ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 14/2013
Incheiat astazi 24 iulie 2013 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 15 consilieri,
Lipsesc:
Secretar

d-l . Somodi Attila , d-l Csikos Tibor - Zoltan , doamna

Participă la şedinţă , domnul Primar , funcţionarii publici care au
întocmit rapoartele de specialitate, şi translatorul oficial d-l Turóczi Árpád.

Dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă este
tradusă în limba maghiară, conform prevederilor
legale
Preşedinte de şedinţă ales în şedinţa extraordinară din 3 iulie este d-l
consilier Molnár János

Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 213/ 2013 care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin
afisare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Domnul Presedinte de şedinta prezintă ORDINEA DE ZI a
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 213/2013, după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi

statului de funcţii, conform O.U.G. 77/2013
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2. Proiect de hotărâre cu privire achiziţionarea sediului

Cooperativei Constructorul
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Actului
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Orbai”
4. Proiect

de hotărâre privind modificarea şi completarea
H.C.L.96/2012 privind vânzarea prin licitaţie public a imobilului din
aleea Prieteniei şi a H.C.L. 95/2012 privind vânzarea prin licitaţie public
a imobilului din str. Ştefan cel Mare nr. 22 bis
5. Proiect de hotărâre
intravilanul oraşului Covasna

privind

interzicerea

păşunatului

în

6. Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei de specialitate
pentru acordarea scutirilor şi facilităţilor de plată conform anexei 5 la
H.C.L. nr. 2/2013
7. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării drumului DC
14
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării
Oraşului Covasna

Zilele

10.Diverse
Domnul Primar propune scoaterea punctului 2; , şi propune adăugarea a
două puncte : Informare cu privire la instrucţiunea nr. 105 din data de 19
mai 2013 , emisă de Autoritatea de Management pentru POR
Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi
Statutului „ Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul
COVASNA „
- totodată propune ca informarea să fie punctul 1.
Se supune la vot ordine de zi cu modificările propuse .
Se votează în unanimitate 15 voturi pentru - Ordinea de zi .
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Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea organigramei şi statului de funcţii,
conform O.U.G. 77/2013
Prezintă d-na Cucu Irma – inspector resurse umane
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil ,
favorabil ,

Domnul Primar – informează Consiliul despre faptul că a fost de faţă
la semnarea organigramei la A.N.F.P. şi primit avizul favorabil , de acum
fiecare compartiment poate să-şi desfăşoare lucrul aşa cum trebuie
Domnul Domahazi – câte posturi vacante avem ?
Doamna Cucu – 35 pe posturi , dar numai cele care o să rămână
vacante de acum încolo se poate angaja oameni –
Domnul Primar – d-l Ministru Dragnea ne-a informat că de aceea se
vorbeşte în ordonanţă de anul viitor , că atunci o să fie incluse şi în buget
aceste posturi vacante
Domnul Molnar – întreabă de postul de medic de şcoală
Doamna Cucu – da , se pot angaja , dar numai cu aprobarea A.N.F.P.
Domnul Molnar – ce speranţe sunt pentru anul şcolar ce începe din
septembrie să aibă şcoală un medic – sunt 1350 de elevi , este foarte necesar
prezenţa medicului de şcoală
Domnul Primar – la începutul anului şcolar să veniţi , să săpuneţi cine
este persoana şi noi vă ajutăm cu avizul
Domnul Neagovici – Ministrul Sănătăţii a relatat în aceste zile că
mecicii şcolari vor fi scoşi de subordinea Consiliului Local , şi introduşi în
subordinea spitalelor
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5(cinci ) articole
, aşa cum a fost iniţiat
Art.1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5

15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate

În ansambul : 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 78/2013
cu privire la aprobarea organigramei şi statului de funcţii, conform

O.U.G. 77/2013
Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi : Informare cu
privire la instrucţiunea nr. 105 din data de 19 mai 2013 , emisă de
Autoritatea de Management pentru POR
Prezintă d-l Antal Levente – Inspector achiziţii publice
Se trece la discuţii :
Domnul Kadar – îi pare bine că s-a făcut această informare – este bine
de ştiut dacă am făcut treaba în 6 luni sau nu , se poate revoca suma de 60.000
lei , care este sumă destul de mare , dar având în vedere importanţa mare a
acestui proiect , e măsură de siguranţă – aşa cum sunt credite de stand- by ca
la F.M.I. – trebuie să continuăm ce s-a început – vă rog să spuneţi câteva
cuvinte în ce stadiu suntem
Domnul Antal – un contract încheiat pentru publicitate , restul încă nu
s-a putut – mai sunt încă 2 contracte – audit ; - managament – suntem în grafic
Domnul Bocan – putem diminua creditul la jumătate , la treime – după
analiza de ce tranşe avem nevoie
Domnul Şerban – aici scrie numai declanşare
Domnul Neagovici – ce reprezintă această sumă de 60.000 lei ?
Domnul Antal – comisioane de acordare
Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Orbai”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil ,

