
JUDETUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL  ORAS COVASNA

C O V A S N A

P R O C E S - V E R B A L  n r. 9 /2013 

Încheiat  astăzi  30  mai  2013 orele  1400 cu  ocazia  SEDINŢEI 
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi toţi consilierii.
Participă la şedinţă,  domnul primar - Thiesz Janos, doamna Secretar - 

Enea Vasilica, funcţionarii care au întocmit rapoarte de specialitate, din partea 
presei reprezentantul ziarului “SZÉKELY HIRMONDÓ 

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  SEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin 
Dispozitia primarului nr. 151/2013 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor 
prin afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

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.
        Domnul   Preşedinte   de   sedinţă,  DL.  KADAR  GYULA  prezintă 
ORDINEA  DE   ZI   a   sedinţei  aşa  cum  a  fost  propusă  prin  Dispoziţia 
Primarului , dupa cum  urmează: 

    1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare 
pe anul 2012.

    2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  extinderii 
iluminatului  public în zona Hanko – Horgasz,  până la Vila Protocolului  de 
Stat.
                       3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectării 
amenajării traseului turistic Valea Horgasz – Hanko pe o porţiune de 3.300 m 
pentru aeroterapie.

  4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii organigrame şi a 
statului de personal pentru SC Gos – Trans – Com SRL.
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 5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  planului  de 
administrare  a   S.C.  Gos-  Trans  –  Com  S.R.L.  pentru  perioada  2013-2017, 
elaborat de către Consiliul de adminsitraţie.

6.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  modalităţii  de 
repartizare a profitului net pe anul 2012, înregistrat de către SC Gos – Trans – 
Com SRL

7.  Prezentarea programului anual al achiziţiilor publice aprobat de 
către Primarul oraşului.

8.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării de material 
lemnos, prin licitaţie publică.

9. Raportul Primarului cu privire la gestionarea bunurilor (art. 122 
din Legea 215/2001)

10.  Prezentarea  de  către  consilieri  şi  preşedinţii  comisiilor  de 
specialitate a rapoartelor de activitate pe anul 2012.
                     11.  Proiect  de hotărâre   privind aprobarea  proiectului  
„Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol 
în  format  electronic,  respectiv  achiziţionarea  serviciilor  de  dezvoltare  şi 
implementarea soluţiilor software în judeţul Covasna” din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 
III  „Tehnologia  informaţiei  şi  comunicaţiilor  pentru  sectoarele  privat  şi 
public”,  Domeniul  major  de  intervenţie  2  „Dezvoltarea  şi  eficientizarea 
serviciilor  publice  electronice”,  Operaţiunea  1  „Susţinerea  implementării  de 
soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect.            
                  12.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor  
şcolare şi cuantumul acestora, pentru semestrul II al anului şcolar 2012 – 2013.
           Domnul   primar  solicită: 2 consultări cu privire la achiziţionarea de 
laptopuri şi la cumpărarea imobilelor din strada Meşteşugarilor

            Domnul Preşedinte de şedinţă  – Dă citire din nou Ordinii de zi,  cu 
propunerile de modificare, ordinea de zi este votată în unanimitate.

       Se  trece la discutarea punctului 1 din ordinea de  zi – Proiect 
de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2012.

Se prezintă expunerea de motive şi    proiectul de hotărâre   după care,
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Domnul    Bagoly Zsolt   prezintă raportul de specialitate.
            Comisia    de buget – finanţe    - Aviz favorabil

  Doamna  Secretar  Vasilica  Enea –   Aviz  favorabil  -  s-a  respectat 
procedura  de  transparenţă   şi  este  depus  raportul  de  performanţă  al 
primarului 

Nefiind alte discuții, se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care 
este aprobat cu 17 voturi ,,pentru” – unanimitate.

HOTĂRÂREA NR. 51/2013
cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2012

        Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi – Proiect de 
hotărâre cu privire la aprobarea extinderii iluminatului public în zona Hanko – 
Horgasz, până la Vila Protocolului de Stat.

