JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAS COVASNA
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 17/2016

Încheiat astăzi 25 august 2016 orele 1400 cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE
a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 12 consilieri, lipsesc nemotivat domnii consilieri locali
Manea Ovidiu, Fulop Csaba, Kopacz Levente, Tozlovanu Mihai și motivat dl.
Neagovici Vasile Cătălin.
Participă la şedinţă, domnul primar Gyero Jozsef, dl viceprimar
Jeszenovics Karoly, dna secretar Enea Vasilica, funcționarii publici care au
întocmit raportele de specialitate și reprezentanți ai presei.
Consilierii au fost convocaţi în SEDINŢA ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 451/2016 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare
la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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 ales în şedinţa anterioară este dl consilier Bocan
Ioan Marcel
Se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor:
Ordinară din 28 iulie 2016 și extraordinară din data de 11 august 2016.
Se aprobă în unanimitate – 12 voturi pentru
Domnul Preşedinte de sedinţă, Bocan Ioan Marcel prezintă
ORDINEA DE ZI a sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia
Primarului , dupa cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul II – 2016.
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2. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea completării Strategiei de
Dezvoltare a oraşului Covasna pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HCL
4/2016.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de selecţie a
candidaţilor pentru postul vacant de administrator din Consiliul de
administraţie al S.C. Gos- Trans – Com S.R.L.
4. Prezentarea Raportului privind activitatea S.C. Gos- Trans – Com
S.R.L. în semestrul I. 2016.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării comisiei speciale
pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din
domeniul public al oraşului.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii
de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru Curtea de Apel
Bucureşti în vederea anulării Deciziilor 348/2015 şi 232/2016 ale MDRAP
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică,
în plic închis, a masei lemnoase pe picior din păşunea proprietatea oraşului
Covasna.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin negociere directă,
a masei lemnoase pe picior din păşunea proprietatea oraşului Covasna.
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a
masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a orasului, pentru
anul 2016.
10. Diverse.
Domnul Primar solicită introducerea a 5 puncte pe ordinea de zi și
justifică urgența acestora.
Cere suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte: 10. Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a masei
lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a orasului, pentru
anul 2016; 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de
servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul
839/119/2016 înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna; 12. Proiect de hotărâre
cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor,
pentru ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de administrație
publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local; 13.
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Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 89/2016 cu privire la aprobarea
indicatorilor tehnico - economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii
rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna” faza D.A.L.I.; 14. Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea D.A.L.I. , devizului general si a indicatorilor
tehnico - economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere in
statiunea balneoclimaterica Covasna - 2016”
Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările propuse - este
aprobată în unanimitate cu 12 voturi “pentru”.
Se trece la discutarea punctului 1 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II – 2016
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,dl. Bagoly
Zsolt prezintă şi raportul de specialitate.
Comisia buget finanțe AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Domnul Kadar Gyula – constată că pe partea de venituri s-a depășit
valoarea previzionată, probabil este din cauza creșterii salariului minim, dar
este îmbucurătoare această depășire.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2
articole, astfel:
art. 1 – 12 voturi „pentru”
art. 2 – 12 voturi „pentru”
Intră în sală domnul consilier Fulop Csaba
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 12
voturi ,,pentru” , după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 90/2016
privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II – 2016.
Se trece la discutarea punctului 2 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare a oraşului
Covasna pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HCL 4/2016.
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia buget finanţe AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru urbanismAVIZ FAVORABIL
Comisia pentru sănătate AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru silvicultură AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre , astfel:
art. unic – 13 voturi „pentru”
după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 91/2016
cu privire aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare a oraşului
Covasna pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HCL 4/2016.
Se trece la discutarea punctului 3 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru
postul vacant de administrator din Consiliul de administraţie al S.C. GosTrans – Com S.R.L.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru servicii publice AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Se fac propuneri pentru membrii comisiei de selecție.