Se trece la discuţii :
Domnul Deaconu – am o propunere directă aducerea la realitate al
acestui punct – să nu spunem finanţare , fiindcă nu aparţine ..... , fostul Spital
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Orăşenesc nu mai aparţine de Primărie – mai bine sponzorizarea Spitalului de
Recuperare Boli Cardiovasculare Covasna “dr. Benedek Géza” , spital la care
sunt internaţi cetăţeni ai localităţilor asociate !
Domnul Enea – Secţia externă
Domnul Deaconu – da , cu precizarea Secţia externă Oraş Covasna ,
sponzorizare şi nu finanţare
Domnul Primar – da , o să ţinem cont de asta , şi o să discutăm şi cu
primarii în trim. IV. – deja o să aprofundăm aceste discuţii
Domnul Neagovici - chiar ieri am avut o video- conferinţă cu
Ministrul Sănătăţii – şi foarte serios a spus cum vor evolua lucrurile – m-am
gândit că trebuie să modificăm , să apară şi în Statut şi în Actul Constitutiv o
formulare de genul „ sprijinirea materială a Secţiei Exterioare a Spitalului
R.B.C.V. “dr. Benedek Géza” , care deserveşte cetăţenii comunităţii şi a
comunelor asociate , sau membrilor Asociaţiei – dar în afară de modificările
acestea trebuie să ne apucăm şi de treabă – eu propun să avem o întâlnire cu
primarii comunităţilor , membrii Asociaţiei , ca să demarăm ceva , pentru că
suntem într-o situaţie reală , deficitară financiar – şi acumulăm costuri în
fiecare zi – ca să nu apare probleme mai grave pe o posibilă reorganizare – că
ne-a ameninţat ministrul ieri , direct .
Domnul Primar – Asociaţia la ora actuală este compusă din Covasna ,
Comandău , Boroşneu Mare – Boroşneu nu vine la întâlnire deloc , de la
Comandău nu ştiu ce pot să scot , şi deocamdată Zagonul nu s-a băgat ,
Brateşul la fel , şi Zăbala este într-o altă Asociaţie - de obligat nu putem
obliga pe nimeni ca să ne ajute , dar să ne înţeleagă da , sunt cu totul de acord
să facem
Domnul Enea – v-am spus şi data trecută , pentru Spitalul Cardiologic
Spitalul Orăşenesc mai puţin , dar Spitalul de la Intorsura sunt o povoară .
Asta e adevărul ! – S-a schimbat vechiul manager , avem un nou manager , se
cheamă Cimpoi Cristian , jurist de meserie , şi a preluat spitalul cu o datorie
de 18 miliarde de lei – anii următori o să fie grei – aceste datorii s-au făcut în
mare parte şi din cauza Spitalului de la Intorsura şi a Spitalului Orăşenesc – că
, dacă Spitalul de Cardiologie ar merge singur , sigur s-ar descurca fără nici o
problemă – am spus şi la dl. Primar , chiar dacă cei din Asociaţia “Orbai “ nu
vor să susţină , trebuie să găsim o nouă formulă , să facem o nouă asociaţie în
cadrul Consiliului Local , - să-i forţăm să plătească , că dacă noi pierdem
Spitalul Orăşenesc Covasna ca şi entitate a Spitalului de Cardiologie , atunci
efectiv nu mai are cine să trateze pacienţii noştri , şi atunci ei vor merge direct
la Tg. Secuiesc sau la Sft. Gheorghe , şi atunci o să fie greu nu numai pentru
covăsneni , ci şi pentru cei din Comandău , Zagon , etc. , la aspectul acesta
trebuie să ne gândim foarte bine , şi trebuie să pornim cât mai repede , că dacă
tot lăsăm în trim III . la trim IV. , nu facem nimic , şi la un moment dat vine
Ministerul Sănătăţii , face un calcul , dacă merge prost , închide ! – Spitalul de
Cardiologie este de interes unic , naţional , am luptat mult pentru Spitalul
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Orăşenesc să rămână , dar trebuie să şi sprijinim , cu bani , cu lemne ,
alimente , cu tot ce se poate ! – pentru că putea să rămână aşa cum au rămas şi
alte spitale , în cadrul primăriei , şi atunci tot trebuia să funcţioneze – deci ,
trebuie să ajutăm , dar nu numai noi cei din Covasna ci şi comunele vecine ,
care profită de serviciile spitaliceşti – sunt mulţi pacienţi din Zagon , Zăbala ,
Comandău – sunt aproape la fel de mulţi ca din Covasna , sau poate chiar mai
mulţi, pentru că cei din oraşul Covasna merg direct la Sft. Gheorghe , Tg.
Secuiesc . Miercurea Ciuc sau Tg. Mureş. Trebuie să ne grăbim că dacă nu
merge în cadrul Asociaţiei „ Orbai „ atunci să facem noi o altă asociaţie în
cadrul Consiliului Local , să demarăm cât mai repede această acţiune!
Domnul Domahazi – îmi pare foarte bine că cei doi antevorbitori au
explicat clar şi ceea ce a spus dl. Enea e adevărat , revin la ce a spus dl. Primar
, totuşi aceste comune trebuie .... , da sau nu – nu că Zăbala merge în altă parte
, pentru că asta e realitatea , ce a spus dl. Enea sunt de acord , şi nu sunt de
acord ! – exclusiv trebuie să intervină factorul politic , dl. Enea , acel manager
a fost denumit şi este direct în subordinea .....- este omul Ministrului Sănătăţii
, e liberal !
Domnul Enea – şi ce legătură are ?
Domnul Domahazi – n-are nici o legătură ... , iniţial această problemă