Se prezintă expunerea de motive şi   proiectul de hotărâre   după care,
Domn  ul  Bagoly  Zsolt  –  director  economic,   prezintă  raportul  de 

specialitate. 
Comisia  pentru    buget  finanțe   –  AVIZ FAVORABIL,  cu o  modificarea 

formală, să fie corelată suma totală.
Comisia  pentru  turism- AVIZ  FAVORABIL  este  binevenită  investiţia 

însă, cum rămâne cu Valea Zânelor?! Facem investiţii noi dar cele existe sunt 
lăsate, vrem o explicaţie! 

Comisia pentru urbanism - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Enea Vasilica – AVIZ FAVORABIL la documentaţie am 

anexat HCL 70 din 2009 prin care s-a solicitat trecerea unor drumuri forestiere 
în patrimoniul oraşului. Nu s-a primit nici un raspuns, se pare că din cauza 
faptului că drumurile forestiere nu sunt întabulate. Ni s-a sugerat să facem noi 
întabularea  pentru  că  Romsilva  refuză  să  o  facă.  Până  atunci,  conform 
proiectului de hotărâre, trebuie să obţinem avizul din partea administatorului.

Discuţii:
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Domnul Primar – zona picnicului este amenajată, picnicul se face pe timp de 
zi, o să facem separat acolo, nu este mare lucru, zona este pentru plimbare, va 
fi pusă la punct.
Domnul Gyerő József – aduc în discuţie iluminatul dedesuptul  pârtiei de schi. 
Pentru iarna care urmează trebuie să rezolvăm iluminatul public acolo.
Domnul Bocan Ioan Marcel – de ce nu s-a inclus iluminatul public în proiectul 
care urmează?
Domnul Bagoly Zsolt – prin proiectul următor se propune iluminat fotovoltaic, 
nu public, cheltuielile ar fi prea mari cu iluminat public.
Domnul Molnar J  á  nos   – cu cât cresc cheltuieli cu iluminatul public?
Do  mnul  Primar   –  cu  foarte  puţin,  se  vor  folosi  becuri  economice,  este 
nesimnificativ faţă de consumul oraşului.
Domnul  K  ádár  Gyula    –  ca  o  completare,  această  investiţie  reprezintă 
aproximativ  o  treime  din  suma  alocată  pentru  iluminatului  public.  Iar 
finanţarea se va face din taxa de staţiune mai exact 1/5 din această taxă.
Se ia o pauză de 5 minute, după care se reia şedinţa

Domnul K  ádár Gyula   au fost mai multe propuneri pentru modificarea acestui 
proiect de hotărâre. Una dintre ele vizează modificarea alianiatului 1 din art. 1 
al proiectului de hotărâre astfel:
„Art.  1  alin  (1)  se  aprobă  executarea  lucrărilor  de extindere  a  iluminatului 
public  pe  porţiunea  cuprinsă  între  Spitalul  de  Cardiologie  şi  foişorul  din 
spatele Vilei  Protocolului  de stat.  Costul  lucrărilor  nu va depăşi valoare de 
100.000 lei”.

Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu cele  3 
articole, cu modificările propuse,  cele 3 articole au fost votate astfel:

- art. 1 – 17 voturi „pentru”
- art. 2 – 17 voturi „pentru”
- art. 3 – 17 voturi „pentru”

               Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 17 
voturi ,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 52/2013
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cu privire la aprobarea extinderii iluminatului public în zona Hanko-
Horgasz

Se trece la discutarea  punctului 3  din ordinea de zi –  Proiect de hotărâre cu 
privire la aprobarea proiectării  amenajării traseului turistic Valea Horgasz – 
Hanko pe o porţiune de 3.300 m pentru aeroterapie.
           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,

Doamna Bagoly Zsolt prezintă raportul de specialitate. 
C  omisia buget finanţe -   AVIZ FAVORABIL. 
Comisia pen  tru sănătate   - AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru turism – AVIZ FAVORABIL cu menţiunea  că  trebuie 

protejată zona, mai ales că investiţia se face în etape
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL  

