
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.  5 /2016 

Incheiat  astazi  16  martie   2016 orele  14,  00  cu  ocazia  SEDINTEI
„EXTRAORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 15 consilieri,
Lipsesc    : Dl. Consilier Kopacz Levente  și Dna consilier Becsek Eva
Participă  la  şedinţă,  domnul  Primar,  dl.  Viceprimar,  dna  secretar,

reprezentantul  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A.  și  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 martie este  dl  consilier Șerban Dumitru

Se adoptă :
HOTĂRÂREA  NR. 20 / 2016

pentru desemnarea președintelui de ședință

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispozitia primarului nr. 202/ 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.  202 / 2016    , după
cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie  publică pentru lucrări  suplimentare  în cadrul  investiţiei  ”Reabilitarea
infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”. 
 2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea  comisiei  pentru  atribuirea
contractului de achiziţie publică pentru lucrări suplimentare în cadrul investiţiei
„Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”.
Iniţiază: Primarul oraşului  
 3. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea sumelor pe proiectele culturale
prioritare  pentru  2016  şi  stabilirea  criteriilor  organizatorice  pentru  atribuirea
directă a acestora.
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Domnul Primar propune  scoaterea  punctului 3 de  pe ordinea de zi   -
discutarea și aprobarea lui în ședința extraordinară din data de 22 martie 2016,
până când vor fi stabilite sumele pentru fiecare proiect prioritar. De asemenea se
propune  introducerea  unui  punct  privind  parteneriatul  cu  GAL  Progressio  și
prezentarea S.C. Gospodărie Comunală S.A la punctul 1

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

  
Se trece la  punctului 1. din ordinea de zi  :  Se dă cuvântul celor de la

Gospodăria Comunală care  prezintă  situația  contractului  de  finanțare  pentru
investițiile din strada Horia, Cloșca și Crișan și din satul Chiuruș.
Pentru  HCC  mai  trebuie  racordul  electric  și  piatra  cubică  iar  în  Chiuruș
conductele sunt puse cam 90%, se lucreză la căminul  de apă iar termenul  de
realizare  a  lucrării  este  aprilie,  probabil  n-o  să  se  încadreze  în  acest  termen.
Reprezentantul  operatorului  regional  informează  consiliul  local  că  pentru
finalizarea celor 2 contrate este necesară suma de 1.800.000 lei care ar trebui
suportată de către autoritate contractantă. Lucrările din HCC vor fi finalizate însă,
pentru  finalizarea  lucrărilor  din  Chiuruș  operatorul  regional  nu  poate  suporta
1.600.000 lei ca să termine conducta principală;  pentru cămine și vane ar mai
trebui 700.000 lei, pentru stația de presiune încă 250.000 lei iar diferența până la
1.600.000  lei,  pentru  branșamente.  Reprezentantul  SC  Gospodărie  Comunală
întreabă  dacă  există  posibilitatea  finanțării  acestor  lucrări  de  către  autoritatea
locală.
     Dl. Bagoly intervine și dorește să se clarifice, înainte ca CL să ia o decizie,
următoarele aspecte:
1.  dacă orașul Covasna are dreptul să cofinanțeze o lucrare executată printr-un
contract în care nu este parte;
2.  în cursul lunii decembrie a fost adoptată o hotărâre de consiliu prin care s-a
aprobat  contractarea  unui  credit  pentru  prefinanțarea  acestor  lucrări.  De
asemenea, conform contractului de delegare a gestiunii încheiat în anul 2009 în
cazul   accesării  de  fonduri  europene  nerambursabile,  atât  redevența  cât  și
impozitul  pe profit  se lasă la nivelul operatorului.  Consiliul local a hotărât ca
fondul IID să rămână la dispoziția operatorului.
De asemenea specifică că dacă autoritatea locală și-ar fi permis investirea unor
astfel  de sume,  ar  fi  implementat  proiectul  dat  fiind faptul  că  atât  studiul  de
fezabilitate cât și proiectul tehnic au fost realizate din bugetul propriu.
      Reprezentantul operatorului regional speră ca aceste lucrări să fie măcar
parțial finanțate de către autoritatea locală, în caz contrar vor fi sistate lucrările.
Creditul nu a fost accesat iar fondul IID a fost folosit.
        Dl. Bagoly subliniază faptul că nu se pot vira din bugetul local 2   milioane
de lei doar pe baza unei adrese.
       Reprezentantul operatorului regional consideră că nu ar fi nici o problemă
dacă aceste lucrări ar fi finanțate din bugetul autorității locale deoarece utilitățile
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realizate  rămân  în  proprietatea  orașului  pe  când  în  cazul  finanțării  de  către
operator acestea rămân în proprietatea operatorului până la expirarea contractului
de delegare.
        Dl. Kadar întreabă dacă există vreun precedent pentru o astfel de procedură.
Reprezentantul operatorului spune că au demarat  simultan, pentru  Covasna și
Sf. Gheorghe, procedurile pentru finanțarea lucrărilor și nu există un precedent.
       Dl. Gyero spune că deși a fost convins că operatorul regional se pricepe mai
bine  și  este  profesionist  pentru  a  implementa  astfel  de  proiecte,  executantul
lucrărilor  și-a  neglijat  obligațiile  sub  oblăduirea  operatorului.  Întreabă  ce
sancțiuni sau penalități s-au aplicat înainte de a veni la autoritatea locală să se
ceară bani pentru realizarea investiție. Consideră că această  abordare nu este
corectă.
     Reprezentantul  operatorului  regional  spune  că  în  4  aprilie  a.c  expiră
contractul.  Aplicația de finanțare a fost  pregătită în ultimul trimestru din anul
2014,  iar în 2015 au fost demarate procedurile de licitație dar s-a întarziat la
Minister, finanțarea fiind aprobată doar în septembrie, nu se putea da ordin de
începere a lucrărilor. În noiembrie 2015 s-a aplicat și o corecție de 25% pe cel
mai mare contract, bani ce nu s-au acordat nici prin Ordonanța 13, acum sunt în
litigiu. Dacă existau acei bani se puteau finaliza lucrările.
       Dl. Gyero spune că  aici nu s-a decontat nici un leu. Lucrurile nu sunt clare,
trebuia să ne avertizați.
      Dl. Bagoly subliniază faptul că pentru prevederile bugetare pentru anul 2016,
a solicitat operatorului regional sume cu privire la cofinanțarea proiectului și a
cheltuielilor neeligibile, la care nu a primit nici un răspuns.
   Reprezentantul  operatorului  dă  dreptate  antevorbitorilor  dar  spune  că  dl.
Director  a  avut  unele  probleme de sănătate  și  din cauza asta  au apărut  unele
probleme.
      Dl. Kadar întreabă dacă se preconizează ca operatorul să finanțeze ½ din
acest  proiect  și  dacă  se  poate  da  o  soluție  provizorie  până  la  efectuare
branșamentelor pentru ca această conductă să fie utilă.
    Invitatul din partea operatorului regional spune că și  fără aport din partea
orașului rețeaua poate fi exploatată numai că în acest caz branșamentele trebuie
plătite de localnici.
      Dl. Primar spune că într-o ședință ulterioară, respectiv în ședința din 31
martie să se poată hotărî ce se poate suporta din bugetul local, ce este legal iar
operatorul  să comunice la cât se angajează  să suporte din valoarea investiției.
În timpul prezentării intră în sală doamna consilier Becsek Eva