am vrut să ridic la diverse – nu ne putem permite , şi să nu-mi spuneţi mie că
nu aşa este – dl. Primar , aveţi menirea , dreptul , să întrebaţi pe baza acestei
Asociaţii – şi într-adevăr dacă nu vrea nici o comună , atunci trebuie să
căutăm altă modalitate ! – Mai sunt oameni de bună credinţă care o să ne
ajute –dar în modul , când şi managerul nou , şi ..... , avem aceleaşi consens pe
.... şi revin la diverse pe problema asta !
Domnul Neagovici – să facem o prezentare mai exactă – Spitalul prin
acea reorganizare , nu mai spun că este secţie externă sau nu , spitalul în
ultimile 18 luni a asumat servicii medicale – sunt un minim necesar de a se
autofinaţa – partea de recuperare este bună , care aduce venituri care acoperă
costurile totale, iar partea de acuţi nu adună veniturile necesare de aşi acoperi
cheltuielile . Aceasta a fost problema ce a adus la acest derapaj ce spunea dl.
doctor ,sunt 18 miliarde arierate , dar mai avem câteva miliarde , facturi
emise , dar în termen , pe care nu le-am luat în considerare – problema este că
va trebui prin toate sursele posibile să aducem servicii- vă contrazic aici – că
noi am încercat să aducem servicii , pentru că am făcut o asociere a
managerilor , am stat 3 săptămâni în stand by la Casa de Asigurări de Sănătate
– noi am fost singurul judeţ care n-am semnat contractele de finanţare ,
împreună cu dr. Kelemen, cu dl. Robert , cu dr. David , şi cu d-na Monica ,
am scos la maximum , cel puţin faţă de alte judeţe !- la chelt de personal deja
am cheltuit 110 din bugetul spitalului – vă daţi seama cât o să mai funcţioneze
aceasta – dar avem cel puţin un exemplu de bună practică , zona Baraolt , ei
au reuşit printr –un efort să asigure la 100.000 lei , sume pentru susţinerea
activităţii spitalului din Baraolt . La un acelaşi model mă gândeam şi eu în
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zona Covasna şi la Întorsura Buzăului . Aceste două surse dacă am reuşi prin
sprijinul nostru , al colectivităţii , sponsori , cred că ar putea să antreneze,
pentru că noi acum facem eforturi să reechilibrăm bugetul , acolo unde avem
costuri , că nu stăm degeaba ! Este vital pentru staţiune să rămână activitatea
şi sus şi jos !
Domnul Kadar – 100.000 lei pe lună sau pe an ?
Domnul Neagovici – pe an , dar pentru ei reprezintă foarte mult !
Domnul Primar – cu ocazia asta , când am fost la A.N.F.P. , cu o zi
înainte am fost convovaţi la cabinetul domnului Prim- ministru de dl. dr.
Cepoi , care răspunde de activitatea de sănătate şi balneo – turism . Eu am luat
legătura înainte cu conducerea Spitalului de Cardiologie – am cerut un
material vast , în care să fie scrisă toată problematica , inclusiv clădirile ,
investiţiile începute şi neterminate , sumele necesare – am dus un dosar foarte
vast , am lăsat într-un plic acolo ,a discutat cu dânsul , şi aici dau dreptate
pentru dl. Domahazi , suntem singurii care dispunem de un Spital de
Cardiologie şi într-un fel şi eu aşa văd , mai ales că suntem o staţiune de
interes naţional , aştept un interes mai mare din partea Guvernului , şi mai ales
din partea ministerului Sănătăţii , inclusiv la un loby politic , la care şi eu sunt
deschis la orice oră ! Vizavi de ce s-a discutat , ca să obligăm pe celelalte
comune , cu vorba bună eu zic că se poate face un lucru mult mai bun , rog şi
pe Preşedintele Consiliului Judeţean ca , într-un fel să influenţeze pe colegii
mei care nu fac parte din asociaţie , dar cât de cât să aducă un aport în acest
sens.
Domnul Molnar – şi eu spun , că ar fi bine să facem o statistică , în ce
măsură comunele învecinate iau parte la această asistenţă , pentru că atunci
am putea discuta de cifre concrete.
Domnul Bocan – trebuie scoasă pe anul 2012 cheltuielie cu spitalul
totale din care pe comune cât a fost , să vedem şi să discutăm pe sume
concrete !
Domnul Neagovici – aş dori să dau o replică colegului meu ,
reorganizarea spitalelor a adus un dezastru pentru Spitalul de Cardiologie ,
care la ora actuală ar fi pe un plus frumos , înseamnă dacă vreţi să cunoaşteţi
700.000 lunar , 70.000 Secţia Exterioară Interne ; 80.000 lei - în condiţii în
care am mai adus medici şi am dezvoltat servicii .
Domnul Deaconu – propune modificarea : să se treacă corect numele
unităţii Spital de Recuperare Boli Cardio – Vasculare „ Dr. Benedek Geza
„ – secţia exterioară
să se modifice în Statut la 5.2.2 şi în „ Actul Constitutiv la 6.2
„ susţinerea materială şi financiară - să se comunice modificările şi la
Asociaţia „ Orbai „
Consilierii au fost de acord cu modificările propuse
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse
cu cele 4 (patru ) articole
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Art.1
Art.2
Art.3
Art.4

