
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. 12/2015

Încheiat  astăzi  16  SEPTEMBIRE  2015 orele  1400 cu  ocazia

ŞEDINŢEI ORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenti 15 consilieri, lipsesc: Dl Neagovici şi d-ra Kadar 

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.

D-l preşedinte de şedinţă, d-l Gyero Jozsef, prezintă Dispoziţia 418/2015 cu

privire la convocarea Consiliului local al oraşului Covasna în şedinţa ordinară pentru

16  septembrie  2015,  orele  14,  dispoziţie  adusă  la  cunoştinţă  prin  afişaj  la  sediul

Primăriei şi pe site-ul propriu. 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului

şi  Metodologiei  Generale  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din

fondurile  locale  ale  oraşului  Covasna  alocate  pentru  activităţi  non  profit  de

interes local.

Iniţiază: primarul oraşului

Prezintă: secretara oraşului

Avizează:  Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,

sport şi tineret 

Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apararea

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,

cele religioase şi alte drepturi
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2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  categoriilor  de

persoane ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015, pe liste

suplimentare

Iniţiază: Primarul oraşului

Prezintă: secretara oraşului

Avizează:Comisia socială

3.  Prezentarea  deciziei  17/26.08.2015  a  Camerei  de  Conturi

Covasna emisă  ca  urmare a  Auditului  financiar  asupra conturilor  anuale  de

execuţie bugetară ale UAT Covasna pe anul 2014

Prezintă: primarul oraşului

4.  Prezentarea studiului privind percepţia turiştilor cu privire la

caracteristicile  generale  ale  oraşului  Covasna  şi  serviciile  turistice  oferite  în

staţiune,  întocmit  în cadrul  proiectului  „Promovarea Turismului Balnear şi  a

resurselor turistice endogene din zona turistică Covasna” şi a publicaţiei privind

conferinţa „Valorificarea eficientă a apei minerale”

5. Informare manager de proiecte asupra oportunităţilor accesării

de fonduri europene în cadrul POR 2014-2020 – pe cele 12 axe prioritare

Prezintă: d.na Ciurea Crina-Maria

6. Diverse

dl Viceprimar propune scoaterea punctului 5 de pe ordinea de zi

Se supune la vot proiectul ordinii de zi,cu scoaterea punctului 5, acesta fiind

aprobat cu unanimitate de voturi.

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

aprobarea  Ghidului  Solicitantului  şi  Metodologiei  Generale  privind

regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fondurile  locale  ale  oraşului

Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.
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Se  prezintă  expunerea  de  motive  şi   proiectul  de  hotărâre  privindaprobarea

Ghidului  Solicitantului  şi  Metodologiei  Generale  privind  regimul

finanţărilor  nerambursabile  din  fondurile  locale  ale  oraşului  Covasna

alocate pentru activităţi non profit de interes local

D-na secretarprezintă raportul de specialitate.

Comisia juridică – propune amânarea proiectului de hotărâre

Comisia de învăţământ– propune amânarea proiectului de hotărâre

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil

Discuții:

Dna Secretar: Proiectele culturale,  tineret,  sport și religioase au fost controlate de

Curtea de Conturi și de prefectură. Ei au sugerat elaborarea unei Metodologii clare

Obiectivele principale ale Metodologiei sunt:

- stabilirea clară a domeniilor şi a activităţilor fiecărui domeniu este necesar să

se stabilească şi valorile minime şi maxime care se pot acorda pentru fiecare proiect,

în parte. 

- valoarea minimă care poate fi acordată/proiect 1.500 lei  

- valoarea maximă care poate fi acordată/proiect 20.000 lei.

-suma anuală ce va fi alocată în buget pentru finanţări nerambursabile va fi de

minimum  150.000  lei.  Suma  totală  anuală  alocată  finanţărilor  nerambursabile  se

împarte, anual, pe cele 4 domenii, astfel:

- 50% cultural-educaţional

- 30% sportiv

- 10% de tineret

- 10% pentru culte

-publicarea  în  Monitorul  Oficial,  partea  a VI-a a  programului  anual  pentru

acordarea de finanţări nerambursabile, precum şi într-un cotidian central,  pe site-ul

Primăriei, şi în cel puţin două cotidiene locale

- toate proiectele se depun în limba română.

- în contractele de finanţare se va include şi clauza prevăzută de art.38 alin.(2)

din  Legea  350/2005  care  stabileşte:  „Contractele  de  finanţare  nerambursabile  vor

3



prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a exercita controlul

financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.”

