
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.  4 /2016 

Incheiat astazi 25. FEBRUARIE 2016 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI
„ORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 15 consilieri,
Lipsesc   domnii consilieri  : Gyerő József  și Bocan Ioan
Participă la şedinţă, domnul Primar   , funcţionarii publici care au întocmit

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.

Preşedinte de şedinţă în luna februarie este  dl  consilier Neagovici Vasile

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 174/ 2016    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. 174/ 2016    , după
cum urmează : 

1.  Prezentarea  raportului  de  activitate  al  Asociației  pentru  Dezvoltarea
Turismului în Județul Covasna pe 2015.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea facilităților fiscale pentru 2016 și a
procedurii de acordare a acestora.

 
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.

 
4.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  procedurii  de  atribuire  a
contractului  de  achiziție  publică  pentru  lucrări  suplimentare  în  cadrul
investiției  ”Reabilitarea  infrastructurii  în  stațiunea  balneoclimaterică
Covasna”

5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de achizitie publică pentru lucrări suplimentare în
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cadrul investiției ”Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică
Covasna”.
6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea art. 3 din anexa 1 la HCL
101/2015  cu  proiectul  cultural  prioritar  ”Festivalul  Concurs  Național
Folcloric ”Izvoare Covăsnene”.

7. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  repartizarea  sumelor  pe
proiectele  culturale  prioritare  pentru  2016  și  stabilirea  criteriilor
organizatorice pentru atribuirea directă a acestora.
                 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea contractului de
administrare nr. 497/2015, încheiat în baza HCL nr. 3/2015.

9.  Informare  privind  situația  litigiului  având  ca  obiect  terenul
fostului Poligon – propus ca amplasament pentru Centrul Wellness.
10.Diverse

Domnul  Primar propune   scoaterea   punctelor  4  și  5  pe  ordinea  de  zi    -
discutarea și aprobarea lor într-o altă ședință extraordinară – deoarece mai sunt niște
probleme juridice nerezolvate la aceste două puncte  :

3. Proiect de hotărâre cu privire la  modalitatile  de identificare a copiilor
proveniti  din  familii  defavorizate   ce  pot   beneficia  de  stimulentul
educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita 

Se supune la vot   ordinea de zi modificată
      Se votează în unanimitate 15  voturi  pentru 

  
Se trece la discutarea  punctului 1.  din ordinea de zi  :  . Prezentarea

raportului  de  activitate  al  Asociației  pentru  Dezvoltarea  Turismului  în
Județul Covasna pe 2015.

Domnul Primar –  materialul  se  află în mapele  consilierilor ,  s-a putut
studia , deoarece d-na Kopacz Zsuzsa se află la o  expoziție de turism nu poate fi
de față – dacă sunt întrebări să se depună în scris și  atunci d-na Kopacz I să
răspundă

Se trece  la  discutarea   punctului  2.  din  ordinea  de  zi  Proiect  de  hotărâre
privind stabilirea facilităților fiscale pentru 2016 și a procedurii de acordare
a acestora.

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

Comisia de buget-finanțe                                                - Aviz     favorabil 
Comisia de agricultură                                                    - Aviz     favorabil 
Comisia socială                                                              - Aviz     favorabil 
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 Comisia juridică                                                            - Aviz     favorabil
Doamna Secretar                                                        -  Aviz     favorabil

Doamna Secretar – face precizarea că , inițiatorul a parcurs toate punctele
, a lăsat doar un singur punt , cea cu terenurile extravilane intabulate după titlu de
proprietate  –ar  trebui  aplicată  o  scutire  pentru  cetățenii  care  intabulează
proprietățile mai mici de 30 ari -  din 2018 după terenurile neintabulate nu se mai
pot cere subvenții de la APIA  - totodată spune că terenurile din Chiuruși sunt
foarte fărâmițate , oamenii au multe terenuri mărunte  - intabularea o să coste
foarte  mulți  bani  ,  de  aceea  propune  completarea  hotărârii  cu  acest  aspect  ,
scutirea ori reducerea impozitului 