15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate

În ansambul : 15 voturi – pentru – unanimitat
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 79/2013
privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Orbai”
Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.96/2012 privind
vânzarea prin licitaţie public a imobilului din Aleea Prieteniei şi a H.C.L.
95/2012 privind vânzarea prin licitaţie public a imobilului din str. Ştefan
cel Mare nr. 22 bis
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Rákosi Áron
Comisia juridică
Comisia propune să se facă
o nouă evaluare care să aibă în vedere şi faptul că la acest preţ nu s-a putut
vinde , deci propunem comandarea unei noi evaluări
Comisia buget ,
- Aviz
favorabil
Doamna Secretar

- Aviz

favorabil ,

Se trece la discuţii :
Domnul Enea – avizul a fost făcut de d-na Ciurea , cred că a fost
procentul ei
Domnul Gyero – nu există temei legal pentru diminuarea preţului cu
10%
Domnul Bocan – eu ştiu că există temei legal , dar propun amânarea
acestui punct până la clarificarea situaţiei – ştiu că se poate diminua până la
50%
Domnul Primar – propun amânarea acestui punct
Domnul Gyero – să cerem o nouă evaluare pe valoarea pieţei
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Domnul Primar – amânăm şi se comandă o nouă evaluare
Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind interzicerea păşunatului în intravilanul oraşului
Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Incefi Istvan – Inspector de specialitate
Comisia juridică
Comisia pentru servicii publice
Comisia buget , finanţe
Comisia pentru agricultură
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil
favorabil ,

Domnul Incefi – in completare trebuie să trecem şi zona Hotel
Montana , pentru că s-a omis , şi la propunerea d-lui Viceprimar să se treacă
în hotărâre şi amenzile – am adus anexa la HCL 75/2008 , unde la art.1 sunt
trecute următoarele amenzi : ovine
- 35 - 40 lei/cap animal
porcine 150 – 200 lei/cap animal
cabaline 500 – 600 lei/cap animal
bovine 150 – 200 lei/cap animal
Propun ca la hotărâre la art. 2 să fie formulat astfel : - încălcarea dispoziţiilor
la art.1 se sancţionează cu amendă după cum urmează :
ovine
- 35 - 40 lei/cap animal
porcine 150 – 200 lei/cap animal
cabaline 500 – 600 lei/cap animal
bovine 150 – 200 lei/cap animal
Domnul Domahazi – de ce nu a avizat şi comisia de agricultură ? –
propun să fie menţionat în hotărâre şi cine aplică sancţiunile , organul abilitat
Domnul Simon – dacă sunt stabilite sancţiunile să se clarifice cine
acordă aceste sancţiuni – propun să fie poliţia locală
Domnul Gyero – art. 3 să aibă următorul conţinut : - constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2 se va face de primar
, inspectorii din cadrul compartimentului agricol , viceprimarul şi poliţia
locală din cadrul Primăriei oraşului Covasna .
Domnul Kadar – în centrul oraşului e voie ?
Domnul Incefi – asta a fost deja reglementat anterior , aici se face
referire la suprafeţele reconstituite şi la proprietarii de animale care se duc
acolo la păscut . Din această cauză am enumerat doar zonele de importanţă
turistică naţională.
Domnul Bocan – să se treacă , proprietatea privată a persoanelor
fizice neîmprejmuite , că dacă e împrejmuit nu ne putem băga peste om
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Domnul Incefi – am discutat cu cei de la D.S.V. , dânşii nu au găsit
nici o lege care să interzică păşunatul , doar grajdurile , aicio , stâna se poate
considera grajd pe timp de vară , acolo este reglementat de specii şi pe nr. de
capate , la o anumită distanţă de la intravilan . Dacă noi acum , ca oraş turistic
de interes naţional nu facem , sau nu încercăm să facem ceva , nu cu grajduri ,
măcar cu animalele şi stână în intravilan , atunci......
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificată cu cele 3
(trei ) articole
Art.1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul : 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 80/2013
privind interzicerea păşunatului în intravilanul oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 6. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la numirea comisiei de specialitate pentru acordarea
scutirilor şi facilităţilor de plată conform anexei 5 la H.C.L. nr. 2/2013
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia juridică
Comisia buget , finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil ,

Se trece la discuţii:
Domnul Domahazi – în comisie să fie un reprezentant şi din cadrul
Consiliului Local
Domnul Primar – cei enumeraţi sunt specialişti – lucrează aici , de la
asta am pornit , ca să fim cât mai operativi
Domnul Domahazi – să fie un reprezentant al comisiei de urbanism ,
nu al Consiliului Local
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic , aşa cum
a fost iniţiat
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Art. unic 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 81/2013
cu privire la numirea comisiei de specialitate pentru acordarea
scutirilor şi facilităţilor de plată conform anexei 5 la H.C.L. nr. 2/2013
Se trece la discutarea punctului 7. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil ,

