ROMĂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L nr. 7/2016
Încheiat astăzi 31. MARTIE 2016 orele 14, 00 cu ocazia ŞEDINŢEI
„ORDINARE” a Consiliului local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 13 consilieri,
Lipsesc domnii consilieri: Kádár Melinda ,Jeszenovics Albert, Bocan
Ioan , Csikos Tibor Zoltán ,
Participă la şedinţă, domnul Primar, funcţionarii publici care au întocmit
rapoartele de specialitate, reprezenjtantii ziarelor Hirmondó şi Háromszék și
reprezentantul CNSLR ”Frăția”, dl. Director economic Hohan Dumitru

Dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă este tradusă
în limba maghiară, conform prevederilor legale ;
Preşedinte de şedinţă în luna martie este dl. consilier Șerban Dumitru
Consilierii au fost convocati in şedinţa ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 232/ 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. 232/ 2016 , după
cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor de
finanţare nerambursabilă pentru proiectele câştigătoare în domeniile:
cultură, sport, educaţie şi religie.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu
pentru d-na dr. Németh Márta încadrată la Spitalul orăşenesc secţie
exterioară a Spitalului de Cardiologie .
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de
Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2016.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de alipire a
unor parcele din piaţa săptămânală.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de alipire a
unor parcele aferente remizei P.S.I.
Iniţiază: Primarul oraşului
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciului de
gestionare a câinilor fără stăpân.
7. Prezentarea cererii Liceului Korosi Csoma Sandor privind
necesitatea înnoirii bazei sportive a Liceului.
8. Rapoartele de activitate ale consilierilor
9. Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate.
10. Diverse.
Domnul Primar propune scoaterea punctului 1 , de pe ordinea de zi ,
totodată solicită ca prezentarea dl. Director Hohan să fie primul punct
Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate
Se trece la discutarea punctului 1. din ordinea de zi : Punctul de
vedere al CNSLR ” FRĂȚIA ” în legătură cu terenul de lângă Hotelul
Montana
Domnul Hohan – prezintă punctul de vedere – amintește că s-a aprobat
vânzarea terenului de 20.000 m2 , prin hotărâre de Consiliu în anul 2012 –
consideră contract cu condiții suspensive , la momentul respectiv construirea
urma să fie realizată prin finanțare UE- în momentul de față nu există soluții
pentru finanțarea acestui program , solicită prelungirea termenului de finalizare
cu încă 5 ani și termenul de depunere proiect să fie 12 luni – arată că CNSLR ”
FRĂȚIA ” este deschisă pentru orice modalitate de a finalize această lucrare ,
așteaptă întreprinzători din zonă – arată că susțin demersurile ca să se rezolve
situația clădirii – terenului din parcul central
Domnul Gyero – arată că , condițiile de contract nu au fost suspensibile ci
rezolutorii – solicită încă odată ca în C.F. să se treacă la sarcini …………. –
întreabă pe colegi ce ar fi mai bine să se finalizeze lucrarea , să fie sancționată
CNSLR ” FRĂȚIA ” , să se ia înapoi terenul , iar banii plătiți să rămână la
Consiliu , sau dacă sunt de acord cu termenele de prelungire a contractului ?
Domnul Kadar – arată că problema cea mai urgentă este rezolvarea
situației clădirii din parc , este pericol de accidentare , - arată că CNSLR ”
FRĂȚIA” este acționară la SIND. ROMÂNIA – roagă urgentarea rezolvării
problemei
Domnul Domahazi - știe că dl. Petcu la momentul respectiv a luat un
angajament față de oraș și de primarul de atunci – spune , crede totul când vede !
Domnul Neagovici – arată că sunt două probleme diferite :1 problema
construcției , 2. problema clădirii din parc. – așteaptă de acum fapte și nu vorbe !
– spune că este bine să li se dea o șansă pentru următorii 5 ani – este în beneficiul
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orașului dacă se crează noi locuri de muncă prin construirea hotelului și a bazei
de tratament – roagă pe dl. Primar să se trimite fotografii la toată lumea cu
clădirea din parc , să se vadă în ce hal arată !
Domnul Primar – arată că s-a trimis – s-a dat un termen de 60 zile să se
demoleze această construcție din parc , îi dă adresa și d-lui Director - dorește o
rezolvare a situației amiabil – spune că în ședința ordinară din luna viitoare
adoptăm o hotărâre referitoare la teren
Domnul Director Hohan – arată că din păcate înțelegirile din trecut nu s-au
putut respecta – spune că va suține problema casei din parc - promite că în
CNSLR ” FRĂȚIA” primăria orașului Covasna are un partener serios – dorește
succes în continuare
Domnul Deaconu – întreabă : în cazul în care Consiliul este de accord cu
prelungirea termenului cu 5 ani , atunci se schimbă proiectul sau rămâne același
Domnul Director Hohan – s-a discutat cu un proiectant de aici , el a spus o
sumă imensă , acum se caută o altă alternativă
Domnul Deaconu – întreabă după ce se va construi , va funcționa ?
Domnul Director Hohan- important este să se depășească momentul
neplăcut
Domnul Enea – spune , cu un management bun hotelul va funcționa – să
se facă rost de bani și să se continuie construcția hotelului !
Se trece la discutarea punctului 2. din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind repartizarea unei locuinţe de serviciu pentru d-na dr. Németh Márta
încadrată la Spitalul orăşenesc secţie exterioară a Spitalului de Cardiologie .
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-na Secretar
Comisia juridică
Doamna Secretar