Dl Viceprimar propune ca din comisie să facă parte dl Csorba Zoltan,
Dna Cucu Irma și dl Antal Levente.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole, cu
modificările propuse, astfel:
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-

art. 1 – 13 voturi „pentru”
art. 2 – 13 voturi „pentru”
art. 3 – 13 voturi „pentru”
art. 4 – 13 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru” , după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 92/2016
cu privire la aprobarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru
postul vacant de administrator din Consiliul de administraţie al S.C. GosTrans – Com S.R.L.
Se trece la discutarea punctului 4 din ordinea de zi: Prezentarea
Raportului privind activitatea S.C. Gos- Trans – Com S.R.L. în semestrul I.
2016.
Se prezintă raportul
Nefiind discuții:
Se trece la discutarea punctului 5 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de
modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al
oraşului.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia de administrare a domeniului public și privat AVIZ
FAVORABIL
Comisia pentru administrație publică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole, cu
modificările propuse, astfel:
art. 1 – 13 voturi „pentru”
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-

art. 2 – 13 voturi „pentru”
art. 3 – 13 voturi „pentru”
art. 4 – 13 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru” , după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 93/2016
privind aprobarea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de
modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al
oraşului.
Se trece la discutarea punctului 6 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare juridică pentru Curtea de Apel Bucureşti în vederea anulării
Deciziilor 348/2015 şi 232/2016 ale MDRAP
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Dna Secretar – UAT Covasna a acționat în judecată MDRAP pentru
corecția de 5 % aplicată pentru unele nereguli constatate în procesul de
achiziție publică, sumă ce nu a fost acordată din bugetul statului, conform
prevederilor legale
Dl. Primar – este vorba despre aproape 8 miliarde de lei vechi. Deciziile
de neacordare a acestor sume vor fi atacate în instanță
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Comisia buget finanțe AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
Dl Szabo Levente – consideră că nu avem dreptate din punct de vedere juridic,
chiar dacă este posibil să câștigăm. Îi este clar că s-a greșit și recomandă să se
pună accent pe seama Ministerului, interesul orașului fiind acela de a câștiga
procesul. Evidențiază faptul că nu ar trebui ca pentru greșeala unora să
plătească tot orașul.
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Dl Primar – spune că este posibil ca aceste cheltuieli să nu fie făcute din
bugetul local
Dl Bocan Ioan Marcel – consideră că avocatul va analiza situația juridică
Dl Kadar Gyula – evidențiază faptul că prin proiectul de hotărâre s-a fixat
poziția procesuală a orașului. Se cere anularea deciziilor prin care am fost
penalizați și se încearcă găsirea posibilităților pentru recupararea finanțării
pentru a se beneficia de acei bani
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole,
cu modificările propuse, astfel:
art. 1 – 13 voturi „pentru”
art. 2 – 13 voturi „pentru” Intră în sala dl consilier
local Manea Ovidiu
art. 3 – 14 voturi „pentru”
art. 4 – 14 voturi „pentru”
art. 5 – 14 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14
voturi ,,pentru” , după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 94/2016
cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă
şi reprezentare juridică pentru Curtea de Apel Bucureşti în vederea anulării
Deciziilor 348/2015 şi 232/2016 ale MDRAP.
Se trece la discutarea punctului 7 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, în plic închis, a masei
lemnoase pe picior din păşunea proprietatea oraşului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia pentru silvicultură AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru buget finanțe AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
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Dl Viceprimar face propuneri pentru comisia de preselecție, care potrivit
prevederilor legale nu poate fi aceeași cu comisa de licitație/negociere.
