
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. 8/2016 

Încheiat  astăzi  11.  APRILIE  2016 orele  14,  00  cu  ocazia  ŞEDINŢEI
„EXTRAORDINARE” a Consiliului local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 13 consilieri,
Lipsesc domnii consilieri:  Kopacz Levete B., Simon István, Bocan Ioan ,

Neagovici Vasile , 
Participă la  şedinţă, domnul Primar, funcţionarii publici care au întocmit

rapoartele de specialitate , 
Proiectul de hotărâre şi expunerea 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   d-na  consilier
Becsek Éva

Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 13  voturi pentru - unanimitate

Se adoptă :
  

   HOTĂRÂREA NR. 32  /2016 
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă

Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 254/ 2016    care a fost adusă la cunostinta locuitorilor prin afisare
la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Doamna Preşedinte de şedinţă prezintă ORDINEA DE ZI a 
sedinţei aşa cum a fost propusă prin  Dispoziţia Primarului nr.  254/ 2016, după
cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea comandării documentațiilor
de urbanism , a celor tehnico – economice și proiectelor necesare accesării 
fondurilor europene pe POR 2014 – 2020, conform Strategiei de dezvoltare a
orașului 

Domnul Viceprimar propune includerea punctului Diverse pe ordinea de 
zi
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  Se supune la vot ordinea de zi modificată
Se votează în unanimitate 

Se trece la discutarea  punctului 1. din ordinea de zi  
Proiect de hotărâre privind aprobarea comandării documentațiilor de 
urbanism , a celor tehnico – economice și proiectelor necesare accesării 
fondurilor europene  pe POR 2014 – 2020 , conform Strategiei de dezvoltare 
a orașului 

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
Prezintă d-l  Consilier Gyerő József

Comisia de buget - finante                                      - Aviz     favorabil 
Comisia juridică                                                     - Aviz     favorabil  
Comisia  de urbanism                                            -  Aviz     favorabil    
Comisia  de învățământ                                         - Aviz     favorabil  

          Comisia  de  agricultură                                         - Aviz     favorabil  
Doamna Secretar                                                   Aviz     favorabil

Domnul Gyer  ő – spune , că în anul 2016 vor deveni operaționale anumite
programe , prin care orașul Covasna are posibilitatea de a accesa finanțări pentru
punerea în aplicare realizarea acelei strategii de dezvoltare pe care au adoptat
anul  trecut  .  Resurse  financiare  pentru  finanțarea  programelor  majore  –
dezvoltarea  infrastructurii  pe  domeniul  turismului  ,  infrastructura  rutieră  ,
educațională,  nu  se  poate  realiza  fără  accesarea  fondurilor  puse  la  dispoziția
noastră prin FADR .  Totodată,  aduce la cunoștința consilierilor,  că  fracțiunea
UDMR  în  colaborare  cu  d-na  Secretar  și  cu  acordul  consilierilor  din  partea
partidelor  românești  au  identificat  necesitatea  adoptării  și  aprobării  acelor
documentații  care fundamentează posibilitatea accesării  unor programe care se
vor lansa în perioada care va urma. S-a discutat și cu unii consultanți în domeniu
- se consideră că am fi în măsură să aprobăm demararea procedurilor în vederea
achiziționării acelor documentații care vor fundamenta  următoarele proiecte . Pe
axa prioritară 7 , denumită ”Diversificarea economiilor în care prin dezvoltarea
durabilă a turismului” am putea să asigurăm finanțarea prin POR a construirii
unui Centru balneo-climateric multifuncțional  -  împreună cu acele piscine de
care au nevoie și localnicii și turiștii care vizitează stațiunea Covasna. Trebuie
identificată locația , pentru că terenul numit POLIGON , actualmente este grevat
de o sarcină instituită în urma unui proces civil , pornit de către anumite persoane
împotriva primăriei și a Guvernului . Condiția accesării prin POR este aceea de a
pune la  dispoziție  un teren care  nu este  grevat  de sarcini  și  este  proprietatea
noastră  .  Alt  teren  cu  o  suprafață  care  să  îndeplinească  condițiile  pentru
construirea unui asemenea centru , avem numai lângă pârtia de schi – de 30.000
m2 – este liber de sarcini și este în proprietatea orașului. Teoretic poate să asigure
acea locație de care avem nevoie. Însă , acel teren la ora actuală are categoria de
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folosință pășune , trebuie să schimbăm acea categorie  , să întocmim un PUZ , să
introducem în intravilan acel teren. După care este necesar întocmirea SF pentru
acel amplasament , astfel încât să putem depune  acel proiect , deoarece se dau
puncte în plus în cazul în care beneficiăm de SF . Ar fi bine să avem și un Proiect
tehnic , însă nu avem  - dar s-ar putea ca în paralel până în momentul în care se
închide perioada de depunere a proiectelor să întocmim și PT –ul . Pe această axă
după ce hotărâm , trebuie să comandăm PUZ ; SF  și PT . Altă chestiune urgentă
este pe axa prioritară 3 denumită ” Sprijinirea tranzacției către o economie cu
emisii  scăzute  de  carbon  ”  –  a  posibilității  de  finanțare  și   reabilitare  a
infrastructurii stradale , pietonale din oraș .  Prin POR s-a realizat o parte din
reabilitarea  infrastructurii  ,  dar  sunt  multe  străzi  care  se  află  într-o  situație
incalificabilă ! Din această cauză avem și  anumite păreri foarte negative despre
activitatea  orașului Covasna  , dincolo din ceea ce am realizat – mă refer în
special la str. Gabor Aron , str. Șaguna și str, Timar . În perioada 2016 – 2020
trebuie să găsim soluții și surse  de finanțare pentru aceste străzi ! 