Domnul Bagoly – spune că da , este legal ,  majoritatea terenurilor peste
30 de ari sunt intabulate , cele mai mici de 30 de ari nu sunt ,  dar după 2018 nu
mai beneficiază de subvenții , totodată vorbim de o sumă de 5 miliarde lei – este
riscant pentru consiliu

Doamna Secretar – propune nu scutire , eventual o reducere de câteva
procente 

Domnul  Kadar –  întreabă  care  sunt  efectele  asupra  bugetului  această
propuneri  - totodată întreabă de ce s-a majorat impozitul le personae fizice cu
aproape 50% , când la ședință s-a discutat că impozitul nu s-a majorat ?

Domnul Bagoly – explică faptul că nu s-a majorat impozitul , dar conform
legii suprafața construită , curtea intră sub altă grilă de impozitare , de aici vine
diferența 

Domnul Kopacz – face observația că dacă terenurile peste 30 de ari sunt
intabulate așa cum spune dl. Bagoly , atunci ce rost mai are plafonarea de 30 de
ari ?

Domnul Kadar – propune votarea așa cum a fost inițiat , și după aceea dl.
Bagoly să explice ce este de făcut în continuare

Domnul  Bagoly –  explică  faptul  ,  că  Metodologia  a  apărut   târziu  –
modificările sunt stipulate în această Metodologie , dar la transparență trebuia
pusă mai devreme 

 Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru ) 
articole  așa cum a fost inițiat :

Art.1 -   15 voturi – pentru – unanimitate
          Art.2 -   15 voturi – pentru – unanimitate

Art.3 -   15 voturi – pentru – unanimitate
          Art.4 -   15 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu  - 15 voturi – pentru – unanimitate  
     
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 16 / 2016
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cu privire la stabilirea facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe
anul 2016 și a procedurii de acordare a acestora 

Se trece la discutarea  punctului 3. 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 Zsolt     – director economic

Comisia de buget-finanțe                                        - Aviz     favorabil 
Comisia de servicii  sociale                                    - Aviz     favorabil    
Doamna Secretar                                                 -  Aviz     favorabil
Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două) 

articole   așa cum a fost inițiat :

Art.1 -   15 voturi – pentru – unanimitate
          Art.2 -   15 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu  - 15 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :
HOTĂRÂREA  NR. 17 / 2016

cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2016

Se trece la discutarea  punctului 4. din ordinea de zi  -  Proiect de hotărâre cu
privire  la  completarea  art.  3  din  anexa  1  la  HCL 101/2015  cu  proiectul
cultural  prioritar  ”Festivalul  Concurs  Național  Folcloric  ”Izvoare
Covăsnene”.

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

Comisia de buget-finanțe                                        - Aviz     favorabil 
Comisia juridică                                                      - Aviz     favorabil 
Comisia pentru cultură                                           - Aviz     favorabil 
Comisia pentru turism                                            - Aviz     favorabil 
Doamna Secretar                                                 -  Aviz     favorabil

Domnul  Molnar –  dat  fiind  faptul  că  d-na  Horvath  Zita  desfășoară  o
activitate care vizează renumele orașului și a județului prin premiile pe care le
aduce cu ocazia fiecărui concurs la care participă cu copii , propune aprobarea
acestui proiect 

4

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu articol unic   
așa cum a fost inițiat :

Art.unic -   15 voturi – pentru – unanimitate

 După care se adoptă :
HOTĂRÂREA  NR. 18 / 2016

cu privire la completarea art. 3 din anexa 1 la HCL 101/2015 cu proiectul
cultural prioritar Festivalul Concurs Național Folcloric ”Izvoarele

Covăsnene”
Se trece  la  discutarea   punctului  5.  din ordinea  de zi  - Proiect  de

hotărâre cu privire la repartizarea sumelor pe proiectele culturale prioritare
pentru 2016 și stabilirea criteriilor organizatorice pentru atribuirea directă
a acestora.