Propune pentru comisa de preselecție pe dl Bagoly, dl Peterfi și un
reprezentant al Ocolului Silvic, iar pentru comisia de licitație/ negociere pe dl
Incefi, dl Antal, Dl Rakosi, dna Ciurea și un reprezentant al ocolului silvic
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 7 articole,
cu modificările propuse, astfel (domnul Manea nu votează)
art. 1 – 13 voturi „pentru”
art. 2 – 13 voturi „pentru
art. 3 – 13 voturi „pentru”
art. 4 – 13 voturi „pentru”
art. 5 – 13 voturi „pentru”
art. 6 – 13 voturi „pentru”
art. 7 – 13 voturi „pentru”
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru” , (domnul Manea nu votează) după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 95/2016
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, în plic închis, a masei lemnoase
pe picior din păşunea proprietatea oraşului Covasna.
Se trece la discutarea punctului 8 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării, prin negociere directă, a masei lemnoase pe picior
din păşunea proprietatea oraşului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia pentru buget finanțe AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru silvicultură AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
Dl Primar – solicită o eventuală explicație pentru lipsa de interes a operatorilor
pentru cumpărarea masei lemnoase.
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Dl Manea Ovidiu – consideră că aceste produse nu sunt foarte atractive, fiind
produse accidentale cu diametru mic, consideră că trece prea mult timp până
se pune în valoare materialul lemnos și recomandă încadrarea în perioade
rezonabile
Dl Kadar – întreabă care a fost prețul de pornire
Dl Bocan – spune că prețul de pornire poate fi ajustat deoarece prețul de
referință este de 80 de lei, și că s-a întarziat și din cauza unor neconcordanțe
legislative
Dl Domahazi – propune coborârea prețului
Dl Gazda – întreabă dacă materialul lemnos provine din pădurea care a fost
doborâtă.
Dl Manea – răspunde că masa lemnoasă provine din Pășune și specifică că
acest gen de produse sunt căutate vara, după aceea va fi greu de vândut.
Dl Bocan – specifică că prețul de pornire rămâne același
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole,
cu modificările propuse, astfel: (domnul Manea nu votează)
art. 1 – 13 voturi „pentru”
art. 2 – 13 voturi „pentru
art. 3 – 13 voturi „pentru”
art. 4 – 13 voturi „pentru”
art. 5 – 13 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 13
voturi ,,pentru” , (domnul Manea nu votează), după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 96/2016
privind aprobarea vânzării, prin negociere directă, a masei lemnoase pe picior
din păşunea proprietatea oraşului Covasna.
Se trece la discutarea punctului 9 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii termenului din contractul de finanţare nr.
3565/28.12.2012 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii în staţiunea
balneoclimaterică Covasna”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
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se prezintă raportul de specialitate.
Dl Primar – explică necesitatea adoptării proiectului de hotărâre având
în vedere faptul că, din păcate, proiectul tehnic pentru lucrarea de reabilitare
nu a prevăzut lucrări de interconectare între noua rețea și vechile rețele.
Cerința AMPOR este de a avea rețele funcționale. Unele tronsoane nu sunt
interconectate și trebuie efectuate acele lucrări pentru îndeplinirea cerințelor.
Lucrările vor fi efectuate fie de oraș, fie de operatorul regional. Termenul
trebuie prelungit până la 1.11.2016, când lucrările trebuie finalizate. A fost o
greșeală a proiectului. De ce? Nu poate răspunde!
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
Dl Molnar – își exprimă indignarea pentru faptul că deși situația se repetă, nu
se găsește niciodată vinovatul! Recomandă să plătească cine a greșit!
Dl Bocan – relevă faptul că vinovată este de fapt firma de proiectare, dar
această firmă nu mai există!
Dl. Fulop – întreabă dacă se știe cât s-a plătit din bugetul local, având în vedere
că acel contract a fost încheiat în anul 2012 și dacă s-au făcut demersuri pentru
pedepsirea vinovatului
Dl Primar – precizează că lucrarea a fost concepută greșit, executantul s-a
conformat proiectului. Proiectul a fost evaluat și apoi aprobat pentru finanțare,
așa cum a fost implementat. Acum, trebuie făcut funcțional
Dl Kadar – reiterează faptul că în proiectul de hotărâre este vorba despre
contractul de finanțare nu de contractul de execuție. Cazul nu este singular,
prelungirea fiind propusă de minister pentru a fi încheiate toate lucrările
inclusiv lucrările a căror cheltuieli sunt neeligibile. Lucrarea este funcțională
dar nu este integrată. Lucrările sunt necesare pentru a nu fi asumate riscuri
inutile.
