ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 10 /2014
Încheiat astăzi 15 iulie 2014 orele 14, 00 cu ocazia ŞEDINŢEI
„ORDINARE” a Consiliului local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri, după validarea d.-nei Kadar Melinda – prezenţi 16
consilieri
Lipseşte dl. viceprimar Csikos Tibor Zoltan
Participă la şedinţă , domnul Primar , doamna Secretar, funcţionarii publici
care au întocmit rapoartele de specialitate.
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
GYERO JOZSEF .
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 15 voturi pentru

d-l consilier

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 46 /2014
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 19 iunie
2014
Se votează în unanimitate
Consilierii au fost convocaţi în şedinţa ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 311/ 2014 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
Domnul Preşedinte de şedintă prezintă ORDINEA DE ZI a şedinţei
aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 311/2014, după cum
urmează :
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1. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept,
prin demisie, a mandatului de consilier al d.-lui Somodi Attila
2. Proiect de hotărâre cu privire la validarea în funcţia de consilier
local a d.-nei Kadar Melinda, supleant din lista UDMR
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
4. Proiect de hotărâre cu privire la amplasarea în curtea Liceului
Korosi Csoma Sandor a bustului Korosi Csoma Sandor
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 20/2014 cu
privire la aprobarea angajării de zilieri şi în anul 2014.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea evaluării pentru
anul 2013 a managerului Casei de Cultură
7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri în
vederea organizării Târgului „Zilelor Oraşului Covasna 2014”
8. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui consilier local
în Consiliul de administraţie al Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Geza”
D.-l Primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct, şi
anume punctul 9.Diverse
Se supune la vot ordinea de zi .
Se votează în unanimitate 15 voturi pentru
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi Proiect de
hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a
mandatului de consilier al d.-lui Somodi Attila
Se prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre, raportul
compartimentului de specialitate şi raportul semnat de primarul şi secretarul
oraşului, după care:
Prezintă d.-l Primar
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Se trece la discuţii :
D.-l Kadar: - cu astfel de ocazie se impune ca să mulţumim din partea
tuturor colegilor consilieri pentru activitatea depusă colegului Somodi Attila, din
păcate nu este prezent, dar vă rugăm d.-l primar să-i transmiteţi urările noastre şi
toate cele bune.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două)
articole, fără modificări
Art.1 15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 15 voturi – pentru – unanimitate
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După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 47/ 2014
cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier al d.-lui Somodi Attila
Se trece la discutarea punctului 2. - Proiect de hotărâre cu privire
la validarea în funcţia de consilier local a d.-nei Kadar Melinda, supleant din
lista UDMR
D.-l Primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după
care: Comisia de validare, prin preşedintele ei, Domahazy Janos, prezintă raportul
comisiei de validare.
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
- Aviz favorabil
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 (patru)
articole fără modificări :
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 ansamblu : 15 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 48 / 2014
cu privire la validarea în funcţia de consilier local a d.-nei Kadar Melinda,
supleant din lista UDMR
D.-na Kadar Melinda citeşte jurământul, se semnează de către dânsa şi d.-l
preşedinte de şedinţă, după care d.-l preşedinte de şedinţă îi urează succes.
Se trece la discutarea punctului 3. - Proiect de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului local
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
D.-l Bagoly Zsolt-Lajos, director economic, prezintă raportul de specialitate
Comisia de buget - finanţe
Comisia pentru cultură, învăţământ
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei) articole
fără modificări :
Art.1 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 49 / 2014
cu privire la rectificarea bugetului local
Se trece la discutarea punctului 4. - Proiect de hotărâre cu privire
la amplasarea în curtea Liceului Korosi Csoma Sandor a bustului Korosi
Csoma Sandor
D.-l Primar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi
raportul compartimentului de specialitate, după care:
Comisia de urbanism
Comisia pentru cultură
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 (trei) articole
fără modificări :
Art.1 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 50 / 2014
cu privire la amplasarea în curtea Liceului Korosi Csoma Sandor a bustului lui
Korosi Csoma Sandor

4

Se trece la discutarea punctului 5. - Proiect de hotărâre cu privire la
modificarea HCL 20/2014 cu privire la aprobarea angajării de zilieri şi în anul
2014.
D.-l Primar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi
raportul compartimentului de specialitate, după care:
Comisia pentru servicii publice
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

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. 51 / 2014
Cu privire la modificare HCL 20/2014 privind aprobarea angajarii de zilieri si in
anul 2014