Se trece la discuţii:
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole , aşa cum au fost iniţiate
Art. 1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art. 2 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 82/2013
privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă
Se trece la discutarea punctului 8. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea întabulării drumului DC 14
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Rakosi Aron
Comisia juridică

- Aviz
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat Aviz
Doamna Secretar
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil ,
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Se trece la discuţii:
Domnul Bocan – întreţinerea a făcut până acum Consiliul Judeţean ,
acum unde aparţine drumul ?
Domnul Rakosi – drum comunal , în mod normal trebuia depusă la
noi , pentru că între timp era în vigoare Hotărârea Cons. Judeţean, prin care ne
transmite ca drum comunal , dar în O.U.G. 43/1997 scrie foarte clar că
drumurile între capitală de judeţ şi reşedinţă de comună este drum judeţean ,
dar e un alt articol care spune , că drumurile între oraşe şi alte sate este drum
comunal , şi ei au interpretat aşa , deşi Comandău e reşedinţă de comună.
Ligic , oricum interpretăm noi , e drum judeţean. Ce s-a întâmplat acum câţiva
ani , când li s-a dat o sumă de bani, s-a transferat la comuna Comandău ,
pentru repararea drumului , pentru că tot ei au venit şi au reclamat că n u au
drum pece să vină la Covasna . Dvs. aţi avut o hotărâre , prin care am dat în
administrarea comunei ca legal să poată să cheltuie banii daţi pentru
reparaţie , după care printr-o altă hotărâre a fost transferat în administrarea
Consiliului Local , cu condiţia că , Consiliul Local este de acord ca acest
drum să fie de interes judeţean .
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei )
articole , aşa cum au fost iniţiate
Art. 1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art. 2 15 voturi – pentru – unanimitate
Art. 3 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul : 15 voturi – pentru – unanimitat
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 83/2013
privind aprobarea întabulării drumului DC 14
Se trece la discutarea punctului 9. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea organizării Zilele Oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia juridică
Comisia pentru urbanism
Comisia buget , finanţe

- Aviz
Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
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Doamna Secretar

- Aviz

favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic , aşa cum
a fost iniţiat
Art. unic 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 84/2013
privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilele
Oraşului Covasna 2013

Se trece la discutarea punctului 10. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului
„ Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul COVASNA „
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

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

15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate
15 voturi – pentru – unanimitate

