ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 8/2013
Incheiat astazi 13 mai 2013 orele 14, 00 cu ocazia ŞEDINŢEI
„ORDINARE” a Consiliului local oraş Covasna.
Sunt prezenti 17 consilieri,
Nu lipseşte nimeni
Participă la şedinţă , domnul Primar , doamna Secretar ,
funcţionarii publici care au întocmit rapoartele de specialitate ,
reprezentantul Şcolii gimnaziale Avram Iancu, d-l director Olărescu
Henorel , reprezentantul presei Háromszék , reprezentantul presei
Hirmondo, şi translatorul oficial d-l Turóczi Árpád.

Proiectele de hotărâre şi expunerile de motive sunt
traduse în limba maghiară, conform prevederilor legale ; de
asemenea şi dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
Conform regulamentului este propus ca preşedinte de şedinţă d-l
consilier Kádár Gyula .
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 17 voturi pentru
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 39 /2013
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 25
aprilie 2013
Se votează în unanimitate - 17 voturi pentru - unanimitate

Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin
Dispozitia primarului nr. 139/ 2013 care a fost adusă la cunostinta
locuitorilor prin afisare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 139/2013,
după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului
general al investiţiei „Modernizarea staţiei de epurare şi extindere
canalizare Covasna”
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii
de negociere şi numirea comisiei de evaluare pentru probe
technologice şi instruirea personalului pentru investiţia
„Modernizarea staţiei de epurare şi extindere canalizare Covasna”
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ „Zona
de locuinţe Pakohegy” - oraşul Covasna
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
documentaţiei descriptive şi desemnarea membrilor comisiei de
evaluare a ofertelor pentru contractarea unei finanţări rambursabile
în valoare de 3.300.000 lei şi a unei linii de credit de 4.000.000 lei
pentru investiţia „Reabilitarea infrastructurii în Staţiunea
balneoclimaterică Covasna” (axa 5.2.)
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile a proiectelor sportive pe anul 2013.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile a proiectelor culturale pa anul 2013.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile a proiectelor religioase pe anul 2013
8. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea premiului
de excelenţă elevilor clasei a XII – a.
9. Proiect de hotărâre privind aprobare noului program
de transport public local.
10. Diverse.
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Domnul Primar propune introducerea a două puncte pe ordinea de
zi : 1 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării unui
consorţiu şcolar cu partener Şcoala Gimnazială Avram Iancu – Oraş
Covasna
2Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului
privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru proiecte de tineret
Totodată se propune ca primul punct introdus ulterior , să fie primul
punct din ordinea de zi
Se supune la vot ordine de zi cu modificările propuse .
Se votează în unanimitate 17 voturi pentru - Ordinea de zi .
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea înfiinţării unui consorţiu şcolar cu
partener Şcoala Gimnazială Avram Iancu – Oraş Covasna
Prezintă d-l primar Thiesz Janos
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Comisia de învăţământ
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Director Olărescu – arată documentaţia ataşată – se
realizează consorţiul cu Colegiul Mihai Viteazu – este permis prin
art. 62 din Legea învăţământului – procesul de învăţământ este
optimizat – noi suntem pregătiţi – pentru copii o să fie mai bine ,
pentru profesori la fel , important e că nu e nici o cheltuială în plus
– nu este nici un efort financiar în plus
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2
(două ) articole , aşa cum a fost iniţiat
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul : 17 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 40/2013
cu privire la aprobarea înfiinţării unui consorţiu şcolar cu
partener Şcoala Gimnazială Avram Iancu – Oraş Covasna

Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi : .
Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului general al
investiţiei „Modernizarea staţiei de epurare şi extindere canalizare
Covasna”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l director economic Bagoly Zsolt
Comisia de buget - finanţe
Comisia juridică
Comisia de urbanism
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil ,
favorabil ,
favorabil ,

Se trece la discuţii :
Domnul Kadar – la art. 1 din proiectul de hotărâre este necesar
modoficarea cotei TVA de la 19 % la 24 % ?
Domnul Bagoly – da , este cazul
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2
( două ) articole:
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul : 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 41/2013
cu privire la actualizarea devizului general al investiţiei
„Modernizarea staţiei de epurare şi extindere canalizare Covasna”
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Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi Proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de negociere şi
numirea comisiei de evaluare pentru probe technologice şi instruirea
personalului pentru investiţia „Modernizarea staţiei de epurare şi
extindere canalizare Covasna”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l director economic Bagoly Zsolt
Comisia juridică
Comisia de urbanism
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil ,
favorabil ,