Se trece la discutarea punctului 6. - Proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea evaluării pentru anul 2013 a managerului Casei de Cultură
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia pentru cultură
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii:
D.-l Deaconu: dacă îmi permiteţi aş vrea să felicit pe domnul manager de la
Casa de cultură, eu personal am observat o schimbare în managementul casei de
cultură şi în toate activităţile care se desfăşoară acolo. Mulţumesc.
D.-l Gyero: părerea majoritară este aceasta, şi eu am văzut activităţile d.-lui
Czilli, urăm în continuare succes.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 (două)
articole fără modificări :
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Art.1 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 52 / 2014
cu privire la aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei de cultură
pentru anul 2013

Se trece la discutarea punctului 7. - Proiect de hotărâre cu privire la
stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Oraşului
Covasna 2014”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia de urbanism
Comisia pentru turism
Comisia de buget-finanţe
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil
favorabil

Se trece la discuţii:
D.-l Primar: numai ca să vă informez, două schimbări faţă de anii
precedenţi, scena va fi acuma cu spatele către banca OTP, a mai fost o dată se zice
că a fost cea mai reuşită, este o încercare, cum era şi în Sfântu Gheorghe. A doua
este că am mărit taxa numai cu 5 lei pentru cei care vând băuturi alcoolice, mici şi
bulz. Eu zic că este spre binele nostru, nu de altceva dar în fiecare an se prezinte
mulţi, nu se percepe taxe mari, cea ce ar împiedica unele firme la participare.
Mulţumesc.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 (cinci)
articole fără modificări :
Art.1 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.4 16 voturi – pentru – unanimitate
Art.5 16 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 16 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 53 / 2014
cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor
Oraşului Covasna 2014”

Se trece la discutarea punctului 8. - Proiect de hotărâre cu privire la
desemnarea unui consilier local în Consiliul de administraţie al Spitalului de
Cardiologie „Dr. Benedek Geza”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia de sănătate
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 (cinci)
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. 54 / 2014
cu privire la modificare HCL 109/2013 privind desemnarea reprezentantului
consiliului local în consiliul de admisnistraţie al Spitalului de Recuperare
Cardiovasculară „Dr.Benedek Geza”