Discuţii:
Domnul K  ádár Gyula –   această investiţie este bine venită, dar cred că sunt şi 
alte priorităţi. Sunt şi alte investiţii care au rolul de a diversifica turismul din 
oraş.
Domnul Enea   Nicolae  – aceste obiective se fac din taxa de staţiune. Până acum 
s-a investit  foarte mult  în pârtia de schi,  totuşi  ar trebui  să se ţină cont  de 
faptul  că ½ din banii  din taxa de staţiune sunt colectaţi  din zona de sus a 
oraşului, cum ar fi Spitalul de Cardilologie, H. Clermont, H. Bradul..şi vor mai 
fi şi alte hoteluri în zona respectivă, pentru viitoarele obiective turistice care 
trebuie să aibă un scop turistic.
Domnul Molnar János – felicitări pentru raportul de specialitate. Aceste trasee 
turistice vor fi marcate? 
Domnul Bagoly Zsolt – da, este inclus în proiect
Domnul   Kopacz Levente   – Benedek – sunt de acord cu domnul Enea în ceea ce 
priveşte provenienţa banilor, dar nu putem face în partea de sus a oraşului un 
paradis turistic  şi  până ajungem acolo,  nimic.  Trebuie  să  avem grijă  de tot 
oraşul, nu numai de o porţiune a lui
Domnul Enea Nicolae – dar oraşul nu trebuie să se dezvolte doar din taxa de 
şedere în staţiune. De 2 ani se adună această taxa, s-au adunat 10 miliarde şi 
acolo nu s-a făcut nimic. Zona a fost un paradis dar nu mai e.
Domnul Molnar János – propun să se completeze anumite secţiuni ale oraşului 
cu trandafiri, din aceşti bani.
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Domnul  Primar –  şi  studenţii  din  Elveţia  au agreat  acest  traseu.  Aşteptăm 
iniţiativa din partea organizaţiei de tineret să marcheze traseele turistice. Vom 
avea şi indicatoare pentru monumentele istorice. 
          Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 
articole, cu modificările aduse anexelor proiectului de hotărâre, articolele fiind 
aprobate astfel:

- art. 1 –   17 voturi „pentru”
- art. 2 – 17 voturi „pentru”
- art. 3 –  17 voturi „pentru”
- art. 4 -  17 voturi „pentru”
- art. 5  - 17 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul  proiect de hotărâre,  care este aprobat  cu  17 

voturi ,,pentru” cu modificările aduse anexelor la proiectul de hotărâre 
–  după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 53/2013
cu privire la aprobarea proiectării amenajării traseului turistice Valea Horgasz 

– Hanko pe o porţiune de 3.300 m pentru aeroterapie.
___________________________________________

Se  trece  la  discutarea  punctului  4  din  ordinea  de  zi:  Proiect  de 
hotărâre  cu privire  la  aprobarea  noii  organigrame şi  a  statului  de personal 
pentru SC Gos – Trans – Com SRL.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,
Domnul   Rakosi Aron   prezintă raportul de specialitate. 
Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL. 
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL  

          Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu  cele 3 
articole, articolele fiind aprobate astfel:

- art. 1 –   17 voturi „pentru”
- art. 2 –   17 voturi „pentru”
- art. 3 –   17 voturi „pentru”
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Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi 
,,pentru” cu modificările aduse anexelor la proiectul de hotărâre 

–  după care se adoptă :

            HOTĂRÂREA NR. 54/2013
cu privire la aprobarea noii organigrame şi a statului de personal pentru SC 

Gos-Trans-Com SRL

Se trece la discutarea  punctului  5  din ordinea de zi:   Proiect  de 
hotărâre cu privire la aprobarea planului de administrare a  S.C. Gos- Trans – 
Com  S.R.L.  pentru  perioada  2013-2017,  elaborat  de  către  Consiliul  de 
adminsitraţie.
           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,

Domnul   Rakosi Aron   prezintă raportul de specialitate. 
Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL cu menţiunea că va 

trebui să se întocmească un plan de acţiune cu măsuri concrete
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL 

Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL  cu obsevaţii, mai exact 
nu sunt respectate prevederile  art.  30 alin (2)  din OUG nr.109/2011 privind 
guvernanta  corporativa  a  întreprinderilor  publice,  mai  exact  planul  de 
administrare  nu  cuprinde  rezultatele  prognozate.  De  aceea  mi  s-a  părut  o 
poveste.  Rămâne  la  aprecierea  dumneavoastră  să  hotărâţi  dacă  planul 
răspunde cerinţelor.
Domnul Csikos Tibor – am văzut planul de administrare a unor societăţi mai 
mari, cum ar fi TEGA, nu este concretizat nici acolo în amănunt.
Domnul  Bocan  Ioan  Marcel –  trebuie  un  plan  de  acţiuni,  concret,  trebuie 
arătate punctele slabe şi punctele tari, mai ales că s-a aprobat o organigramă 
nouă, cu activităţi noi, care dorim să aducă venituri.
Domnul  Domahazi  J  ános   –  nu  trebuie  să  uităm că  această  societate  este  a 
noastră.  O  mână  de  oameni  au  realizat   multe  lucruri  bune.  La  capitolul 
investiţii  societatea  stă  prost.  Conducerea  societăţii  s-a  descurcat  bine. 
Societatea se mişcă cât de cât bine, dar nu suficient pentru un oraş ca al nostru.
Domnul  Kopacz  Levente  –  Benedek -  Domnule  Rakosi,  plata  facturilor  se 
realizează  intr-un  anumit  procentaj,  în  ce  protentaj  ajung  facturile  la 
destinatar?  Am  văzut  facturi  rătăcite  în  scara  blocurilor  sunt  probleme  cu 
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înmânarea  acestor  facturi.  Sugerez  ca  aceste  facturi  să  fie  transmise  cu 
confirmare de primire, să se poată verifica la câte persoane au ajuns facturile
Domnul viceprimar- este greu, nu există la blocuri cutii poştale. Cu confirmare 
de  primire  nu  se  poate,  prin  poştă  este  foarte  scump.  Avem  dosare  pe 
executate silită.
Domnul Domahazi Janos – sunt oraşe care au apelat la firme care au  încasat 
sumele datorate.
Domnul Kopacz Levente – Benedek - sunt reclamaţii din partea unor IMM-uri, 
care sunt obligate să plătească o anumită cantitate de gunoi faţă de alţii care 
plătesc aceeaşi cantitate şi au mai mult gunoi de transportat sau duc gunoiul la 
containerele dintre blocuri.
Domnul  K  ádár  Gyula -    propun să  rămânem la  planul  de  administrare.  Eu 
consider  că  starea  societăţii  s-a  îmbunătăţit,  societatea  este  pe  un  trend 
ascendent.  Cred că  acest plan cuprinde şi  obiective clare şi  specifice,  chiar 
dacă nu sunt cifre se face o legătură între acte.

          Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu  cele 2 
articole, cu modificările aduse anexelor proiectului de hotărâre, articolele fiind 
aprobate astfel:

- art. 1 –   17 voturi „pentru”
- art. 2 – 17 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi 
,,pentru” cu modificările aduse anexelor la proiectul de hotărâre 

După care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 55/2013
cu privire la aprobarea planului de administrare a SC GOS-TRANS-COM 
S.R.L.  pentru  perioada  2013-2017,  elaborat  de  către  Consiliul  de 
administraţie

Se  trece  la  discutarea  punctului  6  din  ordinea  de  zi  Proiect  de 
hotărâre cu privire la aprobarea modalităţii de repartizare a profitului net pe 
anul 2012, înregistrat de către SC Gos – Trans – Com SRL
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           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,
Domnul Rakosi Aron prezintă raportul de specialitate. 
Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL 
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL 

Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL  

Discuţii
Domnul Bocan Ioan Marcel –sunt de acord cu reinvestirea profitului.
Domnul viceprimar – impozitul pe autovehicol este de 45 mil pe an. Trebuie 
un  mijloc  de  transport.  Primordial  este  autogunoiera.  Pentru  siguranţa 
transportului trebuie o maşină.
          Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele  2 
articole, articolele fiind aprobate astfel:

- art. 1 –   17 voturi „pentru”
- art. 2 – 17 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi 
,,pentru” cu modificările aduse anexelor la proiectul de hotărâre 

–  după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 56/2013
cu privire la aprobarea modalităţii de repartizare a profitului net pe anul 
2012, înregistrat de către SC Gos-Trans-Com SRL

Se  trece  la  discutarea  punctului  7  din  ordinea  de  zi  -  Prezentarea 
programului anual al achiziţiilor publice aprobat de către Primarul oraşului.