- calitatea de solicitant al finanţărilor nerambursabile o pot avea:

- orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial 

- unităţile de cult ale cultelor religioase recunoscute în România

- pentru proiectele sportive, persoana fizică va face dovada apartenenţei

la un club sportiv definit  în sensul  legii  şi  prezintă  carnetul  de antrenor/instructor

eliberat de federaţia de specialitate, precum şi un acord scris al clubului de a desfăşura

activităţile din proiect.

dl  Kopacz:  Comisia  pentru  învățământ  propune  amânarea  punctului  pentru  luna

octombrie. Documentația n-a fost studiată, este destul de voluminoasă. În viitor vă rog

să trimiteți și pentru consilieri ce se pune pe transparență.

dl Kadar: Are câteva întrebări: Dacă asta va fi regulament cadru, fiecare domeniu

trebuie să aibă un regulament propriu? Criteriile formulate în regulament cadru sunt

pentru toate proiectele? Cum putem respecta OUG 34/2006?

Observație:  La  anexa  2E,  trebuie  să  fim foarte  atenți,  nu  sunt  prevăzute  anumite

lucruri.

d-na  Secretar:Criteriile  sunt  numai  pentru  eligibilitate.  În  OUG  34/2006  sunt

anumite prevederi care trebuie respectate de ex. publicarea anunțurilor în Monitorul

Oficial etc.

dl Csikos: Problema cu proictele a fost dacă au fost verificate aceste proiecte cum și

unde s-au cheltuit bani.

dl Bocan: Respectarea prevederilor legii achizițiilor publie se face raportat la valoarea

proiectului depus. Asociațiile primăriei să fie tratate ca si celelalte asociații.

dl Kopacz: A vorbit cu dl Zsolt și știe că era problema cu deconturi, numai la tineret

n-au  fost probleme. Și acolo există regulament. Nu trebuie  complica chiar așa.

dl Domahazi: Să fie corect evaluate proiectele și cine greșește să răspunde

dl  Enea:  Important  este  să  respectăm  legea.  Suma  aia  minimă  1500  lei  trebuie

respectată.  Solicitanții  să depune maxim 3 proiecte,  care pot  și  realiza.  Vizavi  de

limbă, neapărat să depune în limba română să înțelegem toți.

dl Gyero: Spune că amânarea este justificată. Are o întrebare: Ce natură și caracter

are  hotărârea  comisiei  de  evaluare  sau  de  contestație?  Pentru  comisie  delegăm

atribuțiile? Unanimitate la evaluarea proiectelor cum poate realiza? E greu de obținut
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Nefiindalte discuţii se supune la vot amânarea proiectul de hotărâre,care este

aprobat cu 13 voturi pentru și 2 abținere (dl Enea și dl Șerban) 

Se  trece la discutarea  punctului 2 din ordinea de  zi  Proiectul  de

hotărâre  cu privire la aprobarea categoriilor  de persoane ce pot beneficia de

ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015, pe liste suplimentare

Se  prezintă  expunerea  de  motive  şi   proiectul  de  hotărâre

privindaprobarea  categoriilor  de  persoane  ce  pot  beneficia  de  ajutoare

alimentare în cadrul POAD 2015, pe liste suplimentare

D-na Sîntoiu Angela prezinta raportul de specialitate.

Comisia socială – Aviz favorabil, 

Doamna Secretar Vasilica Enea –  Aviz favorabil

Discuții:

Dl Gyero: Aceste alimente se vor aloca ulterior după ce avem noi lista nominală sau

cum se procedează?

D-na Sîntoiu: Prefectura a cerut de la noi numărul solicitanților.

dl Viceprimar: Anul trecut am fost direct implicat. A fost o dezorganizare!

d-l Gyero: Până la 450 lei/pers beneficiază indiferent dacă se încadrează sau nu pe

lista specială? Art.2 suprascrie art.1

dl  Molnar:  Anul  trecut  am  ajutat  la  distribuirea  pachetel  Să  avem  grijă  de

reactualizarea listelor.. Informarea acestor posibilități să apară și în limba maghiară.

dl Enea: Ar fi bine, să avem o evidență, să facem o statistică.

d-na Secretar: Trebuie să avem registru cu beneficiarii
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Nefiindalte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  așa  cum a  fost

inițiat, astfel:

Art.1 – 15 voturi pentru – unanimitate

Art.2 – 15 voturi pentru –unanimitate

Art.3 – 15 voturi pentru – unanimitate

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru” 

după care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR.58

cu  privire  la  aprobarea  categoriilor  de  persoane  ce  pot

beneficia  de  ajutoare  alimentare  în  cadrul  POAD  2015,  pe  liste

suplimentare

Se  trece la discutarea  punctului 3 din ordinea de  zi  Prezentarea deciziei

17/26.08.2015  a  Camerei  de  Conturi  Covasna  emisă  ca  urmare  a  Auditului

financiar asupra conturilor anuale de execuţie  bugetară ale  UAT Covasna pe

anul 2014

dl Viceprimar prezintă decizia 17/26.08.2015 a Camerei de Conturi Covasna

emisă ca urmare a Auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară

ale UAT Covasna pe anul 2014

Se  trece la discutarea punctului 4 din ordinea de  zi  Prezentarea studiului

privind percepţia  turiştilor  cu  privire  la  caracteristicile  generale  ale  oraşului