Dl Fulop - înțelege aceste aspecte dar consideră că dacă așa stau lucrurile,
dacă se efectuează interconectarea, orașul va rămâne tot cu rețeaua veche
Dl Primar – spune că unele rețele au fost extinse, dacă nu se va face
interconectarea va exista o rețea nouă, nefuncțională. Pentru această lucrare s-a
făcut recepția la terminarea lucrărilor. Rețeaua va fi predată operatorului
regional
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:
art. 1 – 12 voturi „pentru” 2 abțineri – d. Fulop și dl
Szabo
art. 2 – 12 voturi „pentru 2 abțineri – d. Fulop și dl
Szabo

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 12
voturi ,,pentru” ,și 2 abțineri după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 97/2016
cu privire la aprobarea prelungirii termenului din contractul de finanţare nr.
3565/28.12.2012 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii în staţiunea
balneoclimaterică Covasna”

Se trece la discutarea punctului 10 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a masei lemnoase pe picior
din fondul forestier proprietate publica a orasului, pentru anul 2016.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia de silvicultură AVIZ FAVORABIL
Comisia de buget finanțe - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
Dl Domahazi – remarcă, în urma acestor proiecte de hotărâre, faptul că
administratorul fondului forestier este organizatorul licitațiilor iar consilierii
nu au habar despre ce se întâmpă în teren, motiv pentru care propune ca pe
viitor să aibă loc deplasări în teren.
Dl Primar se declară mulțumit pentru faptul că domnii consilieri vor să se
implice.
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Dl Bocan – spune că prin aceste licitații se aduce profit orașului ,prețurile de
referință au crescut, iar licitațiile ar trebui organizate mai devreme.
Dl Manea – apreciază poziția domnului consilier și invită pe cine dorește, în
teren. Consideră că ar fi utilă și verificarea partidelor dar și a lucrărilor inițiate.
Precizează faptul că prețurile sunt diferite în funcție de calitatea lemnului.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole,
astfel: (domnul Manea și domnul Bocan nu votează)
art. 1 – 12 voturi „pentru”
art. 2 – 12 voturi „pentru”
art. 3 – 12 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 12
voturi ,,pentru” , (domnul Manea și domnul Bocan nu votează)după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 98/2016
cu privire la aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a masei lemnoase pe
picior din fondul forestier proprietate publica a orasului, pentru anul 2016.
Se trece la discutarea punctului 11 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul 839/119/2016 înregistrat pe rolul
Tribunalului Covasna
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Dl Primar – expune motivul inițierii proiectului de hotărâre, respectiv calitatea
de pârât în acest dosar ca urmare a acționării în judecată a orașului de către
firma SC Valdek SRL, pentru plata unor lucrări efectuate și nepătite de către
oraș deoarece n-au fost incluse în contract.
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
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Discuții:
Dl Szabo – intervine și spune că după studierea materialelor a constatat că
executivul a făcut greșeli foarte grave care indică lipsă de corectitudine, de
profesionalism și chiar de bun simț. Propune să fie efctuate imediat plățile
către Valdek SRL., pentru a fi evitate penalitățile și pentru a fi corecți
Dl Gazda – reamintește că în această cauză, orașul este pârât și e normal să fie
formulate apărări. Banii nu pot fi dați așa, la cerere!
Dl Szabo – recomandă să fie invitat un reprezentant Valdek pentru a își apăra
poziția
Dl Primar – răspunde că în această speță lucrurile sunt clare, facturile au fost
returnate, s-au purtat discuții. Se cunoaște punctul de vedere a SC Valdek care
a fost expus, de altfel, și-n acțiune. Dacă aceste lucrări au fost neprevăzute, pot
fi efectuate plățile, dar acest răspuns va fi primit de la instanță.