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

Comisia de buget-finanțe                                        - nu a dezbătut 
Comisia juridică                                                      - Aviz     favorabil 
Comisia pentru cultură                                           - nu se poate aviza 
Comisia pentru turism                                  - Aviz     favorabil cu discuții 
Doamna Secretar                                                 -  Aviz     favorabil

Domnul Kopacz- explică punctual  lui de vedere , că acest proiect este în 
contradictoriu cu HCL 101/2015 și cu Regulament – s-au scos în evidență 
programe și nu proiecte – după părerea dânsului sunt discriminate alte Asociații 
față de cele menționate prin atribuirea directă – Casa de Cultură să parcurgă toate
etapele

Doamna Secretar – spune că la art. 1 se enumeră doar – consideră că nu e
nici o discriminare – așa e tradiția în oraș , că aceste Asociații organizează  acele 
evinemente care sunt menționate acolo- singura excepție este la pct. 3  - citește 
din Ordonanța nr. 51/1998 

Deoarece în comisia se specialitate nu s-au căzut de acord , nu au reușit să 
stabilească suma pe fiecare proiect  prioritar în parte – s-a pus în discuție  
oportunitatea ca ” Zilele orașului Covasna să fie proiect prioritar cultural sau nu . 
Deasemenea s-a discutat  asupra propunerii d-lui Consilier Enea Nicolae , 
membru în Comisia de cultură de a se aloca o sumă mai mare de bani pentru Ziua
Limbii Române , în vederea edificării bustului lui Mihai Eminescu . Întrucât  nu 
s-a ajuns la o variantă finală a proiectului de hotărâre s-a propus amânarea pentru
prima ședință a Consiliului Local   

Se propune amânarea acestui punct pentru următoarea ședință 
extraordinară

Se supune la vot amânarea 
Se votează în unanimitate
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Se trece la discutarea  punctului 6. din ordinea de zi :  Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea contractului de administrare nr. 497/2015, încheiat în
baza HCL nr. 3/2015.

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

Comisia de buget-finanțe                                        - Aviz     favorabil
Comisia juridică                                                      - Aviz     favorabil 
Comisia pentru silvicultură                                  -   Aviz     favorabil
Doamna Secretar                                                 -  Aviz     favorabil

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două) 
articole    așa cum a fost inițiat :

Art.1.-   15 voturi – pentru – unanimitate
Art.2.-   15 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu 15 voturi – pentru – unanimitate

 După care se adoptă :
HOTĂRÂREA  NR. 19 / 2016

cu privire la modificarea contractului de administrare nr. 497/2015, încheiat
în baza HCL nr. 3/2015.

Se trece la discutarea  punctului 7. din ordinea de zi :  . Informare 
privind situația litigiului având ca obiect terenul fostului Poligon – propus 
ca amplasament pentru Centrul Wellness.

Doamna Secretar – prezintă situația actuală a procesului – 11.02.2016 
Curtea de apel – spune că s-a discutat cu familia , s-a propus compensarea , ei nu 
au acceptat  - dacă nu se finalizează repede acest caz nu se poate beneficia de 
proiectul wellness 

Domnul Domahazi – cere să fie rezolvat cât mai repede , să se poate 
depune prioect pentru un centru wellness

Domnul Kadar – apreciază că , mingea e la familia Csutak , dacă ei nu fac
recurs , terenul e al orașului , consideră că noi nu putem interveni

Doamna Secretar – dacă ei acceptă să cadă de acord atunci s-ar stinge 
litigiul , doar de 1800 mp. Este vorba din toatalul de 60.000 mp. 