Se trece la discutarea  punctului 2.  din ordinea de zi  -   Proiect de hotărâre
privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru
lucrări suplimentare în cadrul investiţiei ”Reabilitarea infrastructurii în staţiunea
balneoclimaterică Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
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 dl Antal Levente     – director economic adjunct prezintă raportul de specialitate

Comisia de buget-finanțe                                        - Aviz     nefavorabil 
Comisia juridică                                                      - Aviz     nefavorabil    
Comisia urbanism                                                   - Aviz     nefavorabil    
Doamna Secretar                                                 -  Aviz     nefavorabil
Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre    așa cum a fost

inițiat :

În ansamblu  - 1 vot – pentru – 11 abțineri și 4 voturi împotrivă dl. Enea, dl. 
Șerban,Dl. Bocan, dl. Deaconu 

Proiectul de hotărâre a fost respins.
Astfel,  asupra  punctului  2  privind  stabilirea  comisiei  pentru  atribuirea
contractului de achiziţie publică pentru lucrări suplimentare în cadrul investiţiei
„Reabilitarea infrastructurii  în staţiunea balneoclimaterică Covasna” nu se mai
deliberează.

Se trece la   punctul 3.  din ordinea de zi  -    Proiect de hotărâre cu privire la
repartizarea sumelor pe proiectele culturale prioritare pentru 2016 şi stabilirea
criteriilor organizatorice pentru atribuirea directă a acestora.

Nu sunt discuții întrucât inițiatorul a restras proiectul de pe ordinea de zi

Se trece  la  discutarea  punctului  4.  din ordinea de zi   - Proiect  de
hotărâre  cu privire  la  aprobarea menținerii  parteneriatului  public-privat
între  orașul  Covasna,  județul  Covasna  și  Grupul  de  acțiune  locală
„Progressio”.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre

Comisia pentru adm publică locală                        - Aviz favorabil 
Comisia urbanism                                                   - Aviz favorabil
Comisia pentru agricultură                                     - Aviz favorabil
Doamna Secretar                                                 -  Aviz     favorabil

Discu  ții

Dl. Kadar -dorește să se specifice explicit în proiectul de hotărâre că orașul
își asumă să nu se asocieze, doar pentru PNDR

Dl. Molnar întreabă dacă această interdicție este prevăzută de lege iar dl. 
Kadar îi răspunde îi răspunde că nu poți face parte din mai multe Grupuri de 
acțiune.

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre    așa cum a fost
inițiat :
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În ansamblu  - 1 vot – pentru – 11 abțineri și 4 voturi împotrivă dl. Enea, 
dl. Șerban,Dl. Bocan, dl. Deaconu 

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 21 / 2016
 cu privire la aprobarea menținerii parteneriatului public-privat între

orașul Covasna, județul Covasna și Grupul de acțiune locală „Progressio”.

Domnul primar roagă ca materialele din mape să fie studiate cu atenție 
până la ședința ordinară care va avea loc în data de 31 martie 2016

Nefiind alte discuții ședința se încheie la ora 15.30

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

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR                     
ȘERBAN DUMITRU                                              ENEA  VASILICA
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