
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.  6 /2015 

Incheiat  astazi  28   mai   2015 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„ORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 17 consilieri,

Participă la şedinţă, domnul Primar ,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 Enea
Nicolae  

Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 17  voturi pentru - unanimitate

Se adoptă :
  

   HOTĂRÂREA NR. 27  /2015 
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă

 Se supune  la vot procesul   verbal a şedinţei    din data de 20 aprilie 2015
Se aprobă în unanimite .

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 243/ 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. 243/ 2015    , după
cum urmează : 
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1. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a oraşului Covasna în anul 2014

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
anul 2014

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare
pe trim.I 2015

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de

Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2015
6.  Prezentarea  rapoartelor  întocmite  de  către  Consiliul  de

Administraţie al  SC Gos-Trans-Com SRL, în conformitate cu prevederile
art.55 alin.(2) şi (3) şi art.56 din OUG 109/2011

7.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  bilanţului
contabil, a contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului
net la SC Gos-Trans-Com SRL pe anul 2014

8.  Proiect  de  hotărâre  privind organizarea  evaluării  anuale  a
managementului Casei Orăşeneşti de Cultură

9.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  amplasării  în
curtea Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” a bustului lui Avram Iancu

10.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  reglementarea  situaţiei
juridice  a  terenului  atribuit  Parohiei  Ortodoxe  Covasna-Voineşti  pentru
Biserica Ortodoxă construită în str.Mihai Eminescu nr.1

11. Proiect  de hotărâre cu privire la acordarea „Premiului  de
excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare”

12.Diverse

Se supune la vot   ordinea de zi  nemodificată    .
      Se votează în unanimitate 17  voturi  pentru   

Se trece la discutarea  punctului 1.  din ordinea de zi : Raportul
primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Covasna
în anul 2014

Domnul  Primar  –  spune  că  materialul  există  în  mapele  consilierilor  ,
crede a fost studiat şi  dacă cineva are întrebări să – i pune în scris şi el o să
răspunde la fiecare întrebare tot în scris 

Se trece la discutarea  punctului 2.  din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2014

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

Comisia de buget - finanţe                        - Aviz     favorabil
          Doamna Secretar                                    -  Aviz     favorabil
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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. 28 / 2015
privind  execuţia  bugetare pe anul 2014

Se trece la discutarea  punctului 3.  din ordinea de zi : .  Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trim.I 2015

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

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

Se trece la discuţii :

Domnul Kadar – explică situaţia că în trim. I. 2015 avem un profit din 
venituri proprii de 97% dar partea de dezvoltare sunt procente mai scăzute care se
datorează faptului că implementarea proiectelor a fost decalată dar până la 
sfârşitul anului 2015 se recuperează 

Nefiind alte  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. 29 / 2015
cu privire la  execuţia bugetară pe trim.I 2015
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Se trece la discutarea  punctului 4. din ordinea de zi : . Proiect de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local

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

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

Se trece la discuţii :

Domnul Kadar – explică adresa primită de la S.C. Gospodărie Comunală
S.A. referitoare la proiecte şi fonduri , pentru reabilitarea conductei de distribuţie
de  pe  strada  Mihai  Eminescu   ,  extindere  a  reţelei  de  canalizarea  str.  Horea
Cloşca şi Crişan şi realizarea sistemului de alimentare cu apă sat Chiuruş. Total
valoare  estimat  este  de  41.000  Euro  –  spune  că  trebuie  clarificat  ,  analizat
motivaţia tehnică !!

Doamna Secretar – spune că iniţial a fost vorba că str. Mihai Eminescu se
va face din fondurile Gos.Com.

Domnul Enea – solicită ca toate branşamentele să fie racordate din str.
Mihai Eminescu nu numai partea dreaptă aşa cum scrie în adresa nr. 1999 din
12.02.2015 – întreabă pe dl. Şerban dacă banii n-au fost alocaţi şi pentru asta ?

