pe baza carnetului de elev, legitimaţiei de student, sau
cuponului de pensie, de asemenea abonamentul se va completa cu numele utilizatorului,
perioada de valabilitate şi data eliberării..
Dl. Gyero – la regulament să mai introducem încă un alineat în care beneficiarul
de reducere să aibă asupra lui actul de identitate, să se poată identifica dacă el este sau
nu.
Art.2 – 15 voturi pentru - unanimitate
Art.3 – 15 voturi pentru – unanimitate
În ansamblu:15 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 133/2012
cu privire la modificarea HCL 154/2011 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pârtiei de schi
Ne fiind alte discuţii, şedinţa se termină la ora 14,25

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ION DEACONU

SECRETAR
ENEA VASILICA

3