Domnul Primar – prezintă programul anual al achiziţiilor
Domnul Bocan Ioan Marcel – ca punctul 1, ca şi procedură este vorba de 

90.000 lei prin cumpărare directă?
Domnul Enea Nicolae – la punctul 16 s-a omis strada Forestierului iar la 

pct 6, reamenajare extindere centrala Voineşti,  s-a făcut  nu s-a achitat?
Domnul  Kopacz  Levente –  Benedek  în  ceea  ce  priveşte  amenajarea 

parcărilor,  sunt  ceva  plângeri  din  partea  locuitorilor,  parcările  nu  trebuiau 
amenajate între blocuri ci în afara lor.

Domnul Primar – o să facem să fie bine, se va bucura toata lumea!
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Domnul Deaconu Ion – la punctul 23 ce este?
Domnul Primar- 5.3
Se trece la discutarea punctului 8 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre 

cu privire la aprobarea vânzării de material lemnos, prin licitaţie publică.
Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,

Domnul   Csikos Tibor  , prezintă raportul de specialitate. 
Comisia  pentru  silvicultură-  AVIZ  FAVORABIL  cu  amendamentele 

comisiei de specialitate. 
Comisia  buget-finanţe-  AVIZ  FAVORABIL  propune  preţuri  diferite 

pentru fiecare partidă
Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL  

Discuţii:
Domnul   Gyerő József   –condiţiile de participare din caietul de sarcini, anexă la 
hotărâre, trebuie corectat.
Domnul  Şerban  Dumitru-  în  partida  2865  vizitele  în  teren  să  se  facă  şi  în 
timpul exploatării, să se vadă cum se tulbură apa.
Domnul Enea Nicolae - domnul Kadar a uitat să spună că eu m-am opus şi-n 
comisa  de  specialitate,  eu  am  fost  întotdeauna  împotriva  acestor  defrişări, 
brazii lipsesc cu desăvârşire se vede luminişul deasupra lor. Nu se taie ce se 
marchează, se taie mult mai mult!! Noi vrem să avem o staţiune frumoasă, cu 
aer ozonat, nu vrem să avem furtuni puternice dar trebuie să fim atenţi că nu 
vom mai avea zonă de răşinoase, vom avea alunecări de teren.
Domnul  Molnár  János –  subscriu  celor  spuse  de  dl.  Enea,  în  planul  de 
amenajare trebuie să fie cuprinse şi plantaţii nu numai defrişări. Dacă se taie 
un copac de 100 de ani, e necesar tot de 100 de ani să crească. Trebuie să avem 
grijă de mediul nostru.
Domnul Enea Nicolae – să aşteptăm noul Cod Silvic
Domnul Molnár János - să vedem planul de amenajare
Domnul  Bocan  Ioan  Marcel –  tratamentele  care  se  fac  pădurii  asigură 
continuitatea vieţii pădurii, în pădurile de răşinoase, se intervine cu tăieri rase 
care conform legislaţiei se plantează după 2 ani.
Domnul Viceprimar – m-am uitat pe Actul de Punere în Valoare, nu este vorba 
de tăieri rase!
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Cât  priveşte  amenajamentul  silvic,  este  unul  la  Primărie  şi  unul  la  Ocolul 
Covasna, cu care avem contract de pază şi de lucrări. În cazul tăierilor rase, 
dacă nu se plantează după 2 ani este caz penal.
Domnul Domahazi Janos – eu sunt de acord cu antevorbitorii mei, tocmai de 
aceea am propus ca să se facă vizite în teren atât la începutul exploatărilor cât 
şi la sfârşit, să vedem ce se întâmplă. Însă, întrebarea e ce se întâmplă cu boala 
brazilor, câţi brazi sunt uscaţi? Ce măsuri se iau? Că boala brazilor e un pericol 
şi mai mare!!
Domnul  Enea  Nicolae     -  eu  am  crescut  lângă  pădure,  eu  nu  am  văzut  ca 
pădurea de brad să fie mai rară decât acum 50 de ani. Chiar dacă s-a exploatat, 
s-a plantat progresiv,  bradul a fost într-o continuă creştere,  dar nu a rămas 
goală.  După doborâtura din 1995 ce  s-a plantat?  nu se  văd acele  plantaţii!! 
Exploatarea a scăpat de sub control, ceva nu este în regulă!! 