Domnul Şerban – spune că este o omisiune a proiectantului , în proiect
apar numai 58-60 de branşamente – este nevoie de o conductă de distribuţie , este
nevoie  de  o  altă  conductă  –  a  fost  vorba  că  se  va  face  din  fonduri  IDD.-
momentan nu există fonduri pe restul de branşament

Domnul Csikos – de 2 ani se discută despre str. Mihai Eminescu , au fost
date 1 – 2 – 3  - n  de soluţii pentru ei , ne-au promis  , nu se ţin de cuvânt –
diferenţa de redevenţă ? – 3 miliarde de lei vechi , nimic în plus !!!

Domnul Enea – spune că  a  scris o adresă ca şi consilier către Gos.Com.
S.A.   ,  are  şi  răspunsul  ,  acolo  i  s-a  promis  că  se  va  rezolva  cu  toate
branşamentele din str. Mihai Eminescu

Domnul  Csikos –  atrage  atenţia  că  nu  e  funcţionabil  canalizarea  din
motivul că lipsec cca. 50 m  - şi din această cauză  nu se pot lega str. Morilor ,
Ursului , Gh. Doja 

Domnul Enea – spune că trebuie să se facă o şedinţă comună , unde să fie
convocaţi cei de la Gos.Com. S.A. !!

Domnul Csikos – avem probleme cu firmele care execută lucrările – OMS
nu lucrează ...

Domnul Domahazi – pe lângă nebranşarea caselor mai există şi riscul de
spargerea conductelor vechi şi după aceea spargerea drumului nou !!!
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Domnul Enea – trebuie făcut o adresă de către consiliu pe tehnică – cerut
devizul estimativ – din cheltuieli neprevăzute să se facă- aşa cum e acum mai
multe case rămân pe afară decât intră în proiect !!!

Domnul Gyero- cine a contractat proiectul – ei trebuie să clarifice !!!
Domnul Primar – putem să mergem noi la Gos. Com . cu o adresă şi dacă

nu se rezolvă atunci să chemăm aici !!!

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 ( cinci
) articole aşa cum au fost iniţiate   : 

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. 30 / 2015
cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe

anul 2015

Se trece la discutarea  punctului 5.  din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  Planului  Anual  de  Acţiune  privind
serviciile sociale pe anul 2015

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-na Sântoiu Angela – director Direcţia Socială

Comisia socială                                                 - Aviz     favorabil
 Doamna Secretar                                     -  Aviz     favorabil

Se trece la discuţii :
Doamna Becsek – asistenţii maternali cât de des sunt controlaţi şi de 

cine ? Avem probleme mari cu unii am raportat şi la Sft. Gheorghe 
Doamna Sântoiu – sunt angajaţii DGASPC Jud. Covasna , noi nu avem 

posibilitatea de a controla activitatea lor , doar să sesizăm organele din Sft. 
Gheorghe

Doamna Becsek – la una dintre familii copii sunt şantajaţi , maltrataţi sunt
probleme foarte grave !!!
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Domnul Kadar – în prezentare s-au arătat două centre , unul pentru copii 
“ afterschol” iar celălat pentru persoane vârstnice , reţine că şi acum doi ani a 
figurat în planul de acţiune – propune ca să ne pregătim cu un nou S.F. , cu un 
proiect nou şi bun – să se facă un pas şi în acest domeniu , pentru că se pare că la 
nivel de oraş acest domeniu este cam vitregit!!- în afară de ajutoarele sociale în 
acest sens nu se face mare lucru !!!  

Domnul Primar – firma care pregăteşte “Strategia oraşului “ a formulat 
un chestionar , sunt gata trebuie să se distribuie , acolo se cer propuneri , aceste 
chestionare trebuie să ajungă la cât mai mulţi oameni , acolo să se scrie 
solicitările , propunerile

Doamna Secretar – noi putem să trecem , dar trebuie să avem şi sursa , şi 
asta trebuie să fie trecut acolo – proiecte de finanţare EU , aport propriu , 
cofinanţare 

Domnul Primar – chiar asta a fost ideea , trebuie să avem un proiect ca 
lumea , nu văd de ce nu s-ar putea accesa fonduri pentru un asemenea proiect

 

Nefiind alte  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. 31 / 2015
cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind

serviciile sociale pe anul 2015
Se trece la discutarea  punctului 6. din ordinea de zi :
Prezentarea  rapoartelor  întocmite  de  către  Consiliul  de

Administraţie al  SC Gos-Trans-Com SRL, în conformitate cu prevederile
art.55 alin.(2) şi (3) şi art.56 din OUG 109/2011

Prezintă d-l Rakosi  – referent de specialitate  urbanism

Domnul Gyero – felicită conducerea societăţii , a realizat un profit 
destul de mare !!!