Dl Szabo – spune că pentru dumnealui este foarte clar că lucrările au fost
efectuate cu acordul tuturor
Dl Primar roagă consilierii care nu sunt de acord cu proiectele de hotărâre să
nu se mai abțină, să voteze împotrivă
Dl Fulop –invocă suveranitatea votului
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
astfel:
art. 1 – 12 voturi „pentru”și 2 voturi “împotrivă”dl
Fulop și dl Szabo
art. 2 – 12 voturi „pentru” și 2 voturi “împotrivă” dl
Fulop și dl Szabo
art. 3 – 12 voturi „pentru” și 2 voturi “împotrivă” dl
Fulop și dl Szabo
art. 4 – 12 voturi „pentru” și 2 voturi “împotrivă” dl
Fulop și dl Szabo

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care
este aprobat cu 12 voturi ,,pentru” , ” și 2 voturi “împotrivă” (dl Fulop și dl
Szabo) după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 99/2016
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cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul 839/119/2016 înregistrat pe rolul
Tribunalului Covasna
Se trece la discutarea punctului 12 din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a
contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de
administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul
consiliului local.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
Dl Primar – prezintă motivele inițierii proiectului de hotărâre și explică
necesitatea angajării unui consilier juridic în aparatul consiliului local, mai ales
că secretarul u.a.t nu are competență de reprezentare în justiție iar posturile de
consilier juridic sunt vacante.
Dna Secretar – nu vrea să se înțeleagă că nu are competență să reprezinte
orașul sau consiliul local în justiție. Legea 215/2001 spune că orașul este
reprezentat în justiție de către primar sau un jurist din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, ori secretarul nu face parte din aparatul de
specialitate al primarului. Conform legii, primarul, viceprimarul și secretarul,
împreună cu aparatul de specialitate formează acea structură care se numește
primărie. Cu toate acestea, a reprezentat orașul în justiție fără a fi ridicate
excepții. De asemenea, speră să fie găsit un consilier juridic care să poată
reprezenta în justiție și atrage atenția asupra faptului că persoana care va fi
angajată nu va avea prerogative de putere publică, fiind necesară și angajarea
celuilalt consilier juridic, funcționar public, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole,
astfel:
art. 1 – 13 voturi „pentru”(dl Tabalai nu voteză)
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art. 2 – 13 voturi „pentru”
art. 3 – 13 voturi „pentru”
art. 4 – 13 voturi „pentru”
art. 5 – 13 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care
este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”,( dl Tabalai nu voteză)
după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 100/2016
cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a
contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de
administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul
consiliului local.

Se trece la discutarea punctului 13 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind abrogarea HCL 89/2016 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiției
“Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea
balneoclimaterica Covasna” faza D.A.L.I.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia juridică AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, astfel:
art. unic – 14 voturi „pentru”
după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 101/2016
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privind abrogarea HCL 89/2016 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico
- economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea
balneoclimaterica Covasna” faza D.A.L.I.
Se trece la discutarea punctului 14 din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea D.A.L.I. , devizului general si a indicatorilor tehnico economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea
balneoclimaterica Covasna - 2016”
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care,
se prezintă raportul de specialitate.
Comisia juridică -AVIZ FAVORABIL
Comisia de urbanism - AVIZ FAVORABIL
Comisia de dezvoltare - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar Vasilica Enea – AVIZ FAVORABIL
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole,
astfel:
art. 1 – 14 voturi „pentru”
art. 2 – 14 voturi „pentru”
art. 3 – 14 voturi „pentru”
art. 4 – 14 voturi „pentru”
art. 5 – 14 voturi „pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14
voturi ,,pentru” , ” după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 102/2016
cu privire la aprobarea D.A.L.I. , devizului general si a indicatorilor tehnico economici ai investiției “Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea
balneoclimaterica Covasna - 2016”
Diverse:
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Dl Primar prezintă materialele din mapă pentru diverse
Dl Gazda – solicită o oglindă la ieșirea din strada Spitalului spre școală.