Domnul Bocan Ioan Marcel – –pentru dl Domahazi, în prima fază se scot 
arborii uscaţi sau atacaţi.  Insectele care atacă arborii s-au înmulţit din cauza 
secetei,  aceştia  au  fost  semnalizaţi.  Vizavi  de  ce  a  spus  domnul  doctor, 
Covasna este o zona de deal,  este zona stejarului  şi  a  fagului,  mai  puţin a 
molidului. Molidul s-a plantat în perioada comunistă, dintr-un exces de zel. 
Din cauza asta am avut doborâtura,  molidul are rădăcină mai de suprafaţă. 
Acum,  în  schemele  de  compoziţie  se  plantează  conform  amenajamentului, 
foioase şi mai puţin răşinoase, adică pin.

Domnul  Kádár  Gyula –  considerăm  această  discuţie  oportună,  pe 
domeniul silvic, dar acum avem un proiect de hotărâre.Discuţia aceasta o vom 
purta altădată.

Avem 3 propuneri:  prima propunere Domnul Enea, să nu se ia nici  o 
hotărâre pe acest subiect; a doua propunere, a comisiei de silvicultură: partida 
2841, Mestecenilor să fie scoasă din anexa 2; a treia propunere, a comisiei de 
buget finanţe privind preţurile unitare.

Domnul  Gyero  Joszef  –  trebuie  să-mi  justific  votul!  Avem  un  APV 
valabil,  avem  nişte  obligaţii,  avem  vreo  posibilitate  să  nu  facem  aceste 
exploatări?! Trebuie să avem grijă şi de aspectul estetic, ecologic, de mediu, dar 
avem  obligaţii  ţinute  propter  rem,  în  calitate  de  proprietari.  Acesta  este 
amenajamentul, trebuie să votăm pentru. Dacă exploatările sunt ilegale, atunci 
trebuie să intervenim, dar nu au legătură cu voinţa noastră de astăzi. Avem 
obligaţii stabilite prin lege pe care trebuie să le respectăm

11



Domnul Enea Nicolae – eu zic c-ar trebui  să discutăm şi  cu cei  de la 
Romsilva,  ar  trebui  să  tăiem  la  distanţă  de  staţiune.  Stricăm  ambientul  şi 
mediul. Trebuie să ne gândim la staţiune, că din asta trăim. Peste 10-20 de ani 
o să le spunem copiilor că la Covasna era un aer curat, bogat în ioni negativi. 
Stejarul  nu  are  efect  terapeutic  nu  emană  ioni  negativi.  Ionii  negativi  sunt 
lângă pădurile de brad, de molid şi lângă cursurile de apă, acolo unde creşte 
feriga. Dacă nu ţinem cont de asta o să ajungem ca în Bucureşti. Este problema 
întregii comunităţi, de asta sunt mai exigent.

Domnul  Bocan  Ioan  Marcel –  conform  codului  silvic,  amenajamentul 
silvic  este  biblia  pădurii,  lucrările  prevăzute  acolo  trebuie  executate.  De 
asemenea,  produsele  accidentale  trebuie  îndepărtate,  altfel  riscăm  să 
contaminăm pădurea.

Domnul Preşedinte de şedinţă: consider că discuţiile au fost suficiente 
pentru a lua o hotărâre în cunoştinţă de cauză.

În primul rând voi supune la vot modificarea anexei , mai exact scoaterea 
din  anexă  a  partidei  2841  cu  154  mc.  Conform  propunerii  comisiei  pentru 
buget finanţe, se propun următoarele preţuri:

Pentru partida 2810 – 80 lei/mc
Pentru partida 2842 – 150 lei/mc
Pentru partida 2843 – 180 lei/mc
Pentru partida 2865 – 160 lei/mc
Se supune la vot anexa 2 cu modificările propuse, se votează cu 15 voturi 

“pentru” 1 vot “împotrivă” şi 1 “abţinere”

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6  articole, cu 
modificările propuse:

Art.1  Se aprobă…….1338 mc, conform anexei  15 voturi “pentru” 1 vot 
“împotrivă” şi 1 “abţinere” Domnul Enea Nicolae, respective domnul Deaconu 
I   