Domnul Rakosi – în cont sunt sute de mii de lei , dar lichidităţi nu 
sunt , aceste cifre sunt de recuperat

Domnul Csikos – s-a cumpărat autocompactorul , freza de zăpadă – 
gunoiul se transportă la Braşov , azi dl. director e la Braşov , acolo se acceptă 
doar 200 t de gunoi – numai peste 2 luni se termină rampa de la Leţ -  după aceea 
se fac licitaţii  pentru administrare , dar sunt probleme în toată ţara , lacăt e peste 
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tot , nu se pot deschide !!! Dacă nu se termină în două luni rampa şi nu se dă în 
funcţiune este posibil  ca preţul gunoiului la mc. să crească din cauza preţurilor 
de la rampa Braşov ! 

Domnul Şerban – o să fie probleme şi mai mari , nu vrea să preia 
nămolul de la noi , se tot adună , o să  fie probleme !!!!

Se trece la discutarea  punctului 7.  din ordinea de zi :  Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi
pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la SC Gos-Trans-Com SRL
pe anul 2014

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

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

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 ( şase ) 
articole aşa cum au fost iniţiate   : 

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
Art.6  17 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu :   17 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 32 / 2015
cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi

pierdere şi aprobarea repartizării profitului contabil  al SC Gos-Trans-Com
SRL pe anul 2014

Se trece la discutarea  punctului 8.  din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre  privind  organizarea  evaluării  anuale  a  managementului  Casei
Orăşeneşti de Cultură

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar 

Comisia juridică                                               - Aviz     favorabil
Comisia de cultură                                            - Aviz     favorabil
Comisia buget - finanţe                                    - Aviz     favorabil
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           Doamna Secretar                                     -  Aviz     favorabil
Domnul Primar – proune comisia de anul trecut 

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 ( cinci ) 
articole aşa cum au fost iniţiate   : 

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. 33 / 2015
privind organizarea evaluării anuale a managementului Casei

Orăşeneşti de Cultură
Se trece la discutarea  punctului 9.  din ordinea de zi : Proiect de

hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  amplasării  în  curtea  Şcolii  Gimnaziale
„Avram Iancu” a bustului lui Avram Iancu

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-na Secretar  

Comisia juridică                                               - Aviz     favorabil
Comisia de adm.a domeniului public şi privat  - Aviz     favorabil
Comisia de urbanism                                         - Aviz     favorabil
Comisia pentru urbanism                                  - Aviz     favorabil           
Doamna Secretar                                      -  Aviz     favorabil

Se trece la discuţii :
Domnul Gyero – legile au fost respectate – nu există probleme în 

acest sens – în oraş sunt opinii pro şi contra – se pune în discuţie finanţarea
– bustul lul Kőrösi Csoma Sándor  a fost finanţat de la Consiliul Judeţean , 
bustul lui Avram Iancu este finanţat parţial din bugetul local , dar această 
finanţare nu depăşeşte ponderea – trebuie să votăm  !

Domnul Enea – spune că trebuie să fim lucizi , cinstiţi cu noi înşine
– există aportul propriu al şcolii Avram Iancu – arată că dl. consilier Gyero
are o poziţie foarte bună – cere să nu se cadă  în extreme

Domnul Kopacz – spune că nu a fost de acord cu sursa de 
finanţare , dar dacă pentru asemenea proiecte a votat şi în anii precedenţi o 
să voteze şi acum “ pentru “
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Domnul Deaconu – apreciază poziţia constructivă , în pofida  a 
multor lucruri care s-au spus şi se vor spune în continuare

Nefiind alte  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. 34 / 2015
cu privire la aprobarea amplasării în curtea Şcolii Gimnaziale

„Avram Iancu” ( corpul din str. Mihai Eminescu nr.15 ) a bustului lui
Avram Iancu

