
ROMĂNIA
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.  5  /2014 

Incheiat  astazi  24  aprilie  2014 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„ORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 16  consilieri,
  

Lipseşte dl. Consilier ŞERBAN DUMITRU .

Participă la  şedinţă , domnul Primar , doamna Secretar  , funcţionarii
publici care au întocmit rapoartele de specialitate  , translatorul dl. Turoczi şi
reprezentanta S.C. GOS – TRANS – COM  

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 DOMAHÁZI JÁNOS   .  

Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 16  voturi pentru
Se adoptă :

     HOTĂRÂREA NR. 24  /2014 
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă

 
Consilierii  au fost  convocati  in  şedinţa  ORDINARĂ prin  Dispozitia

primarului nr. 206/ 2014    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. 206/2014, după
cum urmează : 
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1.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  rectificării
bugetului local.

2. Proiect  de  hotărâre  cu privire la  aprobarea contului  de
execuţie bugetară pe trim. I. 2014.

3.  Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special  d-lui  Bagoly  Zsolt-  Lajos,  reprezentant  al  acţionarului  oraş
Covasna, pentru şedinţa AGEA din 25 aprilie 2014 la S.C. Gospodărie
Comunală S.A.

            

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui
act  adiţional  la  contractul  nr.  7014/5.12.2007 – de delegare a gestiunii
serviciilor publice de salubrizare pe raza oraşului Covasna.

       5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea întabulării  Şcolii
Orban Balazs şi a dreptului de proprietate publică a oraşului Covasna
asupra acesteia.

 
            6. Diverse.

  
Domnul Viceprimar  propune  ca punctul 4 să fie punctul 1.

Se supune la vot   modificarea propusă   .
      Se votează în unanimitate 16  voturi  pentru   

.  
Se supune la vot  procesul  verbal al şedinţei  ordinare din data de 27

martie 2014 . 
 Se votează   -  16  voturi pentru -  unanimitate 

Se  trece  la  discutarea   punctului  1.  din  ordinea  de  zi
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr. 7014/5.12.2007 – de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare pe raza oraşului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-l  Viceprimar – Csikos Tibor Zoltan

2



          Comisia juridică                            - Aviz      favorabil
         Comisia pentru servicii publice    - Aviz      favorabil
         Doamna Secretar                         - Aviz       favorabil

Doamna Oprea Sorescu Mihaela  - prezintă  modificările apărute în
cursul  anilor  şi  necesitatea   modificării  contractului  de  delegare  gestiunii
serviciilor publice de salubrizare pe raza oraşului Covasna.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două) 
articole fără modificări    : 

Art.1  16 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  16 voturi – pentru – unanimitate

  
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate 
 
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 25 / 2014

cu  privire  la  aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la
contractul nr. 7014/5.12.2007 – de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare pe raza oraşului Covasna.

Se trece la discutarea  punctului 2. din ordinea de zi : 
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  rectificării

bugetului local.

A intrat ]n sala dl. consilier Şerban Dumitru
Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după

care:
                      Prezintă d-l  Director economic – Bagoly Zsolt - Lajos

          Comisia buget - finanţe                 - Aviz      favorabil
         Doamna Secretar                         - Aviz       favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei ) articole
fără modificări    : 
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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. 26 / 2014
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local.
Se trece la discutarea  punctului 3. din ordinea de zi : 
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  contului  de

execuţie bugetară pe trim. I. 2014.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-l  Director economic – Bagoly Zsolt - Lajos

          Comisia buget - finanţe                 - Aviz      favorabil
          Doamna Secretar                        - Aviz       favorabil

Domnul Kadar  -  am observat o inadvertenţă la venituri , secţiunea de
funcţionare la buget local , venituri totale procentul de realizare 117,13% şi
dacă mergem pe subpuncte , toate realizările sunt sub 100% - înseamnă că
undeva e o greşeală 

Domnul Bagoly – nu , nu e nici o greşeală , pentru că veniturile totale
sunt defalcate pe venituri fiscale şi venituri nefiscale . Veniturile proprii se
realizează  sub  ,  deoarece  veniturile  nefiscale  reprezintă  suma  care  trebuie
vărsată din secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare . Au fost cam 1
milioane 7 sute mii  lei  ,  dar  s-au vărsat în secţiunea de dezvoltare numai
67.000 lei. Se poate vedea uşor dacă cumulaţi veniturile , prevederile iniţiale
şi realizările efective  cumulate cu  dezvoltare şi funcţionare , trebuie să dea
totalul veniturilor.

Domnul Kadar – trebuie controlat şi corectat , că greşeala există
Domnul Bagoly – poate că în interior am greşit ,  verific , dar suma

totală şi cifrele din hotărâre sunt corecte.
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei ) articole
fără modificări    : 

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. 27 / 2014
cu privire la aprobarea contului de execuţie bugetară pe trim.