Art.2    15 voturi  “pentru” 1 vot “împotrivă” şi  1 “abţinere” Domnul 
Enea Nicolae, respective domnul Deaconu I
           Art.3  la art. 3 se adaugă alin (3) se aprobă caietul de sarcini(corectat) 
conform anexei -15 voturi “pentru” 1 vot “împotrivă” şi 1 “abţinere” Domnul 
Enea Nicolae, respective domnul Deaconu I
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           Art. 4      15 voturi “pentru” 1 vot “împotrivă” şi 1 “abţinere” Domnul 
Enea Nicolae, respective domnul Deaconu I
           Art. 5     Se aprobă exploatarea, prin prestări servicii pentru nevoile 
primărie,  a  partied  nr.  2841…   15  voturi  “pentru”  1  vot  “împotrivă”  şi  1 
“abţinere” Domnul Enea Nicolae, respective domnul Deaconu I
          Art. 6       15 voturi “pentru” 1 vot “împotrivă” şi 1 “abţinere”   Domnul 
Enea Nicolae, respective domnul Deaconu I

În ansambul  :    15  voturi  “pentru”  1  vot  “împotrivă”  şi  1  “abţinere” 
Domnul Enea Nicolae, respective domnul Deaconu I
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 57/2013
cu privire la aprobarea vânzării de material lemnos, prin licitaţie 

publică

Se trece la discutarea  punctului  9 din ordinea de zi  :  Raportul 
Primarului cu privire la gestionarea bunurilor.

Domnul Primar citeşte Raportul după care informeză consilierii că 
acest raport va fi afişat şi pe site-ul primăriei.
                   Se trece la discutarea  punctului 10 din ordinea de zi: Prezentarea de 
către  consilieri  şi  preşedinţii  comisiilor  de  specialitate  a  rapoartelor  de 
activitate pe anul 2012.
Domnul Preşedinte de şedinţă  propune ca toate rapoartele consilierilor să fie 
studiate după afişarea pe site.
               Se trece la discutarea  punctului  11 din ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre   privind  aprobarea  proiectului  „Implementarea  unui  sistem 
informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv 
achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software în 
judeţul  Covasna”  din  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial  „Creşterea 
Competivităţii  Economice”  2007  –  2013,  Axa  III  „Tehnologia  informaţiei  şi 
comunicaţiilor  pentru  sectoarele  privat  şi  public”,  Domeniul  major  de 
intervenţie  2  „Dezvoltarea  şi  eficientizarea  serviciilor  publice  electronice”, 
Operaţiunea  1  „Susţinerea  implementării  de  soluţii  de  e-guvernare  şi 
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asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor 
legate de proiect.
Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,

Do  amna Vasilica Enea  , prezintă raportul de specialitate. 
Comisia   pentru administraţia publică -   AVIZ FAVORABIL 
Comisia buget-finanţe     - AVIZ FAVORABIL 

Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL 
Domnul Bocan Ioan Marcel - referitor la GPS, dacă se foloseşte pentru nevoi 
proprii, fără a presta servicii, atunci probabil cheltuiala va fi eligibilă. 
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 articole, :

Art.1 -17 voturi “pentru” -unanimitate
Art.2 -17 voturi “pentru” -unanimitate

          Art.3 - 17 voturi “pentru” -unanimitate
          Art. 4 - 17 voturi “pentru” -unanimitate
          Art. 5 - 17 voturi “pentru” -unanimitate
          Art. 6 - 17 voturi “pentru” -unanimitate
În ansambul :   17 voturi “pentru” -unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 58/2013
privind aprobarea proiectului „Implementarea unui sistem informatic 

destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv 
achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software 

în judeţul Covasna” din cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul 
major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice 
electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-

guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi 
a cheltuielilor legate de proiect.  

