ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 8 /2015
Incheiat astazi 30 iunie 2015 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE” a Consiliului local oras Covasna.
Sunt prezenti 15 consilieri,
Lipsesc domni consilieri Kadar Gyula şi Bocan Ioan M.
Participă la şedinţă,
Dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.
a fost tradusă în limba maghiară, conform prevederilor legale
Preşedinte de şedinţă este dl consilier Deaconu Ion
Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 281/ 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. 281/ 2015 , după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre cu privire la includerea unor terenuri în
domeniul privat al oraşului.
2. Prezentarea de către managerii de proiecte cu finanţare
europeană a raportului de monitorizare şi implementare a acestora.
3. Diverse
Dl. Viceprimar propune scoaterea punctului 1 . de pe ordinea de zi , din
lipsă de material.
Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate 15 voturi pentru

.

Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi Prezentarea de
către managerii de proiecte cu finanţare europeană a raportului de
monitorizare şi implementare a acestora.
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Domnul Viceprimar - prezintă Raportul de informare a „ Programul
Operaţional Regional Axa 5 / Domeniul de intervenţie 5.2 „ Reabilitarea
infrastructurii în Staţiunea Balneoclimaterică Covasna „ şi arată că au fost
probleme cu decontările , dar pentru prima tranşă de 3 milioane se va da drumul
Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – spune că este îmbucurător faptul că , stăm bine cu
proiectul , suntem în termen , dar roagă executivul să aibă grijă , să controleze ca
executantul să nu lasă în urma lui lucrări neexecutate şi să lase refugiu pentru
maşina de pompieri şi salvare în fiecare stradă , că altfel o să fie probleme !!
Întreabă când este execuţia finală ?
Domnul Csikos – data finală este 31 octombrie 2015 – şi spune că ştie de
problemele apărute în unele străzi , unde strada e prea îngustă mai sunt nereguli ,
dar cere înţelegerea locuitorilor
Domnul Enea – întreabă dacă îngustarea străzilor este o greşeală a
proiectantului ? – pune întrebarea dacă toate aceste 16 străzi o să fie asfaltate ?
Domnul Csikos – da , toate străzile care se află în acest proicet vor fi
asfaltate – lăţimea drumului este conform proiectului şi are 7 m ca şi drumul
naţional
Doamna Secretar – prezintă stadiul activităţilor prevăzute în contractul de
finanţare pentru proiectul „ Promovarea turismului balnear şi a resurselor turistice
endogene din zona turistică Covasna „ - informează consilierii despre faptul că
sâmbătă şi duminică a avut loc Târgul de turism unde au participat atât locuitorii
oraşului cât şi turişti veniţi în staţiune. Au mai participat 9 localităţi care au
proiecte câştigate , o comună din Argeş a fost reprezentat chiar de primarul
localităţii. Spune că , a remarcat faptul că nu a văzut nici un consilier local în
aceste două zile să viziteze târgul
Doamna Becsek – spune că profesorii sunt foarte ocupaţi în aceste zile , ei
au lipsit mptivat , se desfăşoară examene , bacalaureat , etc.
Nefiind alte discuţii se trece la punctul „ Diverse „
Domnul Molnar – arată că a fost sâmbătă dimineaţă la „ Centrul Cultural
„ , a avut spectacol , dar a observat că peste afişul lui a fost lipit cel cu
promovarea turistică , consideră că este bătaie de joc !! – totodată remarcă faptul
că această promovare se desfăşoară numai într-o singură limbă , cea română –
oamenii sunt nemulţimiţi , el le-a explicat că proiectul este făcut de o firmă din
Iaşi , dar nu este de acord cu faptul că totul se face numai în limba română !!
atrage atenţia asupra faptului că indicatorul oraşului la intrarea dinspre Sft.
Gheorghe este acoperit de un arbore
cere să fie montat un indicator - direcţia Cardiologie , la intrarea dinspre
Tg. Secuiesc
atrage atenţa de starea deplorabilă a trotuarului de pe aleea de lângă sala de
sport
Doamna Secretar – ca răspuns referitor la afiş , d-na Kopacz Zsuzsa a lipit
afişele în centru , în Voineşti cei de la Iaşi – legat de limba în care este promovată
staţiunea , au fost condiţii impuse de Autoritatea de implementare , s-a respectat
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întocmai ! Promovarea se face pe plan naţional ! – spune că s-au invitat
localităţile de pe „ Drumul Sării „ . dar nu a venit nimeni !!
Domnul Csikos – referitor la indicatoare : o să se remedieze , indicatoarele
există , împreună cu poliţia se rezolvă după ce se termină lucrările !
Domnul Domahazi – cere indicator la Pennz, oamenii nu ştie pe unde să ia ,
ne înjură !!
Domnul Csikos – toate lumea să respecte regulile de circilaţie , nu să
înjure !!
Domnul Enea – spune că proiecvtul a fost în limba română , aşa a fost
proiectul dacă se schimba ceva era neeligibil !!
atrage atenţia asupra drumului de la Cardiologie lângă pod , drumul s-a
surpat , o să cadă !!
la Planul înclinat la fam. Urzică , la intrare este o grămadă mare de pământ ,
roagă să se care de acolo , să se lasă intrarea liberă !
întreabă ce maşini , cu ce tonaj poate să traverseze podul din str. Mierlei
Domnul Csikos – o să se monteze un indicator „ max. 3,5 t „ podul rezistă
la maşina de gunoi şi vidanj
Domnul Domahazi şi dl. Enea – au ridicat problema comercianţilor care
vând legume şi fructe din căruţă fără să plătească vreo taxă , făcând concurenţă
comercianţilor locali !
Domnul Csikos - a arătat că va trimite Poliţia locală să urmărească şi să se
oprească acest fenomen !

Şedinţa se termină la ora 15,30 .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DEACONU ION

SECRETAR
ENEA VASILICA
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