Se trece la discutarea diverselor.
D.l Primar – aici noi ne-am gândit la două puncte mai sensibile, despre care
să discutăm. Având să-l aşteptăm pe d.na Ciurea şi pe d.l Bagoly, m-am gândit să
începem cu al doilea punct. Este vorba despre înfiinţarea unei asociaţii care efectiv
ar avea ca scop să se ocupe de activitatea Spitalului orăşenesc din Covasna. Având
în vedere că, ştiţi foarte bine, sunt greutăţi, aici mulţumesc d.-lui doctor Enea şi d.nei secretar, dânşii s-au uitat unde găsim astfel de asociaţii, s-a şi reuşit a face rost
de o hotărâre prin care putem vedea că s-au mai înfiinţat astfel de asociaţii. Ar fi
foarte bine venită, în urma discuţiei purtate cu d.-l doctor, asta am şi zis, că după ce
terminăm cu concediile, să convocăm toţi primarii din jurul oraşului şi să purtăm o
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discuţie în care să hotărâm de comun acord ce ar însemna o cotizaţie, o sumă
modică cu care fiecare unitate teritorial administrativă ar putea să intre, să cotizeze
lunar. Cu 50 de bani sau un lei, asta vedem noi fiecare ce propune, şi pe urmă aceste
sume să fie folosite numai şi numai pentru buna desfăşurare a activităţii Spitalului
orăşenesc.
D.-l Enea – da, eu am propus acest lucru d.-lui primar şi acuma vă propun şi
dvs. Ştiţi foarte bine că spitalul orăşenesc Covasna are mari greutăţi în ceea ce
priveşte partea financiară. Practic activitatea spitalului orăşenesc se derulează
datorită asistenţei Spitalului de Cardiologie. Spitalul orăşenesc are o pierdere de
cca. 50-60%. O astfel de asociere, cum e şi la Târgu Secuiesc cu comunele din jurul
municipiului, modelul lor ar fi o soluţie şi pentru noi, cotizaţia de 0,50
bani/lună/persoană ne-ar ajuta mult. Spitalul are un grad de ocupare aproape 100%,
din care 50% sunt din comunele Zagon, Zăbala, Comandău.
Ar fi bine ca în şedinţa asta să ne gândim la numele aociaţiei pentru că trebuie să
începem cu rezervare de nume.
D.-na Secretar – am verificat legalitatea, temei legal există se pot finanţa
cheltuieli de întreţinere aparatură medicală, prevederi bugetare sunt pentru a susţine
spitalul, a se face reparaţii, a se dota, deci nu va fi nici un impediment. Dacă sunteţi
de acord, eu pot pregăti proiectul de hotărâre şi pot difuza la celelalte consilii locale
pentru a câştiga timp, şi s-ar putea pune pe transparenţă. Dacă găsim astăzi şi un
nume pentru asociaţie, atunci putem să trimitem adresă la Registrul comerţului
pentru rezervare denumire.
D.-l Enea – dacă îmi permiteţi eu m-am gândit la Asociaţia “Pro Spitalul
Olandez”.
D.-l Neagovici – aş face o completare la cele descrise de d.-na secretar şi de
d.-l doctor. (explică necesitatea înfiinţării asociaţiei) Asemenea asociaţie există şi în
zona Baraolt şi funcţionează foarte bine, care a fost înfiinţat pentru ajutarea
spitalului care a fost transferată la unitatea teritorială. Este necesară implicare
autorităţilor locale, pentru că Spitalul de cardiologie din anul 2008 până în prezent
are pierdere cu cele două spitale exterioare (Întorsura Buzăului şi Covasna), şi ar fi
bine că aceste două comunităţi să susţină cele două secţii.
D.-l Domahazy – salută aceasta iniţiativă, şi promite că o să transmită la
olandezi, ideea asociaţiei.
D.-l Kadar – precizează că pentru oraşul Covasna nu a fost o problemă
ajutarea spitalului, şi întreabă celelalte comune ce părere au?
D.-l Primar - încă nu am discutat, dar o să invit pe dânşii aici, puteţi să fiţi
prezenţi şi dvs., dar nu o să fie uşor pentru unii, vedem ce posibilităţi au şi ei.
D.-l Enea - precizează că 50% din bolnavii internaţi în spitalul orăşenesc
sunt din comunele Zagon, Zăbala, Comandău, din Brateş mai puţin.
D.-l Deaconu - atrage atenţia că Spitalul Olandez oficial nu există, să nu
introducem în eroare partenerii şi sponsorii.
D.-l Enea – având în vedere că clădirea spitalului este proprietate publică a
oraşului Covasna, cred că am putea da această denumire pentru că este o asociaţie.
D.-l Domahazy – precizează că spitalul am primit pe 50 de ani în folosinţă
gratuită, şi denumirea nu strică.
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D.-l Gyero – explică că spitalul este o instituţie publică, iar asociaţia este cu
identitate juridică de drept privat şi poate să aibă o denumire chiar fantastică, dar în
limita legii.
D.-l Kopacz – propune pe lângă denumirea în limba română, denumirea
asociaţiei şi în limba maghiară “Pro Holland Korhaz Egyesulet”, astfel: Asociaţia
“Pro Spitalul Olandez” – “Pro Holland Korház” Egyesület
D.-l Bocan – referitor la discuţia care va urma cu primarii localităţilor din
jurul oraşului, a fost o solicitare mai veche la care am dori că la Spitalul de
Cardilologie să vedem şi proporţia efectivă pe cap de spitalizare, că tot zicem dar
încă nu s-a concretizat.
D.-l Neagovici – precizează că la întâlnirea cu primarii ar fi bine să participe