- Aviz
- Aviz

favorabil
favorabil

Domnul Gyero – întreabă ce înseamnă ¼?
Domnul Enea – că mai vin medici care o să locuiască tot în același
apartament în camere diferite
Domnul Gyero – intreabă dacă d-na doctor Nemeth va plăti chirie pe ¼
sau pe 1/1
Domnul Șerban – întreabă cum s-a ajuns la cota de ¼ , poate că e problemă
financiară ?
Domnul Neagovici – nu vede că o să locuiască mai mulți medici într – un
apartament
Domnul Deaconu – spune că mai sunt 60 medici rezidenți
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Domnul Primar – explică situația : sunt 4 camere cu 2 băi și 2 bucătării ,
fiecare compartiment e separat , se poate închide fiecare cameră
Domnul Gyero – atrage atenția ca la procesul verbal de predare să se treacă
cota de ¼
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru )
articole așa cum a fost inițiat :
Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 -

13 voturi – pentru – unanimitate
13 voturi – pentru – unanimitate
13 voturi – pentru – unanimitate
13 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu - 13 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 27 / 2016
privind repartizarea unei locuinţe de serviciu
Se trece la discutarea punctului 3. din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind
serviciile sociale pe anul 2016.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia socială
Doamna Secretar

- Aviz
Aviz

favorabil
favorabil

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 2 ( două )
articole așa cum a fost inițiat :
Art.1 - 13 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 13 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 13 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 28 / 2016
cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile
sociale pe anul 2016
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Se trece la discutarea punctului 4. din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de alipire a unor parcele din
piaţa săptămânală.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Rakosi Aron – referent de specialitate urbanism
Comisia pentru adm. domeniului public și privat
Comisia juridică
Comisia de urbanism
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
Aviz favorabil

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei )
articole așa cum a fost inițiat :
Art.1 - 13 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 13 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 - 13 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 13 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2016
Cu privire la aprobarea propunerii de alipire a unor parcele din piata
saptamanala
Se trece la discutarea punctului 5. din ordinea de zi - Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de alipire a unor parcele
aferente remizei P.S.I.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Rakosi Aron – referent de specialitate urbanism
Comisia pentru adm. domeniului public și privat
Comisia juridică
Comisia de urbanism
Doamna Secretar

- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
- Aviz favorabil
Aviz favorabil
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 ( trei )
articole așa cum a fost inițiat :
Art.1 - 13 voturi – pentru – unanimitate
Art.2 - 13 voturi – pentru – unanimitate
Art.3 - 13 voturi – pentru – unanimitate
În ansamblu - 13 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 30 / 2016
Cu privire la aprobarea propunerii de alipire a unor parcele aferente
remizei P.S.I.
Se trece la discutarea punctului 6. din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciului de gestionare a câinilor
fără stăpân.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l Primar
Comisia pentru adm. domeniului public și privat - Aviz favorabil
Comisia juridică
- Aviz favorabil
Doamna Secretar
Aviz favorabil
Domnul Molnar – întreabă dacă s-au făcut demersuri pentru
achiziționarea acestei serviciu ?
Domnul Primar – explică , nu , fiindcă înainte trebuie să avem o hotărâre
de Consiliu – această activitate a fost suspendată din anul 2013 – s-a căutat , dar
nu s-a găsit altă soluție , doar externalizarea serviciului
Domnul Kadar – arată că problema est5e foarte urgentă , este pericol sunt
haite de câini , dar întreabă dacă nu este posibil strângerea câinilor până ce se
începe derularea hotărârii
Domnul Primar – arată că nu se poate pentru că nu avem adăpost , nici în
altă localități nu preiau câinii , pentru că sunt suprasolicitați – cei de la Tg.
Secuiesc ne-au ajutat în cazul câinilor agresivi , dar în momentul de față nici ei
nu au capacitate de primire
Domnul Gyero – atrage atenți ca până va fi operațional trebuie rectificat
bugetul !
Domnul Primar – avem alocați 30.000 lei
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 ( patru )
articole așa cum a fost inițiat :
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Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 -