În ansambul : 15 voturi – pentru – unanimitat
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 85/2013
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privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului „ Asociaţiei
pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul COVASNA „
Se trece la discutarea “ Diverse “
Domnul Bocan – am văzut raportul referitor la pârtia de schi , dar aş
dori să văd şi cheltuielile aferente funcţionării , veniturile sunt trecute , dar să
vedem ce produce pârtia
Domnul Primar – d-l Jeszenovics azi e la Alba Iulia , dar o să solicit şi
această informare
Domnul Domahazi – eu nu contest cele spuse de dl. Neagovici în
legătură cu punctul cu”Orbai” , el e în temă , în schimb eu salut părerea d-lui
Primar care a explicat că printr-o negociere , printr-un loby politic se poate
face multe. Mie să nu-mi spună nimeni că Spitalul Orăşenesc e o povoară nu
ştiu la ce megalo-fantastico de Spital de Cardiologie – nu cred ! – eu nu
contest , şi ştiu foarte bine , şi cunosc personal , fostul manager , că dl Enea a
spus că managerul anterior n-a făcut treaba cum trebuie , ba da ! - mai ales
că .......
Domnul Enea – eu nu am spus treaba asta !!!
Domnul Domahazi – eu am spus , eu iau toată răspunderea , că acea
manageră nu a făcut treaba , ba da , mai ales că a şi obţinut privilegii în timpul
PDL –ului , să fim foarte corecţi , îmi pare rău că nu e aici ziarul !!!! – cum sa schimbat roata , după nişte presiuni făcute de bună credinţă ..... , să se afirme
tineretul , eu sunt adeptul tineretului , dar revin la spital , să nu neglijăm acest
Spital Orăşenesc , mai ales că e o povoară a spitalului de Cardiologie , de ce
să menajăm acest Spital din Intorsura Buzăului ?!!- după informaţiile mele , o
mare valoare de investiţie s-a transferat acolo . Din ce cauză nu-s eu
competent – dar asta a fost realitatea ! Acolo s-au cheltuit foarte mulţi bani , acum ne trezim , şi cetăţenii oraşului Covasna sunt foarte îngrijoraţi , nu
înţeleg anumite problemedin acest spital , al spus să apeleze la dl. Primar ..... ,
eu data trecută am afirmat că în arhivă se poate găsi , că acest spital a fost
construit de Olanezi , predat la Consiliul Local ci 1 leu , pe 50 de ani ! – este
al oraşului , între timp au venit probleme politice de la asta s-a dat acolo , asta
e altceva . În primul rând domnii de la Federaţia Olandeză sunt indignaţi şi
pentru traba aceasta că s-a luat de pe perete firma cu inscripţia „ Spitalul
Olandez „ – un grup de oameni care nu facem parte din Fundaţie şi un grup
care face parte , o să transmite Fundaţiei din Olanda ca să ştie şi ei aceste
împrejurări , dacă ei spun , bă , faceţi ce vreţi , nu ne interesează eu îmi retrag
toate .... , dar dacă olandezii prin căi diplomatice şi ambasadice zic , domnilor
nu vă bateţi joc , adică noi v-am făcut ceva şi voi nu puteţi întreţine , nu e nici
stare de necesitate , nici război , atunci lucrurile se schimbă ! – dar clar , încă
odată investiţia şi povoara mare pentru Spitalul de Cardiologie după
informaţiile mele şi surse foarte precise e Spitalul din Întorsura Buzăului !!!
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De acest spital şi fosta şi acualul management trebuie să se debaraseze !! .
Asta este singura ..... Poate dl. Neagovici , dl. Enea sunt acolo , poate că dacă
şi eu aş fi acolo aş spune altfel ..... Revenind , să nu-mi spună nimeni , că
Ministerul Sănătăţii cu marele Ministru , acest Nicolaescu , liberal , din USL ,
nu pune un liberal de al lui , şi uite că s-a confirmat , acest Cristian Cimpoi
este liberal , un băiat tânăr , mă bucură faptul că este şi localnic , îi doresc
mult succes , şi să conducă acest spital în condiţii ... , ba , chiar revin la dl.
Primar care s-a oferit trup şi suflet ca să acordă tot lobiul politic – spuneţi , ca
să pot să afirm acolo unde trebuie- acum în replică ce spune dl. Neagovici , dl.
Enea , o să ascult , asta nu de prima dată am afirmat , să aveţi succes în
activitate , dar nu există că în arhiva primăriei să nu existe această hotărâre ,
unde să vedeţi că olandezii au pus nişte condiţii!!! – să facem eforturi ,
comunele să ne ajute !!! şi acum la dl. Primar – această Instituţie care a
câştigat proiectul , începe o lucrare aici , nu termină , lasă gropile , mai face şi
dincolo , trebuie să ne străduim ca strada să fie fluidizată , cineva trebuie să
urmărească ce fac , acum se întâmplă , că facem o trebaă şi stricăm pe cealaltă
! Lumea ştie că 2 ani o să se lucreze , dar nici chiar aşa să-şi bată joc de noi !!
Domnul Enea – în primul rând nu sunt de acord ci dl. Domahazi , că
fosta manageră nu a fost bună !!
Domnul Domahazi – vai de mine ! am spus că a fost , nu am spus că nu
a fost ! – a fost o manageră foarte bună !
Domnul Enea – am spus că a fost foarte bună , banii nu au fost aduşi în
timpul PDL – ului , ci în timpul Ministruluil Bazac , care era Ministru al
P.S.D – ului , 5 milioane de Euro , şi suplimentaţi cu încă 2 milioane.
Înţelegeţi complet greşit problema – Spitalul Orăşenesc , nu am spus că este o
povoară în sensul adevărat al cuvântului , dacă nu era dl. Primar Lorincz şi cu
U.D.M.R –ul şi cu P.D.L. – ul acest spital se desfiinţa – sunteţi de acord cu
mine , da ?! Ca să nu se desfiinţeze s-a făcut comasarea cu Spitalul de
Cardiologie . Deci , Spitalul de Cardiologie este un fel de remorcă pentru