Dl Domahazi sesizează faptul că a început montarea indicatoarelor dar lipsesc
indicatoarele pentru tonaj
Dl Primar – spune că până la anul vor fi reglementate toate probleme cu
privire la indicatoare, acestă problem va fi privită cu exigență.
Dl Domahazi – spune că pe lângă turism o bază a orașului este și agricultura și
creșterea animalelor. Oamenii se plâng că se fură de pe câmp. Trebuie
reglementată și această problemă. De asemenea, în jurul sălii de sport trebuie
cosit, iar șanțul să fie fie mai adânc, să se scurgă apa. Așteptă și modificarea
regulamentului privind finanțarea nerambursabilă, este un vid financiar
pentru cei care depun proiecte! Ne autoblocăm!
Dl Primar- răspunde că referitor la paza câmpului, este un paznic, dar
majoritatea terenurilor sunt private. Poliția locală aplică amenzi. Sunt 5
polițiști, iar 1 polițist este blocat la barieră. În ultima vreme au fost puși la
treabă, vor fi reglementate și atribuțiile acestora care vor fi corelate cu ale
poliției naționale. Nu se poate asigura paza întregului camp, oamenii să facă
plângeri, să meargă la poliție, evaluarea pagubelor va fi făcută de primărie. La
sala de sport a fost cosită iarba, a fost cosită și în Chiuruș, ar fi bine dacă
oamenii ar cosi în fața porții.
Dl Molnar spune că în jurul magazinului Penny sunt țigani care atentează la
siguranța cetățenilor. Sunt agresați tineri, poliția să-și facă rondul, trebuie
sesizate organele abilitate pentru că e nepermis să se întâmple astfel de lucruri
în oraș.
Dl Primar - spune că trebuie sesizată poliția. A observat că și la audiențe
oamenii relatează tot felul de probleme dar refuză să depună plângere.
Dl Kadar – Penny are camera de supraveghere
Dl Primar – vom face sesizări la poliția locală și la poliția națională să aibă în
vedere acest lucru.
Domnul Szabo- constată, după ședința de azi, lipsă de specialism și din partea
executivului și din partea deliberativului. Propune cursuri chiar și pentru
achiziții publice. Sunt incluse în buget sume pentru perfecționare. Este nevoie
de cursuri!
Dl Primar – spune că până la următoarea ședință vor fi organizate Zilele
Orașului, vor participa delegații din orașele înfrățite. Au fost lansate 100 de
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cereri de sponsorizare către agenții economici și îi roagă pe domnii consilieri să
fie prezenți pentru socializare cu oaspeții. Programul a fost definitivat. Se
dorește o implicare mai mare din partea consilierilor mai vechi, pentru o
organizare bună, pentru ca oaspeții să nu se simtă neglijați. Va fi o recepție,
vineri seara, unde vor fi așteptați toți consilierii. Formatul zilelor va fi același
ca în anii anteriori, spectacolul va fi prezentat de doi tineri, pentru a aduce un
elan tineresc acestui eveniment. S-a dorit introducerea unui moment de
muzică clasică pentru ziua de joi dar au apărut și probleme de ordin financiar.
De asemenea, aduce la cunoștință că a început curățarea pârâului Covasna,
lucrări de plombare, lucrări de asfaltare, unde nu este posibilă plombarea, etc.,
precum și alte activități practice la nivelul orașului.
Dl Molnar – invită sâmbătă la piesa de teatru
Dl Primar – nu dorește să transmită invitații consilierilor pentru că sunt
organizatori.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă
prezenţă şi închide şedinţa la orele 1650

mulţumeşte pentru

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOCAN IOAN MARCEL

SECRETAR
ENEA VASILICA
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