ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞ COVASNA
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 2 /2013 :
Încheiat astăzi 31 IANUARIE 2013 orele 1400 cu ocazia ŞEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 17 consilieri.
Participă la şedinţă, domnul Viceprimar - Thiesz János, doamna Secretar - Enea Vasilica,
funcţionarii care au întocmit rapoartele de specialitate, din partea presei reprezentantul ziarului
Székely Hírmondó şi translatorul oficial d-l Turóczi Árpád.
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive sunt traduse în limba maghiară, conform
prevederilor legale, de asemenea şi dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă
Preşedinte de şedinţă de la şedinţa anterioară este domnul Domaházi János.

Consilierii au fost convocaţi în ŞEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia primarului nr.
19/2013 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul propriu şi pe site-ul
primăriei.
Domnul Preşedinte de şedinţă prezintă ORDINEA DE ZI a şedinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 19/2013, după cum urmează:
1 Raport de activitate al Centrului de Informare Turistică din Covasna
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Prezintă: director Centru de informare, d-ra Kopacz Zsuzsa
2. Propuneri de îmbunătăţire a activităţii Centrului de Informare Turistică
Prezintă: preşedintele comisiei pentru turism – d-l Domaházy János
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii valabilităţii Planului
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism
Iniţiază: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János
Prezintă: d-l Rákosi Áron, arhitect şef
Avizează: - Comisia de urbanism
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru
concesionarea terenului de 75 mp în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă.
Iniţiază: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János
Prezintă: d-l Rákosi Áron , arhitect şef
Avizează: - Comisia juridică
- Comisia de administrare a domeniului public şi privat

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru anul 2013, conform legii privind venitul minim garantat
Iniţiază: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János ,
Prezintă: d-l Viceprimar
Avizează: - Comisia de protecţie socială
- Comisia de lucrări publice
6.

Proiect

de

hotărâre

privind

completarea

HCL

126/2012

privind

achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii de reprezentare în justiţie, completată prin HCL
132/2012
Iniţiază: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János
Prezintă: d-l Viceprimar
Avizează: - Comisia juridică
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7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 161/2009 privind
înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în subordinea
Consiliului local al oraşului Covasna
Iniţiază: pentru Primar, dl. Viceprimar Thiesz János
Prezintă: d-l Viceprimar
Avizează: - Comisia pentru servicii publice
- Comisia pentru sănătate
- Comisia pentru mediu
- Comisia juridică
8. Diverse
Domnul Viceprimar solicită că punctelor 3 şi 4 să devine 1 şi 2
Se supune la vot ordinea de zi cu modificările ulterioare:
17 voturi pentru – unanimitate

Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism
Domnul Rákosi Áron prezintă raportul de specialitate în care este vorba despre posibilitatea
prelungirii PUG până în anul 2015
Comisia de urbanism – Aviz favorabil.
Doamna Secretar Vasilica Enea – Aviz favorabil.
DISCUŢII:
Domnul Kopacz: rog conducerea să nu amâne PUG-ul, este important pentru oraș
Domnul Bocan: Drumurile forestiere le preluăm?
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Domnul Rákosi: drumurile rămân drumuri de exploatare, dar trebuie scoase din fonduri
forestier. Pot fi trecute în intravilan, fără a afecta proprietatea.
Domnul Bocan. Ar trebui să scoatem drumurile afară, pentru a fi tratate separat, PUG –ul
ne aduce bani în plus
Domnul Domaházi: şi cetăţenii aşteaptă PUG-ul.
Nefiind

alte discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre şi se adaugă art.3 cu

următorul conţinut: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei, se va ocupa Primarul oraşului

şi

serviciul urbanism.
Art.1 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.2 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.3 – 17 voturi pentru – unanimitate
În ansamblu:17 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 3/2013
cu privire la aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General şi a
Regulamentului Local de Urbanism
Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru concesionarea terenului de 75 mp în vederea
amplasării unei staţii de telefonie mobilă.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
Comisia juridică - Aviz favorabil
Comisia de administrare a domeniului public şi privat - Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica – Aviz favorabil.
Nefiind discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre:
Art.1 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.2 – 17 voturi pentru – unanimitate
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Art.3 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.4 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.5 – 17 voturi pentru - unanimitate
În ansamblu:17 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 4/2013
privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru concesionarea terenului
de 75 mp în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă.
___________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi – Raport de activitate al
Centrului de Informare Turistică din Covasna
Domnişoara Director Kopacz Zsuzsa - prezintă informarea