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3
( trei ) articole:
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul : 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 42/2013
cu privire la aprobarea alegerii procedurii de negociere
cu o singură sursă şi numirea comisiei de evaluare pentru probe
technologice şi instruirea personalului pentru investiţia
„Modernizarea staţiei de epurare şi extindere canalizare Covasna”
Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea PUZ „Zona de locuinţe Pakohegy” oraşul Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
după care:
Prezintă dl.Rakosi Aron , referent de specialitate
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Comisia juridică
Comisia de urbanism
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil ,
favorabil ,

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2( două )
articole:
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul : 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 43/2013
cu privire la aprobarea PUZ „Zona de locuinţe Pakohegy” - oraşul
Covasna

Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei descriptive
şi desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor pentru
contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 3.300.000 lei
şi a unei linii de credit de 4.000.000 lei pentru investiţia „Reabilitarea
infrastructurii în Staţiunea balneoclimaterică Covasna” (axa 5.2.)
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Antal Levente , inspector achiziţii publice
Comisia juridică
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil ,

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5( cinci )
articole aşa cum a fost iniţiat ;
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Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5

17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu:

17 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 44/2013
cu privire la aprobarea documentaţiei descriptive şi
desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor pentru
contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 3.300.000 lei
şi a unei linii de credit de 4.000.000 lei pentru investiţia „Reabilitarea
infrastructurii în Staţiunea balneoclimaterică Covasna” (axa 5.2.)
Se trece la discutarea punctului 6. din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile a proiectelor sportive pe anul 2013.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Primar
Comisia pentru sport
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil

Se trece la discuţii ;
Domnul Domahazi – nu comentez sumele propuse , - vă
mulţumesc – nu fac parte din nici o comisie de selecţie pentru că sunt
direct implicat , totuşi mă miră faptul !!!
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3( trei )
articole aşa cum a fost iniţiat ;
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Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 45/2013
cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a
proiectelor sportive pe anul 2013.

Se trece la discutarea punctului 7. din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile a proiectelor culturale pa anul 2013.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Viceprimar citeşte procesul verbal al comisiei de
selecţie a proiectelor culturale
Comisia pentru cultură
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil

Se trece la discuţii ;
Domnul Domahazi – nu contest criteriile pe care s-a bazat
comisia- Pastorala are 2 proiecte – de ce se permite aşa ceva ?! – noi
pentru ei am dat foarte mulţi bani deja , ca să se plimbe prin străinătate ,
America – ce e proiectul 37 , nefăcând parte din comisie nu am
cunoştinţă de caeste proiecte – ce e teatru şi promovarea valorilor
proprii?
Domnul Kadar – din partea comisiei cine răspunde la întrebări?
Domnul Kopacz – la proiectul 11 şi 12 nu coiincide cu ce aţi spus
dvs. – nu despre Tiszta Sziv Korus este vorba – Nek + Ultra
organizează zilele latinităţii – concursuri , competiţii – proiectul 46 –
este vorba despre teatrul liceului - ei realizează 1 – 2 piese de teatru
anual , participă la concursuri cu renume , şi aduc de fiecare dată
medalii
Domnul Domahazi – câte spectacole sunt ?
Domnul Viceprimar – după şedinţă pot să vă prezint toată
documentaţia dacă vă interesează , sunt în biroul meu
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Domnul Enea - spre deosebire de anii trecuţi sunt mai multe
proiecte bune , - se obsearvă o evoluţie în acest sens , - eu cred că s-au
dat banii în mod real , pragmatic¤
Domnul Viceprimar – în mare s-a respectat procentul de la
punctaje
Domnul Somodi – să nu uităn că aceste spectacole reprezintă
oraşul Covasna şi în localităţile înfrăţite oraşului nostru , din punct de
vedere cultural ne reprezintă şi pe noi !
Domnul Kadar –trebuie subliniat – organizarea evenimentelor
culturale în oraşul nostru reprezintă oraşul , tzrebuie să încurajăm acele
organe care organizează evenimente culturale – în oraş să fie cât mai
multe evenimente şi la un nivel cât mai înalt , şi se ştie că pentru asta
este necesară şi partea materială
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2( două )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 46/2013
cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a
proiectelor culturale pe anul 2013.