Se trece la discutarea  punctului 10. din ordinea de zi :  . Proiect de
hotărâre cu privire la reglementarea situaţiei juridice a terenului atribuit
Parohiei Ortodoxe Covasna-Voineşti pentru Biserica Ortodoxă construită în
str.Mihai Eminescu nr.1

Comisia juridică       dl. Gyero propune amânarea acestui punct

Domnul Enea – spune că după ce a discutat cu dl. Gyero şi îl ştie de
bună credinţă şi de aceea este de acord cu  amânarea pentru săptămâna 
viitoare , până în data de 15 iunie , dată când  expiră contractul de 
concesionare

Domnul Kadar – ca şi motivaţie spune că sunt multe aspecte  care  
trebuie lămurite, chestii juridice , economice , administrative – spune că  e 
bine să se judece cu înţelepciune şi nu sub presiunea timpului 

Domnul Enea – cere ca până în data de 15 iunie să  fie discutat 
această problemă într-o altă şedinţă  - se supune la vot amânarea acestui 
proiect de hotărâre 

12 “ pentru “  fracţiunea UDMR
 2 “ abţinere “   dl. Bocan ; dl. Neagovici
 3 “ împotrivă” dl. Enea ; dl. Şerban; dl. Deaconu  
Domnul Neagovici – trebuie analizată cu atenţie şi juridic şi 

economic –  este imperios necesar  terenul care deserveşte biserica – e 
important să ţinem cont de anumite lucruri care apar în convieţuirea 
cetăţenilor în oraşul Covasna care apar de o parte şi de alta  , să înţelegem 
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ce se întâmplă – trebuie să găsim o soluţie favorabilă – lucrurile trebuie să 
meargă pe un făgaş normal – noi oamenii politici trebuie să avem în faţă 
nevoile cetăţenilor noştri !!

Domnul Enea – atunci şedinţa următoare se convoacă până în  data 
de 14 iunie – o să fie şedinţă extraordinară 

Se trece la discutarea  punctului 11. din ordinea de zi :   Proiect de
hotărâre  cu  privire  la  acordarea  „Premiului  de  excelenţă  al  oraşului
Covasna pentru activităţi şcolare”

                                 
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:

Prezintă d-l  consilier Kopacz  Levente

Comisia pentru învăţământ                             - Aviz     favorabil
Doamna Secretar                                      -  Aviz     favorabil

Nefiind alte  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. 35 / 2015
cu privire la acordarea „Premiului de excelenţă al oraşului

Covasna pentru activităţi şcolare”

Se trece la discutarea punctului “ Diverse “

Domnul Primar – aduce la cunoştinţa consilierilor faptul că la şedinţa 
următoare se  va discuta problema dispensarului veterinar – a fost solicitat de dr. 
György , cine are pe un an contract – problema câinilor comunitari – se fac 
măsurători , după un an vine poate altcineva – pentru câinii comunitari avem 
contract cu un doctor – în altă parte nu putem face adăpost  , trebuie să fie 
supravegheaţi permanent de dr şi de asistent – am primit şi o scrisoare anonimă; 
în legătură cu problema câinilor comunitari – de la Direcţia Sanitar – Veterinară 
Judeţeană avem tot sprijinul !

Domnul Domahazi – aduce aminte primarului de promisiunea făcută în 
legătură cu cimitirul – o altă problemă , Covasna este oraş balnear dar şi agricol , 
săracii agricultori sunt nevoiţi să umble prin gropi , vă rog băgaţi grederul şi pe 
drumurile de pe câmp !!! – ridică totodată  problema indicatoarelor 
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Domnul Csikos – din păcate în proiect nu este inclus şi montarea 
indicatoarelor – nu mai  sunt bani nici pentru marcaje – am discutat cu poliţia , se
face inventarierea  , avem indicatoarele pe care le-am demontat după recepţia 
lucrărilor se vor monta înapoi 

Domnul Neagovici – pune întrebarea în ce stadiu se află Asociaţia “Pro 
Spital Olandez “? 