I. 2014.
Se trece la discutarea  punctului 4. din ordinea de zi :  
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acordarea  unui  mandat

special  d-lui  Bagoly  Zsolt-  Lajos,  reprezentant  al  acţionarului  oraş
Covasna, pentru şedinţa AGEA din 25 aprilie 2014 la S.C. Gospodărie
Comunală S.A.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-l  Viceprimar – Csikos Tibor Zoltan

          Comisia buget - finanţe                 - Aviz      favorabil
           Comisia juridică                           - Aviz      favorabil
          Doamna Secretar                        - Aviz       favorabil

Doamna Secretar – cu precizarea că faţă de solicitarea Gosp.Com. 
S.A. şi expunerea de motive , la pumctul 3 nu s-a prevăzut mandatarea – 
negocierii formei finale doar de a semna forma finală a contractului conform 
anexei , astfel încât să nu  riscăm modificări cu care Consiliul Local poate n-ar
fi de acord.

Domnul Deaconu – având în vedere că mandatăm pe dl. Bagoly şi că 
suntem de acord cu art.1 , alin. 2 , cu conţinutul contractului cadru  şi de 
asemenea cu anexa , având în vedere că mâine este şedinţa Consiliului de 
Administraţie şi având în vedere că art. 2.1 din contract spune că .... , nu cred 
că se coroborează , sau nu ştiu dacă este în regulă anexa în care  spune că 
prima activitate s-a desfăşurat deja şi a doua urmează mâine . Deci , cădem de 
acord că trebuie modificat  , aliniatul  nu este în regulă , ori eu nu văd foarte 
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bine ! nu putem noi să modificăm calendarul , dar putem să modificăm 
hotărârea , sau să intervenim asupra hotărârii !

Doamna Secretar – ca urmare a transmiterii cerinţei necesare auditului
s-a născut acest proiect de contract de prestări servicii . Noi aprobăm 
contractul !

Domnul Deaconu – şi anexa ?!
Domnul Gyero – putem să facem o precizare
Doamna Secretar – da , împuternicirea d-lui director general al 

sociatăţii să semneze contractul aprobat conform art.1 , cu corelarea datelor 
calendarului din anexa 1 la contractul  de prestări servicii .

Se supune la vot modificarea propusă
Se votează în unanimitate

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două ) 
articole cu  modificările propuse    : 

Art.1  17 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  17 voturi – pentru – unanimitate

  
În ansamblu : 17 voturi – pentru – unanimitate 
 
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 28 / 2014
cu  privire  la  acordarea  unui  mandat  special  d-lui  Bagoly

Zsolt- Lajos, reprezentant al acţionarului oraş Covasna, pentru şedinţa
AGEA din 25 aprilie 2014 la S.C. Gospodărie Comunală S.A.

Se trece la  discutarea   punctului  5.  din ordinea de zi  :   Proiect  de
hotărâre privind aprobarea întabulării Şcolii Orban Balazs şi a dreptului
de proprietate publică a oraşului Covasna asupra acesteia.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul  de hotărâre după
care:
                      Prezintă d-l  Rakosi Aron – referent de specialitate

          Comisia de urbanism                    - Aviz      favorabil
           Comisia juridică                           - Aviz      favorabil
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                 Comisia de învăţământ                     - Aviz      favorabil
                 Doamna Secretar                        - Aviz       favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 ( cinci ) 
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
  

În ansamblu : 17 voturi – pentru – unanimitate 
 
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 29 / 2014

privind aprobarea întabulării Şcolii Orban Balazs şi a dreptului de
proprietate publică a oraşului Covasna asupra acesteia.

Se trece la discutarea  punctului „diverse „
Domnul Bocan – vechea problemă cu drumurile , poate să se deştepte

unii  şi  să  vină cu procese peste noi  – oamenii  rup maşinile  ,  ştiu  cazuri  ,
oglindă ruptă la autobuz , Mercedes , baie ruptă 

Domnul Csikos – despre care stradă este vorba ?
Domnul Bocan – str. Podului şi toate celelalte pe care se lucrează
Domnul Kopacz – aceeaşi problemă am şi eu ca şi colegul Bocan , pe

str, Podului în capăt la podeţul de fier – o a doua problemă am plângere din
partea locuitorilor care pleacă dimineaţa devreme din localitate la muncă , şi
se întorc seara târziu. Nu ajung la audienţele d-lui Primar. Ne roagă să găsim
o soluţie , chiar pe pagina web, chiar sub formula unei mesaj , sau minimum o
adresă de email afişat pe siteul primăriei , unde se pot formula sesizări sau
plângeri .

Domnul Enea – problema cu străzile , adevărul este , că atunci când se
lucrează e şi deranj , dar poate că ar fi o treabă şi de constructor . Eu văd
lucrurile puţin altfel. Nu trebuie să sapi toată strada , să se sape porţiuni mai
mici , de 10 – 15 m , ca la Braşov , încep de dimineaţă şi termină până seara şi
porţiunea de stradă este gata ! Noi am cam desfundat aproape tot oraşul , din
păcate şi nu mai avem căi de acces . De multe ori şi semnele de circulaţie sunt
puse cam aiurea ! Au reclamat şi cei din str. Baia de Piatră  , eu le-am explicat
că a pouat , e noroi , până acum nu au avut canalizare , acum o să aibă , lumea
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înţelege !  -  A doua problemă , ieri m-am întâlnit cu dl. Voicu , cel care are
Complexul Comercial din Valea Zânelor , el a făcut o cerere acum doi ani
pentru un stâlp de iluminare electrică pe str. Bartok Bela , şi nu s-a soluţionat
nici până acum !