Se trece la discutarea punctului 8. din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării
nerambursabile a proiectelor religioase pe anul 2013
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Kadar
Comisia pentru culte
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
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Se trece la discuţii ;
Domnul Domahazi – vreau să ştiu un singur lucru , ca să explic
cetăţenilor care mă întreabă în număr mare , la religie pe ce se cheltuie
banii alocaţi ?- eu aş merge pe investiţie – din această sumă văd că
Parohia 1 Reformată renovează casa această – pe viitor propun comisiei ,
să se ştie unde se cheltuie banii , să se poate verifica !
Domnul Şerban – în mare parte toate proiectele pe investiţii sunt ,
în jur de 60 % - 40% acţiuni diferite , pelerinaj , etc.
Domnul Molnar – dacă s-a hotărât să se facă o tabără , enunţul
proiectului permite – văd că totul este în regulă – fiecare poate să facă un
proiect în acest sens
Domnul Enea sunt de acord cu dl. Molnar , chiar Parohia ortodoxă
ar putea face un pelerinaj la Mănăstirile din Nordul Moldovei
Domnul Kadar – citeşte din regulament
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3( trei )
articole aşa cum au fost iniţiate :
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. 47/2013
cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a
proiectelor religioase pe anul 2013

Se trece la discutarea punctului 9. din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea premiului de excelenţă
elevilor clasei a XII – a.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Primar
Comisia pentru culte
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
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Se trece la discuţii ;
Domnul Deaconu – felicită atât elevii , cât şi pe profesorii
coordonatori ai elevilor
Domnul Molnar – informează Consiliul , că nefiind afişate
rezultatele candidaţilor până la terminarea timpului de contestare ,elevii
neavând posibilitatea de a contesta aceste rezultate , ei consideră că s-au
comis nelegalităţi
Domnul Gyero - pe procedură trebuie să fim viabili şi fincţionali !
– trebuie să le dăm şansa pentru contestaţii, dacă lipseşte actul care
dovedeşte afişarea rezultatelor atunci să nu luăm azi o decizie !
Doamna Secretar – această procedură nu era în sarcina mea – nici
la celelalte proiecte nu a fost afişat- anul trecut nu a fost respectat ă
hotărârea de consiliu , la festivitatea de “ Ultimul Clopoţel “ nu s-a citit în
ordinea în care a fost votată această hotărâre- elevii s-au simţit jigniţi ! –
iar anul trecut au primit premiu de excelenţă elevi care nu ştiau să scrie
corect româneşte !
Domnul Kopacz – într-adevăr comisia a fost puţin presată , au
fost zilelel libere de 1 mai şi Paştele ortodox , noi procesul verbal am
scris pe data de 10 mai 2012 , am trecut un termen de contestaţie , ştiind
că o să votăm azi proiectele , de mine se poate amâna ca să evităm
discuţiile , dar şedinţă ordinară e după 10 mai
Domnul Enea – am studiat foarte atent toate dosarele , nu ştiu
cine poate să conteste , dacă luăm la purecat , poate să fie o surpriză- la
mine era pe primul loc Furtună , Moisoiu , Bârlă , Matyas , între primele
cele 2 locuri nu erau probleme , numai între cele două ultimele locuri
Domnul Kadar – problema este posibilitatea contestării , în
Regulament se prevede sau nu problema afişării ?
Domnul Kopacz – da , se prevede , dar cum au fost aceste zile
libere .......
Domnul Gyero – văd că discuţia merge într-o direcţie în care nu
vrem să meargă – din perspectiva mea , dacă există posibilitatea de
contestare – dacă avem şi în procedură e foarte incorect să nu exercite
Doamna Secretar – atunci să revenim şi la proiectele celelalte , să
fim consecvenţi
Domnul Gyero – acum sunteţi deja trecuţi – dacă ştiam eu , sigur
nu votam !
Domnul Kadar – trebuie să mergem pe Regulamentul aprobat
Domnul Neagovici – eu sunt mai nou în cadrul acestui Consiliu ,
suntem puşi în faţa să luăm două hotărâri diferite – eu consider că trebuie
să retragem cele patru proiecte ca procedurile să fie respectate
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Domnul Kopacz – da , retragerea acestor proiecte diferite , la
celelalte nu sunt date fixe – numai la aceste proiecte sunt date concrete –
acum să se facă o excepţie !
Domnul Enea – la proiectele culturale deja suntem în întârziere ,
oamenii aşteaptă banii , nu putem amâna aceste proiecte!- la premiul de
excelenţă putem să dăm un termen , că ne incadrăm
Domnul Domahazi – să nu amânăm la proiectele deja votate că
deja au trecut aproape 6 luni din acest an , banii nici acum nu sunt ,
evenimentele s-au organizat
Doamna Becsek – aceste proiecte se pot vota şi în şedinţă ordinară
şi în extraordinară?
Doamna Secretar – da , în orice şedinţă
Domnul Kadar – există trei propuneri , să votăm !
1. aşa cum a fost iniţiat
2 . la toate proiectele amânarea deciziei
3 doar la premiul de excelentă
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3( trei )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Art.1 9 pentru dl. Kadar, dl. Gecse,dl. Bocan, dl,Deaconu ,
dl. Neagovici , dl.Şerban , dl. Enea , dl. Domahazi , dl. Csikor , 6
împotrivă – dl. Gyero , dl. Kopacz , dl. Molnar , dl. Somodi ,
dl.Simon , dl. Butyka 2 abţinere d-na Becsek , dl. Jeszenovics
Art.2 dl. Kadar, dl. Gecse,dl. Bocan, dl,Deaconu , dl.
Neagovici , dl.Şerban , dl. Enea , dl. Domahazi , dl. Csikor , 6
împotrivă – dl. Gyero , dl. Kopacz , dl. Molnar , dl. Somodi ,
dl.Simon , dl. Butyka 2 abţinere d-na Becsek , dl. Jeszenovics
Art.3 dl. Kadar, dl. Gecse,dl. Bocan, dl,Deaconu , dl.
Neagovici , dl.Şerban , dl. Enea , dl. Domahazi , dl. Csikor , 6
împotrivă – dl. Gyero , dl. Kopacz , dl. Molnar , dl. Somodi ,
dl.Simon , dl. Butyka 2 abţinere d-na Becsek , dl. Jeszenovics
În ansamblu : 9 voturi – pentru – 6 voturi împotrivă – 2 abţinere
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 48/2013
cu privire la acordarea premiului de excelenţă elevilor
clasei a XII – a.