Există probleme și cu aleile pietonale din oraș și din Valea Zânelor . –
trebuie  găsit  finanțare  și  aici   .  Pentru  a  putea  accesa  fonduri  ,  trebuie  să
comandăm  un  Plan  de  Mobilitate  urbană  durabilă   P.M.U.D.   –  care  este  o
condiție pentru a putea acesa resurse financiare pentru infr4astructura rutieră și
pietonală. PMUD este prevăzut și în Legea 350/2001 . Aceste două ar fi foarte
urgente , importante !

Într-o perspectivă de viitor Consilierii UDMR am discutat și de accesarea
unor fonduri pe axa prioritară 10 ” Îmbunătățirea infrastructurii educaționale ” – 

Ținând cont de propunerile consilierilor români , dupoă ce am inclus și în
Strategia de dezvoltare a orașului Covasna , reabilitarea și punerea în valoare a
”Cetății  Zânelor” – există posibilitatea de a accesa sume de bani pentru acest
proiect  .  În acest  sens s-a propus  comandarea planurilor și  a  documentațiilor
financiare și tehnico-economice , pentru întocmirea acelor documentații .

Doamna Secretar  – la  axa  7.1 avem un atuu în  plus pentru că aceste
prioecte sunt numai pentru stațiunile turistice și orașe   balneare –

Domnul Csikos – întreabă  din  această sumă de  60.000 lei  se pot finața
achiziționarea tuturor serviciilor ? – propune să se voteze separat  PUZ –urile și
investițiile după discuții prealabile și stabilirea   

Domnul    Gyer  ő – spune  că deocamdată se comandă P.M.U.D . – ul iar
apoi se fac identificărilestrăzilor sau și paralel să nu pierdem timp – amintește de
lipsa transportului public din str. Gabor Aron , de unde sunt 2 km de mers pe jos
până în centrul orașului 

Domnul Kadar – se pot accesa bani și pentru dotarea transportului public
ecologic – propune modificarea art.2 – să  se  menționeze  explicit  comandarea
P.M.U.D.

Domnul    Gyer  ő – cere ca în preambul să se facă referire la Legea 350 /
2001

Nefiind alte  discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 5 ( cinci ) 
articole  cu modificările propuse   :
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Art.1 -   13 voturi – pentru – unanimitate
          Art.2 -   13 voturi – pentru – unanimitate

Art.3 -   13 voturi – pentru – unanimitate
Art.4 -   13 voturi – pentru – unanimitate
Art.5 -   13 voturi – pentru – unanimitate

În ansamblu  - 13 voturi – pentru – unanimitate  

HOTĂRÂREA  NR. 33 / 2016
      privind aprobarea comandării documentațiilor de urbanism , a 

celor tehnico – economice și proiectelor necesare accesării fondurilor 
europene  pe POR 2014 – 2020 , conform Strategiei de dezvoltare a orașului 

           Se trece la discutarea  punctului  ” Diverse ”
Doamna Secretar -  prezintă răspunsul primit de la Gospodăria 

Comunală S.A. Sft. Gheorghe la adresa noastră nr. 958/14. martie 2016 cu privire
la cofinanțarea proiectului ” Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 
localitățile Sft. Gheorghe , Tg. Secuiesc , Covasna și Întorsura Buzăului ” – 
respectic ” Extinderea rețelei de canalizare pe str. HCC și extinderea rețelei de 
apă în localitatea Chiuruș 

Domnul Gyer  ő – I s-a  adus la cunoștință de către un cetățean al orașului 
Covasna , că Strategia de dezvoltarea al orașului nu este publicată pe site în limba
maghiară – solicită  rezolvarea problemei în cât mai scurt timp 

Nefiind alte discuții ședința se încheie la ora 16.00

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                           
BECSEK  ÉVA                                          ENEA  VASILICA
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