Covasna şi serviciile turistice oferite în staţiune, întocmit în cadrul proiectului

„Promovarea  Turismului  Balnear  şi  a  resurselor  turistice  endogene din  zona

turistică Covasna” şi a publicaţiei privind conferinţa „Valorificarea eficientă a

apei minerale”

D-na secretar prezintă studiul.
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dl Domahazi: Propune o colaborare mai bună cu hoteluri.

d-na  Secretar:  La  S.C T nu au  completat  chestionarele.  la  clermont  nu  au

completat tinerii, de aia nu a realizat studiul cu eșantioane de vârstă.

dl Enea: Primăria și Consiliul local este deschis față de operatori de turism la

hoteluri, nu este o deschidere din partea manageri de la hoteluri. Știți căte greutăți ne

face d-na de la SCT, de ex. Nedeia Mocănească. Colaborare nu este din partea lor.

Vorbesc cu noi foarte urât. 

Iarna e lipsă de turiști. trebuie să facem în  așa fel încât să fie turiști și în iarna,

tot orașul suferă.Eu am citit studiul. Cel mai mulți vin pentru tratament. E problemă

cu infrastructură, cu mese etc.

dl Molnar: Cei care vin din străinătate sunt foarte puțin. Site-urile trebuie să

fie în mai multe limbi. Să facem o mediatizare cât mai largă. Am văzut un site al

primăriei nu știu în ce măsură se poate accesa în mai multe limbi, mai ales în limbi de

mare circulație. 

dl Deaconu: Acum se schimbă siteul la cardiologie. În ceea ce privește limbile

va fi cel puțin în  limba engleză și maghiară.

dl Gecse: Degeaba facem reclamă și așteptăm turiști din afară dacă în oraș nu

există posibilitatea de a servi masa a la carte. Majoritatea funcționează în regim de

cantină. În afară de Clermont nu se poate mânca.

dl  Enea:  3  hotele  sunt  regim  cantină  la  Sindicate,  Hotel  Dacia  și  Hotel

Hefaistos.  Motivația  că  nu  vin  din  străinătate  este  alta.  Nu  primăria  trebuie  să

reglementeze problemele ci managerii.

dl  Deaconu:  În  legătura  cu  site-ul.  dacă  puteți  să  ajutați  cu  istoria

orășenescului.

dl Gyero: Ei sunt beneficiari direcți noi suntem indirecți. Studiul asta este un

ghid pentru viitor. Ar fi bine să comunicăm pentu fiecare operator de tursim studiul.

Diverse: 

dl Butyka:  Eu am constat  un paradox. În oraș nu din cauza drumurilor  nu se pot

circula ci din cauza tăblițelor. Chiar lângă casa de cultură există 2 tăblițe: sens unic și

intrarea interzisă. Când vine marfă la Magazinul 1001 articole, blochează circulația,

care trebuie să iasă nu poate. Eu propun să scoateți tăblițele, așa este imposibil
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dl Csikos. În fiecare oră nu vine marfă. Indicatoarele de circulație au fost aprobate

prin proiect.

dl Kopacz: M-a rugat dl Jeszenovics că pentru sprijinirea asociatiei sportive se pot

cumpăra abonamente de 50 lei pentru anul 2015-2016. Ehipa a câștigat 3 meciuri și a

pierdut 1.

dl Domahazi: Sunt foarte multe probleme cu drumurile. Sunt pejos indicatoarele, vă

rog să strângeți.  În str. Ștefan cel Mare vă rog să puneți indicatoare ca să nu mai

circulă mașini peste 3,5 tone. 

dl  Viceprimar:  La  intrare  sunt  indicatoare  care  reglementează  traficul  greu.  Rog

polițiști să  verifică.

dl Kadar: Legat cu subiectul anterior. În ce fază este strategia locală Nu am văzut nici

o dezbatere  publică,nu  vreau să fim puși  în  situația  de  a  aproba strategia  fără  să

cunoaștem problemele orașului. Problema majoră este că fiecare operator de turism

are drumul lui. Ce se întâmplă cu PUG ul? Cele două sunt legate.

d-na Secretar: Strategia o face aceeași firmă care a  făcut proiectul pentru promovarea

turismului.

dl  Gyero:  În funcție  de strategie  și  posibilitățile  de accesarea  fondurilor  europene

trebuie  să  ne stabilim prioritățile..  Avem un cadru limitat  de finanțare  în  ceea  ce

privește contribuția proprie.

Domnul preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa la orele 16.00

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR              

Gyero JozsefEnea  Vasilica
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