
ROMÂNIA
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. 11/2015

Încheiat  astăzi  10  SEPTEMBIRE  2015 orele  1400 cu  ocazia

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenti 16 consilieri, lipsesc : Dl Neagovici și dl Șerban

Participă la sedinta domnul viceprimar – Csikos Tibor, şi personalul care a

intocmit 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 de  organizare  și  funcționare  al  Consiliului

local, în ordine alfabetică, Se votează în unanimitate de voturi – 15 voturi pentru - ca

președinte de ședință pentru luna septembrie 2015 dl Gyero Jozsef adoptându-se,

HOTĂRÂREA NR.55/2015
privind desemnarea președintelui de ședință

D-l președinte de ședință, d-l Gyero Jozsef, prezintă Dispoziția 417/2015 cu

privire la convocarea Consiliului local al orașului Covasna în ședința extraordinară

pentru 10 septembrie 2015, orele 14, dispoziție adusă la cunoștință prin afişaj la sediul

Primăriei și pe site-ul propriu. 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
oraşului

Iniţiază: primarul oraşului  
Prezintă: d.l Bagoly Zsolt-Lajos, director economic 
Avizează: Comisia de buget-finanţe

2. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 32.500 lei
pentru  comandarea  şi  întocmirea  documentaţiei  tehnice  pentru  realizarea
conductei de distribuţie apă pentru strada Mihai Eminescu, partea stângă.

Iniţiază: primarul oraşului  
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Prezintă:  d.l  Rakosi  Aron,  referent  de  specialitate  compartiment
urbanism 

Avizează: Comisia de buget-finanţe
      Comisia juridică
      Comisia pentru urbanism
      Comisia pentru turism
      Comisia socială

dl Primar- propune inversarea cele două puncte.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu inversarea cele două puncte, acesta

fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Intră în sală dl Șerban

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 27 august 2015.

 Se aprobă cu :-  9 voturi pentru 

                           1  împotrivă dl. Molnar 

                           6 abţinere : dl. Simon, dl Deaconu , dl Jeszenovics, dl Kadar,

dl. Gyero și d-na Becsek

       Se  trece la discutarea punctului 1 din ordinea de  zi cu privire la

alocarea  sumei  de  32.500 lei  pentru comandarea  şi  întocmirea documentaţiei

tehnice  pentru  realizarea  conductei  de  distribuţie  apă  pentru  strada  Mihai

Eminescu, partea stângă

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de

32.500  lei  pentru  comandarea  şi  întocmirea  documentaţiei  tehnice  pentru

realizarea conductei de distribuţie apă pentru strada Mihai Eminescu, partea

stângă

Intră în sală dl Neagovici

Dl Rakosi Aron prezintă raportul de specialitate.

Comisia de buget finanțe – Aviz favorabil, 

Comisia juridică – Aviz favorabil

Comisia de urbanism – Aviz favorabil

Comisia de învăţământ – Aviz favorabil

Comisia pentru agricultură – Aviz favorabil

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil
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Discuții:

Dl Kadar: Subiectul a fost discutat și atunci când au fost reprezentanții Operatorului

Regional.  Această  lucrare  trebuie  făcută,  dar  data  trecută  s-a  discutat  despre  alte

omisiune,  de alte zone. V-a trebui să le știm  măcar,  și să le punem pe o listă de

priorități, să fie și ele rezolvate. De exemplu str. Ady Endre-dintre blocuri și pârâu-

canalizare,  str  Spicului-canalizare și  racordul  de la  bypass  de la bazinul  Montana.

Omisiuni care nu au fost prevăzute prin proiect și care trebuie rezolvate

dl Bagoly: omisiunile cine le asumă? Consiliul local?. Cineva greșește și altcineva

plătește? 

dl Șerban: Toți vorbiți de greșeli, greșeli sunt făcute de proiecte. Inițial Covasna a

primit 19 milioane de Euro , până la finalizarea PT am fost bărbieriți la mai mult de

jumătate,  s-au tăiat  străzile fără să fim întrebați.  Înainte de a fi preluat, să se facă

operator unic, un an de zile nimeni n-a luat contactul cu noi. Când am preluat mi s-a

spus, că voi, Covasna mai aveți 7 milioane de euro, așa s-a aprobat, nu se mai poate

face nimic.  Din anumite  economii  s-au dat  3 milioane  de euro din care s-a  făcut

aducțiunea. Toți banii de la noi au dat la Întorsura Buzăului. Mi s-au spus că aceste

străduțe micuțe le puteți face și pe plan local.

dl Rakosi:  În ceea ce privește reclamațiile  depuse au fost  transmise la  Gos-Com.

Acum toată lumea vrea până la poarta lui, dar nu se poate.

dl Butyka: În str Ady Endre  sunt 3 scări +10 famili neracordate la canalizare

dl Csikos Tibor: În str Ady Endre nu este canalizare dintre blocuri și pârâu. Întreabă

câte  străduțe  au  fost  făcute  din  banii  operatorului.  Nu sunt  rezolvate  nici  străzile

micuțe de trei ani.

dl  Domahazi:  toți  oamenii  plătesc  impozit,  nu  se  poate  spune  că  nu  facem

canalizarea.

dl Kopacz: Întreabă pe dl Bagoly, dacă există acoperire financiară pentru comandarea

documentației,  în bugetul anului 2015

dl Bagoly: Spune că în Raportul de specialitate și-a exprimat opinia, nu poate spună

că există sau nu susținere financiară, decizia aparține consiliului local. Suma pentru

întocmirea documentației  nu este foarte mare,  însă operatorul  s-ar fi putut implica

ținând cont de investițiile realizate din bugetul local (în valoare de aprox.16 milioane

lei) și date în administrare fără redevență.
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dl  Kadar:  Sunt  probleme  la  această  implementare.  Noi  rezolvăm  a  problemă

punctuală, dar ar trebui să tratăm toate problemele care au apărut la implementare. Să

intre în suma asta și rezolvarea altor probleme.

dl Enea: Str. Mihai Eminescu este la egalitate cu str. Ștefan cel Mare. Este conducta

și spre cele trei hotele. Propune să fie aprobat proiectul de hotărâre așa cum a fost

inițiat, după care să se rezolve și celelalte probleme.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel:

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

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru” – unanimitate, după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR.56/2015
cu  privire  la  alocarea  sumei  de  32.500  lei  pentru  comandarea  şi

întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea conductei de distribuţie apă

pentru strada Mihai Eminescu, partea stângă

Se  trece la discutarea  punctului 2 din ordinea de  zi  Proiectul  de
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre privind rectificarea

bugetului local al oraşului 

Dl Bagoly Zsolt-Lajos prezinta rapoartul de specialitate.

Comisia de buget finanțe – Aviz favorabil, 

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel:
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Art.1 – 17 voturi pentru – unanimitate

Art.2 – 17 voturi pentru – unanimitate

Art.3 – 17 voturi pentru – unanimitate

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

după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR.57
privind rectificarea bugetului local al oraşului

Diverse: 
dl  Enea:  Invită  consilierii  la  dezvelirea  Bustului  Avram  Iancu,  în  data  de  14

septembrie 2015, ora.10

Domnul preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa la orele 15.00

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR              
Gyero Jozsef                                                           Enea  Vasilica
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