Spitalul Orăşenesc şi Spitalul de la Întorsura Buzăului . Asta e situaţie , dacă
vreţi , dacănu vreţi !!! Deci , dl. Domahazi , nu este vorba în primul şi în
primul rând de clădire ci de funcţionarea spitalului ! Banii vin de la Casa de
Asigurări – contractul s-a făcut , noi putem să facem un lobi politic , eventual
să mărim nr, cazurilor , dar dacă nu ai , degeaba ! – ei zic că ne –au dat 10.000
, dacă facem numai 8000, atunci nu luăm toţi banii , că nu sunt cazuri cu ce să
acoperim diferenţa ! Dacă avem 12.000 cazuri în loc de 10.000 , atunci se
poate cere , se poate face un lobi politic , iar acei bani care vin de la
Ministerul Sănătăţii se pot da pentru investiţii – dar mâncarea , medicamentele
şi plata salarială vin din servicii de la Casa de Asigurări ! Aceste servicii
există , dar totuşi nu ajung , pentru că plata serviciilor este destul de mică la
ora actuală pe servicii , asta e adevărul , şi de aia am zis să facem loby în
comunele învecinate , să ne deea materiale dar şi bani ! Să nu înţelegeţi greşit
, că noi vrem să desfinţăm spitalul , şi eu lucrez la Secţia exterioară a
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Spitalului de Cardiologie , respectiv la Orăşenesc Covasna, dimpotrivă , tot
timpul am venit cu lobi pentru acest spital. Pentru mine e mai important decât
Spitalul de Cardiologie !
Domnul Neagovici – au trecut ani de zile de când am invăţat că nu
vorbim după surse.ro . , să discutăm o situaţie – eu , care am fost acolo ca să
avem grijă de salariaţii Spitalului Orăşenesc , aş visa că nu trebuia să fie lângă
noi , ba da ! , - trebuie să fie lângă noi , sunt colegii noştri , eu mă tăvălesc şi
cu ori şi cine , dar să discutăm de anul 2011 , ca să spunem adevărul după
cifre – am învăţat , mă judec şi la Înalta Curte , comasarea a însemnat
salvarea activităţilor de la noi, de la secţia exterioară , în primul rând salvarea
locurilor de muncă , aruncarea de către Consiliul judeţean a secţiei
exterioarepe care îl avea în administrare prin Spitalul Judeţean , şi o mizerie
de ce culoare , PDL să fie , închiderea Centrului de Patologie Neuro
Musculară Vâlcele . O relocare de activitate , 60 paturi de acuţi , adulţi la
Intorsura , în clădirea nouă, care atunci era nouă , încuiată , fără nici o
activitate, prelua secţia exterioară . Nu a existat nici un transfer de bani .
Centrul de Patologie avea 6 miliarde de lei în cont , cu suma asta au reuşit să
cumpere mobilier , jaluzele , tot ce era nevoie pentru clădirea nouă. În afară de
asta trebuia să facem o multitudine de documente ce nu existau pe acea clădire
, chiar şi eu şi cu domnul fostul primar. Acum , acolo funcţionează o activitate
care este acoperită de servicii medicale la maxim ce am putut negocia , e în
jur de 60% pe acea clădire. Spitalul Orăşenesc Covasna l-am preluat cu o
datorie de 4 miliarde şi ceva de lei , care a fost tăiată înainte să fie preluată de
Comunităţile locale , cu un personal de 98 salariaţi , cu o activitate , care
acum s-a îmbunătăţit şi cu o datorie la sentinţele salariale de 11 miliarde de lei
, care acum trebuie să dăm , 5% , 10% , 15% - la ora actuală , poate cu 5%
peste , acoperă în jur de 75% din costurile pe acea clădire . Aşa arată situaţia
la cele două clădiri , pe care vrem să ţinem că nu avem nici o soluţie !
Amândouă merg cu o pierdere care ne-a creat nişte probleme şi s-a acumulat
această pierdere. Între timp s-a mai schimbat şi temeiul legal , trebuie să
plătim şi facturile la termen , nu mai putem merge în sistemul acesta de
pierdere! Ministrul ieri ne-a spus că în 2 – 3 ani 30% din nr. de internări de
azi trebuie să fie rezolvată pe medicina de familie şi în ambulatoriul de
specialitate . Se va merge pe reducerea nr. de paturi . şi noi trebuie să ne
mobilizăm , şi aici , şi acolo , să menţinem pe ai noştri la Covasna cu sprijinul
Spitalului de Cardiologie . Pentru că nu este normal la ora actuală în sprijin
vin cei 700 de internaţi din care 250 să fie doborâţi de taxele ce le luăm , 200
lei sponsorizare , 350 lei taxă de cameră , 30 lei taxă de parcare şi mai luăm şi
15 lei taxă de staţiune , un pacient la ora actuală ne plăteşte în jur de 600- 700
lei . cu asiguare , cu toate drepturile – şi asta numai ca să putem să menţinem
activitatea ! Nu se pare că o să fie o finanţare mai bună şi încă mai sunt şi
ameninţările pentru semestrul II. şi în 2014 , când se reduc costurile la
spitalizare . Şi problema cu Intorsura Buzăului – Consiliul Judeţean a aruncat
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secţia aia , că era de gâtul lor. În zilele acestea pregătim o documentaţie în
privinţa ca şi ei să încerce să facă ceva ! Am şi vorbit cu un primar direct ,
Consiliul Local de acolo nu a vrut să ia clădirea nouă în 2011 , că dacă ar fi
luat prin hotărâre de Consiliu Local nu se mai desfiinţa Vâlcele , şi nu mai
ajungea Întorsura la noi ! Singurul proiect pe care ar trebui să avem toţi , ar fi
să reuşim în următorii 2 – 3 ani , şi este un caz fericit cu locuinţa de serviciu
să mai aducem câţiva medici de specialitate , care să rămână şi să muncească .
În aşa fel putem majora indicele de complexitate al cazurilor . Încă spitalul are
un ICM de 0,69 – complexitate redusă , dacă ei pentru un caz de rezolvat –
pneumonie – caz tarif ponderal 1370 lei , dacă la ICM se înmulţeşte cu 0,68