Domnul Primar – am primit de la fiecare Consiliu răspunsul , trebuie să 
contactăm pe dl. Crăciun 

Doamna Secretar – trebuie înregistrat asociaţia , rectificat bugetele locale 
ale primăriilor care intră în această asociaţie 

Domnul Primar – Consiliul Judeţean nu intră în asociaţie  dar ne ajută 
prin proiecte 

Domnul Deaconu – problema de la Cardiologie  , se prăbuşeşte  trotuarul 
la pod 

Domnul Bocan – cetăţenii  cer mărirea vitezei în str. Pava de Jos 
Domnul Enea – cu avizul poliţiei se poate 
Domnul Gyero – ridică problema din str. Kodaly Zoltan  , unde nu există 

nici canalizare nici apă – ce se întâmplă ?
Domnul Enea – podul din str. Mierlei trebuie refăcut de asemenea şi 

canalizarea în această stradă !
Domnul Csikos – da , cunoaştem problema , lipsec cca. 180 m de 

conductă de apă şi canalizare , e nevoie de 4 cămine , şi oamenii contribuie  , am 
înţeles că Gos. Com . nu are fonduri ....

Domnul Şerban – după părerea mea în str. Kodaly se poate rezolva în 
Mierlei problema este mai complicată cu traversarea pârâului , aviz de la S.G.A. ,
cred că se poate rezolva doar prin pompare !

Domnul Csikos – adjudecare pentru Chiuruş – str. H.C.C. când intră în 
licitaţie ?

Domnul Şerban – aştepăm rectificarea !
Domnul Csikos – cofinanţarea am mai votat odată !!!- am avut grijă în str.

Cuza Vodă ca , conductele să fie scoase , să nu se producă defecte 
Domnul Gyero – aduce la cunoştinţa colegilor faptul că s-a pierdut 

procesul cu d-na Berescu , nu înţelege cum , dar trebuie făcut recurs în timp 
util !- referitor la Casa de Cultură – Ccu privire la adresa Tribunalului Covasna , 
pusă în mapele consilierilor ( dosar 3589/119/2010) – prin care se precizează  că 
averea debitoarei S.C. Internaţional SPA Hotel SA a fost evaluată la valoarea de 
1.252.529,82 lei solicită să se informeze Consiliul Local cu o situaţie în care să se
evidenţieze valoarea aportului în natură a oraşului la constituirea societăţii ei 
valoarea adaugată de către ceilalţi acţionari , în vederea comparării celor două 
evaluări cu evaluarea întocmită pentru instanţă .

informează că , fracţiunea UDMR a cerut toată documentaţia ce a  stat la baza
schimbării denumirii spitalului de la Ministerul Sănătăţii şi citeşte răspunsul
pe care au toţi consilierii în mape .

Doamna Secretar – Instituţia Prefectului a cerut nişte lămuriri în legătură 
cu proiectele religioase , anexe cu scopul ce vor să facă cu banii câştigaţi 
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pe proiect , majoritatea a fost scrisă în limba maghiară şi nu au înţeles- 
ulterior noi le-am publicat – mai cer ca pe viitor sumele să apară în 
Monitorul Oficial  partea 6 conform Legii 356/2006.
Domnul Domahazi – vedeţi , eu am spus încă de atunci – dl. Molnar e 
Iuda  parohiilor 

Domnul Kadar – dacă Regulamentul nu e bun trebuie să actualizăm
, să modificăm – subiectul cu canalizarea , la Mihai Eminescu  motivul 
neexecutării este că nu s-a dat avizul spargerii carosabilului – s-a solicitat 
aviz de spargere ?

Domnul Csikos – în 8 locuri am aprobat spargerea – în proiect sunt 
numai 58 de branşamente şi noi avem nevoie de 200 – despre ce 
vorbim ?!!!

Domnul Şerban – conducte mai groase , tip piaptăn
Domnul Primar – probleme cu drumul spre Comandău – 

conductele de aducţiune a apei
Domnul Kadar – am o propunere , dacă e drum forestier spre 

Păpăuţi e bine , dar când o să fie gata totul şi noi să interzicem intrarea 
maşinilor cu lemne  . Să  se circule pe drumul forestier !!!!

Domnul Bocan – din martie s-a modificat legea , se poate deschide 
şi drumul forestier

 
Şedinţa se termină la ora 15,30 .

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                           
ENEA  NICOLAE                                            ENEA  VASILICA
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