şi d.-na Kadar Melinda cu o fundamentare serioasă cu total venituri pe activitatea
medicală la secţia exterioară Covasna şi total cheltuieli pe această secţie, că se vede
un deficit aprox. 5 miliarde/an.
D.-l Bocan – solicită să se facă aceleaşi demersuri şi în zona Întorsura
Buzăului.
D.-l Gyero - precizează că asociaţia o să se refere la spitalul olandez
(orăşenesc) nu la Spitalul de Cardiologie, ca unitate juridică
Se supune la vot denumirea asociaţiei propusă de d.-l Enea şi D.-l Kopacz:
Asociaţia “Pro Spitalul Olandez” – “Pro Holland Korház” Egyesület
15 voturi – pentru, 1 abţinere – D.-l Deaconu
D.-l primar roagă pe d.-na Ciurea şi pe d.-l Bagoly să prezinte impedimentele
apărute la proiectul 5.3.
D.-na Ciurea – imediat după semnarea contractului de finanţare au început
să apare probleme, mulţi şi-au încetat raportul de serviciu, şi d.-l Santa ne-a
semnalat că cererea de finanţare a fost prost scrisă, pentru că este greu de
imlementat proiectul asta, şi aşa mai departe. Aşa am ajuns să vă informăm că chiar
dacă implementăm proiectul, riscăm să nu primim înapoi sumele cheltuite în
proiect. Avem probleme şi cu firma care a fost contractat pentru realizarea
materialelor publicitare, ei fac materiale de calitate proastă, noi trimitem totul, text,
fotografii, etc. Pierdem timpul cu tot feluri de notificări la care nici nu primim
răspuns în timp, din cauza asta nu primim nici avizele necesare şi deja ar trebui să
participăm la evenimente. Deci sunt o serie de probleme care pot duce la eşecul
proiectului.
D.-na Secretar – completez cele descrise de d.-na Ciurea, documentaţia a
fost realizată de Sapienţia, în mod gratuit, nu a fost studiat cu atenţie, în cererea de
finanţare sunt foarte multe nereguli şi necorelări, au întârziat mult achiziţiile
publice, din cauza asta am început târziu primele activităţi. Dacă mergem mai
departe, foarte bine, dar trebuie să fim conştienţi că există riscul ca din bugetul local
să plătim mai departe costurile proiectului. Din punct de vedere legal, nu există o
anumită prevedere care să ne sancţioneze dacă renunţăm la acest proiect, doar
trebuie acuma înţeles să ni se ramburseze o anumită sumă de bani, care a fost
achitată pentru activităţile realizate, şi acolo nu văd nici o problemă.
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D.-l Bocan – propune analizarea proiectului, care sunt costurile până acuma,
ce asumăm.
D.-l Enea – Orice proiect trebuie să aibă impact. Trebuie să ştim care este
impactul, cu cât este preconizat că va creşte nr.turiştilor după implementarea
proiectului?
D.-l Kadar – propune analiza proiectelelor periodic, nu numai când sunt
probleme.
D.-l Molnar – propune continuare proiectului, şi este de acord cu analiza
periodică a proiectelor.
D.-l Neagovici – cât s-a realizat din tot proiectul?
D.-l Bagoly – răspunde
D.-l Gyero – explică de ce trebuie să se continuă proiectul, ce se poate face
cu executanţii. Ca preşedinte de şedinţă mulţumeşte d.-nei Ciurea şi d.-lui Bagoly
pentru informare, şi închide discuţia pe această temă.
D.-l Domahazy – solicită punerea la intrările principale a oraşului a câte o
table cu inscripţia: ne cerem scuze pentru disconfortul drumurilor….
D.-l Primar – nu punem, în ziare am scris, cred că mai mult nu putem
D.-l Domahazy – invită consilierii la expoziţia de taurine pe data 8-9 august,
şi la întâlnirea trabantiştilor pe aceaşi dată.
D.-l Primar – aduce la cunoştinţă că Nedeia Mocănească o să fie pe data 2627 iulie
D.-l Molnar – atrage atenţia asupra stării trotuarului din faţa magazinului
“Coroiu”, dacă se poate face ceva?
D.-l Primar – informează consilierii că partea aia drumului este inclus în
proiectul 5.2 şi odată cu drumul va fi făcut şi trotuarul.
D.-l Molnar - informează consiliul asupra problemei cu pârâul Varului, fiind
periculos
D.-l Primar – am vorbit cu Electica, ştim despre acest lucru, ei au depozitat o
grămadă de stâlpi electrici pe care n-o să mai folosească şi din care o să punem
acolo.
D.-l Molnar - sesizează că după începerea lucrărilor cu proiectul 5.2 să aibă
grijă la reabilitarea drumului din str.Podului
D.-l Primar – explică că în viitorul apropiat n-o să fie efectuate lucrări acolo,
mai întâi în centru spre pârtia de schi, apoi spre piaţă şi aşa mai departe.
D.-l Kadar – întreabă despre activitatea poliţiei comunitare, pentru că parcul
central ar trebui să fie o zonă de importanţă mărită, propune d.-lui primar să atragă
atenţia poliţiştilor locali asupra aceasta.
D.-l Primar – momentan nu avem nici un poliţist comunitar, unul este la
pregătire profesională, doi sunt în concediu fără plată, am dat adrese la polţie, am
rugat să meargă şi la str.Gabor Aron , adrese după adrese , mai mult nu pot să fac.
Nefiind alte discuţii, şedinţa se încheie la ora 16:06.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GYERO JOZSEF

SECRETAR
ENEA VASILICA
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