Domnul Domahazi – promite că mai stă de vorbă cu moștenitorii

Se trece la discutarea punctului  ” Diverse ”

Domnul Primar – citește scrisoarea  de informare a Asociației de 
Dezvoltare a Turismului în Județul Covasna  - unde este specificat că va oferi 
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sprijin financiar pentru organizarea unor evenimente care vizează dezvoltarea 
turismului în orașul Covasna 

Doamna Secretar – arată că s-a cerut sprijunul pentru realizarea ” Zileli 
Cetății Dacice ” de la mai multe asociații , dar Asociația de Dezvoltare a 
Turismului în Județul Covasna  este singura care a răspuns la adresă  - se arată 
cererea formulată de locuitorii din str. Mierlei – problema canalizării în acea 
stradă  - se arată problema terenurilor concesionate  în zona Horgasz – de cinci 
ani nu s-a întâmplat nimic , nici taxa de concesioanre nu este plătită  , cere 
verificarea situației și rezilierea contractului de concesionare- ei cer încetarea nu 
rezilierea pentru că în acest caz nu se pot cere despăgubiri

Domnul Domahazi – ridică problema camioanelor de mare tonaj care 
circulă liber prin toate străzile orașului , nu sunt controlate de nimeni

Domnul Csikos – explică situația , s-a dat adresă la Poliția Stațiunii 
Covasna , se face inventarul indicatoarelor – problema e în curs de rezolvare- la 
intarare în oraș există indicator re restricție tonaj , dacă nu se respectă ....

Domnul Molnar – cere indicatoare de presemnalizare – întreabă când și 
cum o să fie reparate străzile unde nu s-a asfaltat – starea drumurilor este 
deplorabilă 

Domnul Csikos – se încheie un contract cu o firmă care asigură lucrările și
materialele necesare , suntem numai în februarie , este în curs – 

Domnul Gecse – aduce la cunoștința executivului că la Hotelul Dacia 
există un steag al Republicii Moldova , dacă este nevoie acum , când sosec 
reprezentanții orașului înfrățit Călărași

Domnul Primar – invită toți consilerii la festiviatea organizată pe  5 
martie cu ocazia semnării protocolului de oraș înfrățit și la spectacolul festiv 
organizat la Centrul Cultural începând de la ora 12 .

Domnul Kopacz – întreabă dacă comisia se organizează după terminarea 
termenului depunerii proiectelor

Doamna Secretar – da , și comisia a fost alcătuită din oameni  cu 
experiență – pot rămâne

Domnul Kadar -  revine la discuția cu programele culturale – face 
precizarea că săptămânal se organizează spectacole , se adună bani – cere o 
informare concretă de la directorul Casei de Cultură – o radiografie foarte 
amănunțită cu nr. De spectacole , nr. De spectatori , venit 

Doamna Secretar – s-a cerut , și la ultimul raport dl. Director a uitat să 
treacă spectacolul unde a fost invitat dl. Caramitu 

Domnul Enea – spune că s-a referit numai la acele 7 – 8  proiecte 
prioritare , 2 ani a lucrat fără bani la organizarea acestor evenimente și remarcă 
faptul că cei mai mulți bani s-au incasat din aceste programe !!!!

Domnul Kadar – spune că el vorbește de toate proiectele că acest rezultat 
este relevant în vederea profitului realizat

Domnul Domahazi – întreabă ce se face cu proiectele sportive și cele 
religioase

Domnul Primar -  se desfășoară conform programului
Domnul Molnar – întreabă de problema cabanei de la Chiuruș?
Domnul Primar – se lucrează la ea dar ceva nu este în ordine la CF.
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Nefiind alte discuții ședința se încheie la ora 16.30

Acest  proces  verbal  se  poate  asculta  pe  site-ul  primăriei  la  :
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                             SECRETAR                           
NEAGOVICI  VASILE                                  ENEA  VASILICA
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	cu privire la stabilirea facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2016 și a procedurii de acordare a acestora