12

Se trece la discutarea punctului 10. din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobare noului program de transport
public local.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Primar
Comisia pentru servicii publice
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Neagovici – aduce reclamaţiile turiştilor , referitoare la
transpurtul local şi interjudeţean din Covasna – arată că există o
concurenţă neloială , nesănătoasă , oamenii sunt sunt transportaţi până
la locul de destinaţie , sunt lăsaţi în staţiile de autobuze
Domnul Viceprimar – da , cunoaştem problema , ni s-a promis că
lucrurile se rezolvă din 1 mai , nu s-a rezolvat , nu se poate corela , e
imposibil şi cu mersul trenurilor , şi cu sosirea celorlate microbuze ....
acum sunt trei firme de transport , care realizează cursa Covasna –
Sft. Gheorghe – Braşov – noi nu prea putem să ne implicăm
Domnul Domahazi – nu de o lună e problema !- calitatea
contează!!! – concurenţa era de aşteptat , transportul să fie civilizat !menţionează că şi în primărie transportul este neglijat – e o debandadă!!
Domnul Primar – informează asupra faptului că a purtat discuţii
cu managerii hotelurilor , au aceleaşi probleme , trebuie găsită o soluţie
pentru transportul la hoteluri a turiştilor
Domnul Neagovici – sunt trei firme care se războiesc , şi cei care
pierd sunt turiştii şi locuitorii oraşului care vor să călătorească cu aceste
microbuze , calitatea nu a crescut , din contră a scăzut !
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2( două )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 49/2013
privind aprobare noului program de transport public
local.
Domnul Gyero – să se afişeze pe site – ul Primărie mersul
tuturor autobuzelor !
Se trece la discutarea punctului 11. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
proiecte de tineret
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă dl.Kopacz
Comisia buget - finanţe
Doamna Secretar Enea Vasilica