atunci numai atât se dă pentru acest caz , de aici apar diferenţele .De exemplu
Spitalul de la Tg. Secuiesc are ICM de 0,98 . Asta e singurul proiect pe care
putem face la ora actuală , să avem activităţi suplimentare !
Domnul Molnar – eu cred că această temă merită o discuţie mult mai
amănunţită , chiar cu cadrele de acolo , şi la nivel judeţean , să discutăm ce
am putea face , ce soluţii sunt
Domnul Primar – eu , cănd am spus de loby politic , m-am referit la
construcţiile începute , neterminate , mai ales la bazin , eu văd o sursă foarte
bună în bazin , mulţi nu ar mai merge la Sft. Gheorghe , la Braşov , înainte de
masă se fac procedurile iar după masă eu zic , că mulţi localnici , copii ar
alege această prestaţie – II. un loby politic , în sensul legislativ – întreb , câte
spitale de cardiologie avem în ţară ?
Domnul Enea – secţii de cardiologie există , dar un astfel de spital este
numai în Covasna , e de interes naţional
Domnul Primar – loby legislativ !!! – foarte mulţi o să vină pentru
prevenţie , poate că unii o să vină la hoteluri , dar sigur mulţi o să aleagă
spitalul , eu ştiu , sunt oameni simpli , care nu pot veni cu mulţi bani , dar sunt
şi pacienţi înstăriţi , şi aici se poate face o distingere , ca ei să plătească mai
mult pentru serviciiel primite . Deci legislativ trebuie să se facă o schimbare ,
aici e nevoie de lobii politic !
Domnul Enea – dar sunt şi care lasă 1000 lei / sejur şi primim şi de la
Casa de Asigurări de Sănătate , dar nu ne ajung
Domnul Neagovici – în timp de vară vin , dar în timp de iarnă nu prea
vin , suntem la jumătate de efectiv , mai mult , faţă de anul trecut procentul la
banii ce primin de la Casă a scăzut cu 5 % .
Domnul Primar - la prevenţie ez m-am gândit şi la copii , să se facă o
evaluare – care e gradul de ocupare la secţia de copii ?
Domnul Neagovici – foarte mică , au venit adulţii peste ei
Domnul Primar – trebuie un program de recuperere , prevenţie – să se
facă depistări în toată ţara , să aducă copii !!!! – aici trebuie intervenit
Domnul Deaconu – eu sunt omul care s-a ocupat personal în 2010 de
structura organizatorică a Spitalului , de organigramă , de statul de funcţii , aş
vrea ca lucrurile să fie exact puse la punct , legal – spitalul se cheamă Spital
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de Recuperare Boli Cardio – Vasculare „ Dr. Benedek Geza „ , secţia externă
nu apare pe statul de funcţii şi în structura organizatorică al acestuia ! Acest
lucru nu ne-a permis Ministerul Sănătăţii ! Eu personal nu-s de acord , nu ştiu
ce s-a schimbat acolo la Spitalul Olandez , eu unul n-aş fi de acord să nu se
menţioneze că Spitalul Orăşenesc a fost construit , modernizat şi de cei din
Olanda – sunt absolut de acord !
Domnul Domahazi – de ei este construit în totalitate !!!
Domnul Deaconu – dar , spitalul e în subordinea Ministerului Sănătăţii
şi trebuie şi aici si la Intorsura să ştie toată lumea , că se cheamă Spital de
Recuperare Boli Cardio – Vasculare „ Dr. Benedek Geza „- chiar eu nu ştiu ,
olandezii desigur au avut şi ei o contribuţie importantă . Nu ştiu eu date
concrete , ştiu că au participat dar date concrete nu cunosc
Domnul Domahazi – vreau să se scoată din arhivă acele documente , să
vadă toată lumea , trebuie să existe – şi vreau ca Spitalul de Cardiologie să se
debaraseze de Spitalul de la Întorsura , pentru că nu putem intreţine două
spitale ! Noi ne luptăm pentru ca să nu se desfiinţeze acest spital orăşenesc !!!
Să punem umăr la umăr , să ajutăm să nu cumva să se desfiinţeze !!!
Ar fi o ruşine şi faţă de cei din Olanda !
Domnul Bocan – când a fost preluat spitalul , s-a discutat că se pune o
placă comemorativă vizavi de treaba acesta !
Domnul Gyero – să se realizeze !!
Domnul Molnar – păşunea din Valea Zânelor nu este cosită , arată utât !
Domnul Primar – se coseşte , dar merge încet , nu avem personal , 7
cositoare merg non – stop , dar nu facem faţă în tot oraşul
Domnul Gyero – ieri am fost în zona U.G.S.R. –au intenţia să mai
construiască ? – există un proiect .... ştiu că preşedintele a fost arestat , poate
şi condamnat până acum – terenul de joacă arată dezastruos , e şi periculos ,
leagănele sunt rupte ,
Domnul Primar – am făcut o adresă iar , referitor la clădirea din parc ,
nu am primit nici un răspun până acum , şi ştiu că acolo sus terenulde joacă e
nelegal , neconform normelor europene
Domnul Neagovici – ce ştiu eu , când Consiliul Local a vândut acel
teren , este stipulat acolo o clauză cu 7 ani , dacă nu se construieşte trece
înapoi la Consiliu ?
Domnul Gyero – acolo au fost mai multe termene , pentru eliberarea
autorizaţiei de construcţii , înainte trebuie obţinute nişte studii geo – tehnice ,
sunt multe termene pe care trebuie să le parcurgă obligatoriu , până încep
construcţia propriu zisă . Până la şedinţa următoare se poate face o informare
din acea hotărâre
Domnul Şerban – referitor la cumpărarea Coop. Constructorul ?
Domnul Primar – acum avem C.F. –urile , trebuie să cerem
dezmembrare , pentru că acolo mai sunt şi proprietari particulari , trebuie să
ştim exact ce cumpărăm , ce e pur al Coop. Constructorului
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Nefiind alte discuţii , şedinţa de încheie la ora 17,30
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