_____________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 4 din ordinea de zi Propuneri de îmbunătăţire a
activităţii Centrului de Informare Turistică
Propunerile Comisiei pentru turism.Prezintă Domnul Domaházi János:

- Promovarea, susţinerea prin toate mijloacele a turismului de agrement la toate nivelurile,
altele decât balneare, acele care în mod oficial este baza activităţii în oraşul Covasna
- urmărirea şi publicarea tuturor calendarelor competiţionare sportive locale, zonale,
naţionale, internaţionale, care se desfăşoară în localitate şi în zonă (vezi concursuri automobilistice
pe 2012), precum şi orice alte activităţi
- Promovarea şi solicitarea organizării de târguri şi expoziţii de vânzare a produselor
agroalimentare tradiţionale, preparate din carne şi lactate, fructe de pădure, etc. , cel puţin de două
ori pe an, la Nedeia Mocănească şi Zilele oraşului Covasna
- promovarea ofertelor fondului cinegetic din zonă pe parcursul sezoanelor, atât în ţară cât şi
în străinătate

5

- promovarea unei intense colaborări pentru publicitate, cu factori locali în primul rând,
pentru indicatoare privind obiectivele turistice pe raza oraşului Covasna, colaborare cu mass media
judeţeană şi centrală, posturi de televiziune şi radio
- foarte important promovarea colaborării cu toţi factorii din turism, agenţii naţionale şi
internaţionale
- consiliul local – Comisia pentru turism şi agrement precum şi Primăria oraşului Covasna
un factor foarte important
- promovarea organizării întâlnirii cu toţi conducătorii unităţilor balneare - reprezentanţii
pensiunilor a cel puţin de două ori pe an – început de sezon şi sfârşit de sezon - organizarea
împreuna cu reprezentanţii autorităţii locale, societăţi civile, cât şi al dvs, reprezentanţii Centrului
de Informare Turistică pentru dezbaterea promovării turismului covăsnean şi nu în ultimul rând
promovarea protecţiei mediului, care este în strânsă legătură cu imaginea staţiunii Covasna.
Domnul Molnár: nişte probleme:

- Centru de informare nu poate fi contactat, nu funcţionează pagina de web. În ce mod
putem atrage turiştii dacă nu putem să ne folosim de posibilităţile tehnice moderne?

- Din raport reiese că motivaţia turiştilor se bazează pe fluturaşe şi pe hărţile pe care sunt
marcate monumente artistice. Acesta sunt cu lipsuri. Dacă dorim să atragem turiştii atunci să
prezentăm o viziune completă a oraşului

- Din oraşul Gyula din Biroul de Informaţii dorea să afişeze link-ul nostru pentru cei din
Gyula. Am discutat despre schimburi turistice. Iarna ei să schieze la noi, şi noi să mergem la ei la
baie. Întrebarea mea este în momentul actual în ce fază este?

- Meninerea
ț
legăturii cu oraşele înfrăţite ar fi unul dintre elemente importante din oferta

turistică .

Domnul Deaconu: propun semnalizarea Cetatea Dacică, Planul înclinat, Parohia ortodoxă cea
veche Bustul lui Korosi Csoma Sandor, Bustul lui Ingacz Rozsa, Ostaşul Român, Bustul lui
Iustinian Teculescu. Trebuie 2 panouri explicative la Spitalul de Cardiologie şi Montana.
Probleme cu Site-ul:- se prezintă centru de fizioterapie în cadrul Spitalului orăşenesc. Nu
mai există spitalul orăşenesc este secţia exterioară a Spitalului de Cardiologie.

- Cartea de oaspeţi nu se poate accesa
- În cadrul obiectivelor turistice lipsesc Vila lui Ceauşescu, Cascada de Subşiclău,
Biserica de lemn de la Montana
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Domnul Enea:- prea puţin accent pe aspectul medical

- 2000 turişti anual - efectul acestor factori naturali de cură (mofete, climatul etc.). Aici
trebuie să acţionăm. Să vină grupe de turişti din Nagykanizsa, din Papa, din Gyula – prea puţini.
Nu cred că Branul are mai multe oferte. Promovaţi oraşul prin medici
Doamna Secretar:- dacă sunteţi de acord ar fi bine să elaborăm un proiect de hotărâre care să
includă sarcini şi termene
Domnul Gyerő: trebuie să promovăm resursele Covasnei, prin instalarea unor camere web
Domnul Simon: 2 întrebări: dacă colaboraşi cu alte centre de Informare Turistică?- dacă se oferă
sprijin pentru excursii?
Domnul Domaházi: Să fie promovat şi turismul de agrement
Doamna Kopacz: Răspunsuri: site-ul Centrului de Info este info-covasna.ro-este funcionabil
ț