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Doamna Secretar - să se ia în considerare modificările trecute în
Regulament
Domnul Kopacz – da , sunt de acord !
Domnul Kadar – termenul de depunere a proiectelor de tineret –
31 decembrie
Doamna Secretar – la Cap.II , art.20
Domnul Kopacz – da , sunt de acord
Domnul Enea – să se treacă textul : având aria de activitate care să
nu fie cuprinse în proiectele sportive, culturale şi religioase , evitânduse astfel dubla finanţare
Se supune la vot modificarea Regulamentului
Se aprobă cu 17 – voturi – pentru – unanimitate
În proiectul de hotărâre se mai include un punc t: în anul 2013
termenul de depunere este 15 iunie
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4( patru )
articole modificate :
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4

17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
17 voturi – pentru – unanimitate
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În ansamblu : 17 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 50/2013
cu privire la aprobarea regulamentului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
proiecte de tineret
Se trece la discutarea punctului “diverse”
Domnul Domahazi – arată că achiziţionarea laptopurilor nu e o
metodă bună , hârtia nu costă mult , eventual forţa de muncă , să se dea
la fiecare consilier şi câte un CD, cu înregistrarea şedinţelor , fiindcă
există neconcordanţă între procesul verbal şi înregistrare , după părerea
dânsului – grederul să meargă şi pe câmo , aveţi grijă de indicatoare –
focar de gunoi în str. podului – trebuie rezolvată- în câmp e
bedandadă ! – încă la ora actuală există crupuri de interese în oraşul
Covasna – debandadă în licdeu – explicaţii referitoare la tablou !
Domnul Molnar – relatează despe o plângere de la Chiuruş , romii
ard anvelopele , ăpentru a obţine sârmă , sesizată Comp. Mediu !problema cu premiul de excelenţă , cum să explice elevilor situaţia
creată ?!
Doamna Secretar – d-na Cucu a depus o cerere , renunţă la
secretara comisiei de evaluare Casa de Cultură – aveţi ataşate în mapeare dreptate , se vorbeşte de secretariat nu doar de secretar
Domnul Enea – pe stânga căii ferate , în Valea Zânelor , poiana
este stricată , trebuie reparată de cei care au cărat , depozitat acolo
lemne , - pe ce lege se exploatează pădurea , colinele rămân goale ?!
relatează de situaţia Spitalului orăşenesc – lipsă de bani , alimente – să se
facă o şedinţă cu primaii localităţilor arondate , să ne ajute şi ei cu ceva ,
alimente , etc.-* serviciile la acest spital sunt foarte bune , doar secţie de
terapie intensivă nu există ,
Domnul Neagovici- modelul Baraolt – să ne sprijine localităţile
care sunt deservite de acest spital , dar situaţia e puţin diferită – spitalu
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aparţine Ministerului Sănătăţii- se poate realiza doar prin intermediul unei
Asociaţii
Doamna Secretar – Asociaţia Orbai , de asta a fost înfiinţată
Domnul Simon – tablourile sunt un cadou de la elevi pentru şcoală
, aşa le acceptăm cum sunt ele , şi câte sunt , anul acesta a fost un an cu
învăţătură pentru anii următori !
Domnul Enea – în loc să-i unim , noi le despărţim şi mai mult !- se
poate sugera să se pună şi simboluri rămâneşti pe acest tablou , şi toate
clasele să fie pe un singur tablou !
Domnul Simon – mergem pe tradiţie , până anul acesta nu au fost
probleme , este cadou , aşa primim cum este
Domnul Enea – acest cadou poate să fie trimis şi de elevii
români !
Domnul Kadar – referitor la Valea Zânelor – corturile apărute de
1 mai – s-a discutat cu S.C.T. – ul ? – campingul era închis , turiştii au
dreptate – rămâne poziţia primăriei ?
Domnul Domahazi – eu sunt de acord , primăria mai câştigă un
ban din taxă de parcare – trebuie trasă doar apa, şi lumina
Domnul Enea – campingurile trebuie clasificate la Ministerul
Turismului , nu merge aşa
Domnul Primar – legea reglementează clar acest lucu !!!!
Domnul Deaconu – sunt bănci rupte pe lângă alea din Valea
Zânelor
Nefiind alte discuţii şedinţa se încheie la ora 17,30
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KADAR GYULA

SECRETAR
ENEA VASILICA
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