Se trece la discutarea  punctului 12 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
cu  privire  la  aprobarea  acordării  burselor  şcolare  şi  cuantumul  acestora, 
pentru semestrul II al anului şcolar 2012 – 2013.
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Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre după care,
Domnul   Simon Istvan  , prezintă raportul de specialitate. 
Comisia pentru învăţământ-  AVIZ FAVORABIL 
Comisia   juridică  - AVIZ FAVORABIL 

Doamna Secretar Enea Vasilica –AVIZ  FAVORABIL  
Discuţii:
Domnul Şerban Dumitru – am o propunere,  mi se par cuantumurile foarte 
mici,  ar  trebui  să  mărim aceste  sume sau  să  acoperim  toate  categoriile  de 
burse.
Domnul Simon Istvan – sunt mai multe tipuri de burse, dar bursele de merit şi 
bursele de ajutor social acoperă toată sumă. Cei 40.000 lei au fost împărţiţi între 
cele  două  centre  financiare,  pentru  cele  2  semestre  10.000  pentru  Şcoala 
generală A. Iancu  şi 30.000 lei pentru Liceul K. Cs. Sándor. Dacă la toamnă 
reuşim să sensibilizăm, poate vom reuşi să acordăm sume mai mari.
Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  cele  4  (  patru  ) 
articole, cu modificările propuse:

Art.1  - 17 voturi “pentru”-unanimitate
Art.2 - 17 voturi “pentru”-unanimitate

          Art.3  - 17 voturi “pentru”-unanimitate
          Art. 4  - 17 voturi “pentru”-unanimitate
În ansambul :   17 voturi “pentru”-unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 59/2013
cu  privire  la  aprobarea  acordării  burselor  şcolare  şi  cuantumul 

acestora, pentru semestrul II al anului şcolar 2012 – 2013.

Diverse  :  
Domnul Primar –  aş dori un vot consultativ din partea dumneavoastră 

referitor  la  achiziţionarea  laptopurilor  pentru  consilieri.  S-a  propus,  pentru 
început achiziţionarea a 8 laptopuri în valoare totală de 10.000 lei.

Domnul Domahazi J  ános   – eu nu sunt de acord, pe mine mă enervează 
acest sistem.  Noi cumpărăm laptopuri într-o criză mare şi avem „n” probleme 
în  primărie.  Nu  sunt  împotriva  eficientizării,  dar  nu  acum!!!Domnule 
preşedinte, îmi pare rău că tocmai punctul cu rapotul consilierior a fost omis.
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Doamna  secretar  Vasilica  Enea –  rapoartele  vor  fi  afişate  pe  site-ul 
Primăriei.

Domnul  Kopacz  Levente –  ştiu  căt  timp  şi  resurse  se  consumă  cu 
multiplicarea  materialelor  de  şedinţă,  însă  sunt  de  părere  că  dacă  se 
achiziţionează  laptopuri,  trebuie  să  fie  performante.  Mai  bine  luăm  doar 
pentru comisii.

Domnul  K  ádár  Gyula   –  eu  am  altă  propunere,  nu  sunt  de  acord  cu 
achiziţionarea  laptopurilor,  însă  consider  o  mare  risipă  multiplicarea 
materialelor  pentru  mapele  consilierilor.  Primim  materiale  scanate,  mai 
departe ne descurcăm. Ne listăm materiale, ne aducem laptourile de acasă.Ne 
descurcăm. Nu putem continua pentru cum am procedat până acum, e risipă.

După consulatarea individuală a consilierilor local s-a hotărât că nu vor 
fi achiziţionate laptopuri iar materialele de şedinţă vor fi multiplicate pentru 
comisiile de specialitate şi 2 consilieri locali, respectiv domnul Domahazi János 
şi domnul Gecse Imre.Vor fi achiziţionate prelungitoare pentru consilerii care 
îşi vor aduce laptopurile de acasă.

Domnul viceprimar     – am primit adresa din partea aunării generale de la 
cooperativa  constructorul,  au  fost  de  acord  să  vândă  şi  ne  cer  să  facem 
demersurile pentru şedinţa din luna iulie. Valoarea o vom afla după evaluare.

Doamna  secretar  Vasilica  Enea informează  Consiliul  local  despre 
circulara  ANRP  nr.  808/GB/22.05.2013  pentru  însuşirea  şi  aplicarea 
prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv 
în perioada regimului comunist în România.

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă KÁDÁR GYULA , 
mulţumeşte pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 1800

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                  SECRETAR
    KÁDÁR GYULA                                            ENEA  VASILICA
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