- O să completez cu obiectivele menţionate
- Casa Ceauşescu nu se poate vizita

- Târguri specifice balneare constă în anumite cheltuieli - trebuie să suporte cheltuielile
cineva
Domnul Csikos: până la aprobarea bugetului să elaboraţi un raport cu plan - ca să se aprobe sume
de bani
Domnul Viceprimar: Fiecare hotel să aibă pliantul propriu. Să avem şi un pliant comun din care
să reiasă hoteluri, pensiuni. Nu stăm bine cu materialele de promovare. Din taxa specială de staţiune
s-ar putea rezolva multe probleme de marketing. Să avem în mai multe limbi.
Domnul Kopacz: nu de mult a apărut harta nouă a oraşului Covasna, toţi colegii au primit hartă.
Sunt destul de bine menţionate hotelurile, pensiunile, farmaciile, dar pe partea din spate la atracii
ț

turistice apar câteva statui, expoziţii permanente şi lipsesc atracţiile religioase, case memoriale.
Eventual la o următoare editare a hărţii să se supună dezbaterii publice, ţi atunci putem evita
scăpările
Doamna Kopacz: această hartă a fost concepută cu ajutorul d-lui Primar - să cuprindă tot ce ține de
centrul oraşului, ce statui sunt în parc.

Domnul Domaházi: să facem o întâlnire cu toţi conducătorii unităţilor balneare şi de cazare.

___________________________________________________________
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Se trece la discutarea punctului 5 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2013, conform legii
privind venitul minim garantat
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
- Comisia de protecţie social- Aviz favorabil
- Comisia de lucrări publice - Aviz favorabil
- Doamna Secretar Enea Vasilica – Aviz favorabil
Domnul Deaconu: propun completarea anexei la proiect de hotărâre cu următoarea activitate:
întreţinerea şi curăţenia bilunară a spaţiilor din faţa Spitalului de Cardiologie.
Se supune la vot propunerea.
17 voturi pentru – unanimitate
Nefiind alte discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre
Art.1 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.2 – 17 voturi pentru – unanimitate
În ansamblu:17 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 5/2013
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
anul 2013, conform legii privind venitul minim garantat
________________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 6 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind
completarea HCL 126/2012 privind achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii de
reprezentare în justiţie, completată prin HCL 132/2012
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Comisia juridică - Aviz favorabil
Doamna Secretar Enea Vasilica - Aviz favorabil.
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Nefiind discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre
Art.unic – 17 voturi pentru – unanimitate
În ansamblu:17 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 6/2013
privind completarea completarea HCL 126/2012 privind
achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii de reprezentare în justiţie,
completată prin HCL 132/2012
______________________________________________________________
Se trece la discutarea punctului 7 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea HCL 161/2009 privind înfiinţarea serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fără stăpân, în subordinea Consiliului local al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Comisia pentru servicii publice- Aviz favorabil
Comisia pentru sănătate- Aviz favorabil
Comisia pentru mediu- Aviz favorabil
Comisia juridică- Aviz Favorabil
doamna secretar Enea Vasilica - Aviz favorabil
Domnul Viceprimar: în prezent activitatea serviciului este suspendată. Registrele n-au fost
completate la zi.
Nefiind alte discuţii se trece la votarea proiectului de hotărâre
Art.1 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.2 – 17 voturi pentru – unanimitate
Art.3 – 17 voturi pentru – unanimitate
În ansamblu:17 voturi pentru – unanimitate
După care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 7/2013
privind modificarea HCL 161/2009 privind înfiinţarea serviciului
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în subordinea Consiliului
local al oraşului Covasna
_______________________________________________________________
DIVERSE:
Domnul Domaházi: oamenii întreabă de nu au fost curăţate arterele secundare?
Domnul Viceprimar: Plugul este foarte lung nu poate întoarce. Pentru iarna următoare vom
achiziţiona un utilaj care ne va permite să curăţăm arterele secundare, inclusiv trotuarele.
Domnul Deaconu: ce se va întâmpla cu parcările din str. Şcolii?
Domnul Viceprimar: se vor face imediat cum timpul va fi favorabil.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă Domahazi Janos, mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DOMAHAZI JANOS

SECRETAR
ENEA VASILICA
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