ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 3 /2015
Incheiat astazi 12 martie 2015 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 17 consilieri,
Participă la şedinţă, doamna Secretar , funcţionarii publici care au întocmit
rapoartele de specialitate , reprezentantul ziarului Háromszék , dl. Bokor Gábor
reprezentantul ziarului Hirmondo Nagy Sz. Attila .

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 dl consilier
Butyka Gyula
Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 17 voturi pentru - unanimitate
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 13 /2015
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei

din data de 12 februarie

2015
Se votează în unanimite .
Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 188/ 2015 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. 188/ 2015 , după
cum urmează :
1

1. Informarea Poliţiei Staţiunii Covasna privind activitatea
instituţiei pe 2014
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Înţelegerii de
Cooperare şi Înfrăţire între oraşul Covasna, jud.Covasna din România şi
oraşul Călăraşi, Raionul Călăraşi din Republica Moldova.”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei
pentru selecţionarea proiectelor culturale şi a celei pentru soluţionarea
contestaţiilor.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării
serviciului de AUDIT financiar la SC Gos-Trans-Com SRL.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de zilieri
în anul 2015
6. Raportul consilierilor cu privire la activitatea desfăşurată în
2014, (inclusiv în cadrul programului de audienţe).
7. Raportul comisiilor de specialitate ale consilierilor cu privire
la activitatea desfăşurată în 2014.
8. Raportul primarului privind activitatea de gestionare a
bunurilor.
9. Diverse
Domnul Viceprimar propune adăugarea unui punct în plus Proiect de
hotărâre cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din
domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Covasna
Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate 17 voturi pentru

.

Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi : .
Informarea Poliţiei Staţiunii Covasna privind activitatea instituţiei pe 2014
Domnul Comandant al Poliţiei Staţiunii Covasna prezintă Activitatea instituţiei
pe anul 2014.
Se trece la discuţii :
Domnul Csikos– arată că avem o colaborare foarte bună cu Poliţia
Staţiunii Covasna împreună cu dl. Comandant – întreabă dacă există vreun caz
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dintre angajaţii poliţiei care este cercetat pentru neglijenţă , vătămare corporală
sau pentru alte cazuri ?
Domnul Comandant – arată că în cursul anului 2014 ca problemă
disciplinară a fost singurul caz , foarte mediatizat , când un ofiţer a fost surprins
luând mită . Au mai existat cazuri dar nu legate de relaţia cu populaţia – cazuri de
neexecutare a ordinelor la timp . Se arată că , în ceea ce priveşte relaţia cu
cetăţeanul nu am avut poliţişti reclamaţi la Procuratură sau în alte organisme , că
au agresat cetăţenii.
Domnul Domahazi – mulţumeşte în numele consiliului , al Asociaţiei
Sportive colaborarea foarte bună cu poliţia , arată că din raport reiese că oraşul
nostru este un oraş paşnic , fără evenimente deosebite , că cetăţenii respectă în
mare măsură legile – cere ca şi poliţia să răspundă cu aceeiaşi măsură , cum se
comportă cetăţenii !
Domnul Comandant – spune , că a fi în contradictoriu cu cetăţeanul ,
pentru că aplici o sancţiune contravenţională sau măsuri conform legii ,
cetăţeanul desigur nu este mulţumit . Întotdeauna acest “ mic” conflict va exista !
Domnul Bocan – vizavi de camerele de supraveghere – dacă se face
acceptul pentru donare şi supraveghere de către poliţie a acestor camere , în ce
context se derulează şi se desfăşoară activitatea ?
Domnul Comandant – mulţumesc ,, chiar voiam să intervin cu această
problemă , pentru că poate a fost şi greşeala mea , că atunci când aţi discutat
problema în Consiliu nu am solicitat să vin şi eu să-mi susţin punctul de vedere ,
dvs. nu aţi fost în cunoştinţă de cauză şi din acest motiv aţi refuzat atunci la
momentul respectiv. Aceste camere de supraveghere care s-au instalat din bani
publici pentru supravegherea oraşului , asigură liniştea şi ordinea acestui oraş şi
sunt foarte eficiente ! Pot spune că , cu bunăvoinţa d-lui primar şi viceprimar , pe
care în dese rânduri am deranjat noaptea , sâmbăta şi duminica acasă , ca să ne
deshidă şi să ne permită vizionarea imaginilor . Cu sprijinul acestor camere s-a
reuşit identificarea autorilor unor furturi din casele de vacanţă în zona
Comandău , furtului de combustibil din TIR – uri, spargerea geamului de la
chioşcul de ziare “ Háromszék “ , unde infractori au fost cetăţeni din comuna
Zăbala. Cea mai mediatizată faptă din oraş , toamna trecută , când a avut loc
tâlhăria din centru asupra unei femei , când i s-a luat geanta . Sprijinul camerelor
de supraveghere a fost deosebit! Se identifică cu ajutorul lor fel şi fel de altercaţii
, distrugeri de coşuri de gunoi , sau de indicatoare de circulaţie aşa se pot
identifica persoanele care comit aceste fapte şi se pot recupera prejudiciile ,
sumele care intră în bugetul primăriei , sume cu care se pot înlocui obiectele
distruse . Din această cauză am solicitat şi solicit în continuare ! În sediul
primăriei poliţiei există un singur calculator care are acces la internet care se află
în biroul meu . În instituţiile cum este Poliţia nu pot fi calculatoare cu acces la
internet . Singurul după cum am spus se află în biroul meu , accesul l-am solicitat
direct de la IGPR . Solicitarea mea s-a referit la faptul ca să putem viziona
imaginile atunci când avem nevoie ! Acele imagini se vizionează doar în biroul
meu şi de pe calculatorul care este înregistrat pe numele meu . Dacă infracţiunile
se întâmplă la sfârşit de săptămână sau noaptea accesul la imagini avem numai
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luni , trece prea mult timp . Spargerea geamului da la chioşcul de ziare a avut loc
la sfârşit de săptămână , numai marţi am avut acces la imagini . În noaptea de
revelion au fost spargeri în Voineşti , s-a început pe data de 5 sau 6 ianuarie , am
pierdut mult timp şi acolo . Domnul comandant mai explică şi importanţa
camerelor la intrările şi ieşirile din oraş , unde se pot vedea maşinile , numerele
de imatriculare , pentru că aceste camere sunt foarte performante ! Sunt de mare
folos la prinderea infractorilor! Este în beneficiul cetăţeanului ca infractorii să fie
prinşi cât mai repede , ca să nu poată să valorifice bunurile furate , ca acestea să
poate fi înapoiate victimelor furturilor . Această investiţie ce s-a făcut în
Covasna cu aceste camere este foarte bună şi face o economie din alte puncte de
vedere şi în primul rând în buzunarul cetăţeanului . Arată cel mai recent caz ,
unde cu ajutorul camerelor au fost identificaţi şi prinşi infractorii la Sft.
Gheorghe . S-a reuşit recuperarea cu 95% a prejudiciului .Pentru cetăţeni asta e
important ! De asta spun că este deosebit de important şi vă asigur că aceste
imagini pe care le putem folosi nu se vor folosi în alte scopuri ! Domnul
Comandant arată faptul cât de benefice sunt camerele de supraveghere montate la
intrările în judeţul Covasna , camere care au fost montate în colaborare cu ATPO
şi Consiliul Judeţean Covasna . Monitorizarea traficului se poate vedea la
dispeceratul Poliţiei Judeţene Covasna . Aşa sunt montate şi camerele din
municipiul Sfântu Gheorghe şi au acces la imagini atât poliţişti locali în sediul lor
, cât şi dispeceratul Poliţiei din oraş. Noi avem şi vrem să le folosim în beneficiul
cetăţenilor !!!
Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea „Înţelegerii de Cooperare şi Înfrăţire între
oraşul Covasna, jud.Covasna din România şi oraşul Călăraşi, Raionul
Călăraşi din Republica Moldova.”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-na Secretar
Comisia pentru administraţie publică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei )
articole aşa cum au fost iniţiate :
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 :
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HOTĂRÂREA NR. 14 / 2015
Cu privire la aprobarea Înţelegerii de cooperare şi înfrăţire între oraşul
Covasna, judeţul Covasna din România şi oraşul Călăraşi, Raionul Călăraşi
din Republica Moldova

Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei pentru selecţionarea
proiectelor culturale şi a celei pentru soluţionarea contestaţiilor.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
d-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia pentru cultură
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – întreabă de ce nu s-a făcut paralel şi comisiile pentru
proiecte religioase – sport şi de tineret – în altă parte nu aşa se procedează la
alegerea comisiei , se alege din fiecare comisie de specialitate câte un
reprezentant
Domnul Kopacz – fiecare proiect are un regulament de funcţionare care se
votează anual- pentru sport sunt stipulaţi cei din comisia de sport
Domnul Csikos – dacă aveţi ceva împotrivă , dacă doriţi modificare faceţi
propunere !!!
Domnul Domahazi – nu propun !!!
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 ( trei )
articole aşa cum au fost iniţiate :
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. 15 / 2015
Cu privire la aprobarea componenţei comisiei de selecţie a proiectelor
culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor

5

Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea contractării serviciului de AUDIT financiar
la SC Gos-Trans-Com SRL.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Viceprimar raportul de specialitate
Comisia de buget finanţe
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic aşa
cum a fost iniţiat :
Art.unic 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 16 / 2015
cu privire la aprobarea contractării de servicii de audit pentru
certificarea situaţiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L.
Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2015
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia pentru servicii publice
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil
favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic aşa
cum a fost iniţiat :
Art.unic 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 17 / 2015
Cu privire la aprobarea angajarii de zilieri si in anul 2015
Se trece la discutarea punctului 6. – 7 – 8 din ordinea de zi : Rapoartele se află
în mapele Consilierilor , au fost citite – nu este nevoie de discutarea lor
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Se trece la discutarea punctului 9 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre cu
privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al
statului în domeniul public al oraşului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
d-l Viceprimar prezintă raportul de specialitate
Comisia de silvicultură
Comisia domeniului public şi privat
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 ( două )
articole aşa cum au fost iniţiate :
Art.1 17 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 17 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu : 17 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 18 / 2015
Cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul
public al statului în domeniul public al oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului “Diverse”
Domnul Domahazi – întreabă executivul , cine a permis pentru cei de la
Hotelul „Bradul” să ducă gunoiul lângă calea ferată ?!!
Domnul Csikos – nici la Primărie nu s-a ştiut de acest fapt , am fost
anunţaţi , ne-am deplasat la faţa locului , se rezolvă !
Domnul Gyero – propune ca să fie amendaţi cei vinovaţi !!!
Domnul Domahazi – atrage atenţia asupra faptului că şi lângă „Pepsi”
este un focar- propun să fie somaţi !!
Domnul Csikos – da , au fost somaţi !
Domnul Buyka – atrage atenţia executivului asupra faptului că ,
autobuzele „Codreanu „ nu opresc în staţia de autobuz , ci unde apucă , sau care
şofer unde vrea – propune să se facă o adresă către firma de transport să se
clarifice problema
Doamna Secretar – prezintă materialul despre stadiul proceselor pe rol
sau finalizate recent , cu implicaţii asupra patrimoniului oraşului
Şedinţa se termină la ora 17,00 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BUTYKA GYULA

SECRETAR
ENEA VASILICA
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