Domnul Molnar – legat de drumuri , aud de la cei care trec prin oraş că
oraşul este unul periculos , trebuie neapărat ocolit , nimeni nu încearcă să vină
prin Covasna . Ar fi bine ca înainte să ne apucăm de o treabă , să pregătim
alternative şi cât se poate de bine , nu ca acum când ne trezim că nu avem
drumuri de ocolire ! Este o problemă în str. Bitai Demeter indicatoarele sunt
descoperite , oamenii care vin din alte localităţi văd indicatorul , noi circulăm
cum ştim , se întâmplă ceva şi atunci ce facem. Propun să se demonteze acele
indicatoare care nu mai sunt valabile , temporar  şi atunci se rezolvă măcar
această problemă !  O a doua problemă , casa , construcţia aceea din parc , zi
de zi e mai periculoasă , ştiu că a fost somat sindicatul să ia măsuri , dar de ani
de zile nu se întâmplă nimic. Am avut multe reclamaţii din partea celor care se
plimbă pe acolo !

Domnul Deaconu – eu vorbesc din prisma pacienţilor şi a angajaţilor de
la Cardiologie – v-aţi  gândit  că dacă este  un caz ,  vine salvarea ,  cum se
deplasează pe aceste drumuri inpracticabile ? Este în pericol viaţa oamenilor!
În caz de incendiu , cum intră maşina de pompieri pe acele străzi ? Se plâng
pacienţii şi angajaţii din alte localităţi  că nu sunt indicatoare , nu se ştie pe
unde trebuie ocolit ! Să se ia măsuri în acest sens !

Domnul Viceprimar – dau răspunsurile  - cunosc situaţia drumurilor ,
zilnic  circul  ,  văd  problemele  ,  am  încercat  să  greduim  ,  am  început  să
pietruim  unde  se  poate  ,  luni  vin  utilajele  ,  autogreder  ,  compactor  –  se
lucrează la remedierea drumurilor începând de luni  ! După data de 1 mai
începe  şi  porţiunea  Petrom –  Penny  ,  autorizaţiile  se  dau  de  către  poliţia
judeţeană şi drumuri judeţene, acum nopi încercăm să reabilităm str. Gabor
Aron şi varianta . În str. Gabor Aron vor circula numai maşini până la 7,5 t ,
restul pe variantă -   referitor la indicatoare ,  am solicitat  de la constructor
indicatoare suplimentare – momentan mai mult nu putem face ! Am cerut să
nu fie deranjat activitatea Petrom şi Gos. Com.   40 de străzi sunt în reparaţie ,
dar numai 15 – 16 sunt recepţionate ! Din această cauză am făcut contract cu
autogrederul . Când începe pe Mihai Eminescu , până atunci trebuie să fie gata
Cuza Vodă !

Doamna Secretar – arată că a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii S.C.
Sind. , ei au spus că procesul  verbal de donaţie   arătat de Prea Sfinţitul nu
mai este valabil  - S.C. Sind. propune încheierea unui contract de parteneriat
public – privat , să dăm o destinaţie a  viitoarei construcţii împreună 

Domnul Molnar – aşa ştiu că terenul este proprietatea primăriei
Doamna Secretar – ei au cheltuit bani pentru expertiza tehnică cerută

de noi , expertiza arată că se poate moderniza construcţia existentă dar de la

8



noi nu se eliberează adeverinţă pentru radierea construcţiei vechi şi autorizaţia
de construcţie. 

Domnul Domahazi – sunt în stare să ne denunţe la organele de stat !
Sind Rom să-şi vadă de treabă ! – când se începe cu str. Podului

Domnul Csikos – e în curs de proiectare , - licitaţia a câştigat tot OMS ,
dar trebuie să termine  până în luna august! 

Domnul  Domahazi –  în  cursul  lunii  aprilie  am  avut  o  şedinţă  cu
crescătorii de animale  , puţini s-au prezentat , şi ei s-au certat între ei , nu aşa
ne-am gândit ! De la Poliţia locală dacă se naşte prima amedă atuci poate că o
să se trezească şi oamenii!  Varianta să fie variantă !!! Poliţia să ne ajute !! În
str, Timar lucrează 2 oameni ,  restul stau şi  privesc , primăria ar trebui să
supravegheze  aceste  lucrări  ,  chiar  şi  cu  oameni  din  afară  ,  care  se  oferă
voluntari !

Domnul Viceprimar – veşti bune – am trimis documentaţia la minister
pentru variantă !

Nefiind alte discuţii  şedinţa de încheie la ora 15,30

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR           
DOMAHAZI JANOS                                       ENEA  VASILICA
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