13 voturi – pentru – unanimitate
13 voturi – pentru – unanimitate
13 voturi – pentru – unanimitate
13 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu - 13 voturi – pentru – unanimitate
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 31 / 2016
Cu privire la aprobarea achizitionarii serviciului de gestionare a cainilor
fara stapan
Se trece la discutarea punctului 7. din ordinea de zi : Prezentarea
cererii Liceului Korosi Csoma Sandor privind necesitatea înnoirii bazei
sportive a Liceului.
Prezintă domnul Primar
- Trebuie făcute niște calcule cât ar costa aceste lucrări , au existat proiecte
în trecut care au căzut – trebuie accesate proiecte de la UE
Doamna Becsek – arată că asfaltul s-a reînoit acum 10 ani , sala de sport nu
este dotat, profesorii de sport doresc ca și bazinul de înot să funcționeze –
există probleme mari cu canalizarea
Domnul Simon – copii solicită înotul , s-au strâns peste 1000 de semnături
pentru reînoirea bazei sportive , măcar o pistă de alergare nouă ar fi benefică
pe care ar putea folosi și cei din oraș - să se finanțeze de la bugetul local
Domnul Primar – spune că vorbește cu dl. Bagoly , directorul economic ,
dar trebuie calcul și un proiect concret ce se vrea- trebuie să angajați dvs. Pe
cineva cine să vă ajute să faceți un proiect concret !
Domnul Simon – nu se vrea polemică , prin comunicare se poate ajunge la
consens – bugetul școlii nu permite așa ceva , el se referă la chestiuni stricte ,
trebuie să ajutăm școala e în beneficiul copiilor noștri
Domnul Kadar – concluzionează : este nevoie minim de un SF. , dar și de
proiecte nominalizate , orice finanțare trebuie justificată prin documente și
proiecte
Domnul Gyero – întreabă dacă în careva axă nu sunt proiecte pentru
infrastructură școli ? – în cazul în care se lansează proiectele pentru școli
trebie să aven proiecte gata făcute , roagă conducerea școlii să se gândească ce
e prioritar – soluția de perspectivă
Domnul Kopacz – spune că s-a interesat la Sft. Gheorghe , reabilitarea
bazei sportive s-a făcut din bugetul local
Domnul Molnar – se interesează de problema canalizării str. Ștefan cel
Mare și stre. Școlii
Domnul Șerban – nu poate să răspundă
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Domnul Molnar – atrage atenția că din anul 2017 și în clasele V-VIII
materiile de informatică o să devină obligatorii și nu există numai 3 cabinete
de informatică – trebuie dotate încă câteva printr – altă axă
Rapoartele de activitate ale consilierilor – se află în mapele consilierilor și
s-a studiat
. Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate. se află în mapele
consilierilor și s-a studiat
Se trece la discutarea punctului ” Diverse ”
Domnul Molnar – ridică problema cabanei de la Chiuruș încă odată – să
se ceară lămuriri de la dl. Rakosi ! – arată starea deplorabilă a străzilor lăturalnice
– cere rezolvarea problemei cât mai urgent !!
Domnul Primar – s-a început repararea străzilor
Doamna Becsek – interesează care este intenția executivului în problema
microbuzului
Domnul Domahazi – cere să se facă o comisie mixtă Ocol – Consilieri ca
să se vadă la fața locului ce lucrări de intreținere s-au făcut
Domnul Enea – ridică problema iluminatului spre Planul Înclinat și lipsa
coșurilor de gunoi

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

ȘERBAN DUMITRU

SECRETAR

ENEA VASILICA

8

