
JUDETUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  26/2016 

Încheiat  astăzi  19  decembrie  2016  orele  1400 cu  ocazia  ŞEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri, lipsește nemotivat d-l consilier Dali Gyula Lorand, și
motivat  d-nii  consilieri:  Fülöp Csaba,  Szabó Levente,  Manea  Ovidiu  Mihai  și
Neagovici Vasile Cătălin.

Participă la şedinţă: domnul primar, Gyerő József, d-na secretar, Vasilica Enea,
și d-l  Deák István Barna, inspector în cadrul serviciului Public de Transport Local,
Gospodărire Comunală, Zone Verzi.

Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozi  ţ  ia
primarului nr. 616/2016 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l Primar urează bun venit  tuturor  consilierilor  care participă la această
şedinţă extraordinară a consiliului local din luna decembrie. Președinte de ședință a
fost ales d-l consilier Molnár János în ședința extraordinară din 7 decembrie 2016.

Domnul  Preşedinte  de  sedinţă,  supune la vot procesele verbale ale ședințelor
din 28 noiembrie – ordinară, și 7 decembrie – extraordinară.

Se aprobă procesele verbale cu 12 voturi ”pentru” – unanimitate.

Domnul președinte de ședință prezintă  ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum  urmează: 

1.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Programului de
transport local de călători pe raza orașului Covasna.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  anexei  la  hotărârea
135/2016 cu privire la  aprobarea încheierii  unui act  adițional la contractul de
concesiune  nr.  7014/5.12.2007  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
salubrizare pe raza orașului Covasna.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se votează cu 12 voturi „pentru”.
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 Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea modificării  Programului  de transport local  de călători pe
raza orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

    
          D-l  Primar:  S-a  modificat  graficul  al  S.C.  Regiotrans S.R.L. cu mersul
trenurilor,  și  am solicitat  transportatorului  local  de  călători  să  coreleze  cu  mersul
microbuzelor.
          D-l Deák: Am corelat mersurile cu propunerile, am mai introdus o cursă la ora
21.15 pentru un tren care vine din Brețcu, poate că nu vine nimeni cu trenul, dar să
avem transportul asigurat în cazul în care sunt călători.
          D-l Primar: M-a sunat d-l consilier Neagovici că urmează să trimită o adresă,
semnat de angajații Spitalului de Cardiologie, adresă prin care cer reintroducerea cursei
de la 6.20, fiindcă cu cea de la 6.50 nu ajung la timp la locul de muncă. Această adresă
a sosit acum trei minute. (Dă citire adresei). Avem posibilitatea să introducem incă o
cursă?
          D-l Deák: Se poate introduce, modificările s-au făcut ca să avem legătură cu
trenul.
          D-l Primar: Asta ar însemna introducerea unei curse.
          D-l Kádár: Nu știu dacă se poate modifica tabelul propus.
          D-l Deák: Dar se poate introduce o altă cursă.
          D-l Molnár: Se poate lua o hotărâre fără aprobarea S.C. Linka Tranzit S.R.L?
          D-l Kopacz: Programul este bine făcut, dar dacă avem această solicitare am
putea să ne conformăm.
          D-na Secretar: Eventual ar putea să fie o cursă la ora 6.30, care se întoarce la
6.45.
          D-l Molnár: Atunci modificăm anexa și introducem o cursă între orele 6.00 și
6.50., la ora 6.30.

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”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  12

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 151/2016
cu privire la aprobarea modificării Programului de transport local de

călători pe raza orașului Covasna.
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  anexei  la  hotărârea  135/2016  cu  privire  la  aprobarea
încheierii  unui  act  adițional  la  contractul  de  concesiune  nr.  7014/5.12.2007 de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 
Prezintă d-l Viceprimar.

D-l Primar: Noi am modificat  prin HCL 135/2016 anexa ca act adițional la
contract,  am stabilit  un tabel  cu lungimea  străzilor  care  urmează  a  fi  nisipate.  S-a
strecurat  o  eroare  materială  la  pct.  5,  lungimea  străzii  se  modifică  de  la  950m la
1300m. Am avut o rubrică, punctul 25 s-a eliminat urmând a fi pluguit și nisipat în
regie proprie cu utilajele aflate în proprietatea Primăriei.

Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții.  D-l  Domahazi: Cum  am remarcat  și  data  trecută,  str.  Podului  nu
figurează nicăieri.

D-l  Primar:  Obiectul  contractului  cu  S.C.  Gos  Trans  Com  S.R.L.  vizează
străzile reabilitate, pe celelalte străzi urmând să nisipăm și să curățăm noi cu plugul.
Aici  sunt  enumerate  doar  străzile  reabilitate,  restul  străzilor  facem noi  cu  utilajele
noastre.

D-l Gazda: Am și eu câteva întrebări. Ce înseamnă str. Ștefan cel Mare, tronson
I, de ce să curățăm noi dacă este drum național? 

D-l Deák: Ștefan cel Mare tronson I. se referă doar la o lungime de 400 m, nu la
toată strada.

D-l Gazda: De ce este trecut lungimea de 2.375 la pct. 9, BCR – str. Școlii, când
strada Școlii este cea mai scurtă? De unde a reieșit această lungime?

D-l Primar: De unde rezultă această lungime?
D-l Deák:  Această  anexă a  fost  adoptată de S.C. Gos Trans Com S.R.L. Pe

străzile macadam tractorul folosește lanțuri, dar pe străzile reabilitate nu poate să iasă
cu lanțurile.

D-l Primar: S.C. Gos Trans Com să facă numai străzile reabilitate, ca să nu
plătim atât de mult. Trebuie să corectăm lungimile străzilor. 

D-l Molnár: A fost o propunere să votăm doar străzile fără lungimi. În al doilea
rând sunt de acord ca străzile macadam să se facă cu plugul primăriei, dar să meargă
până la capătul străzilor. Anul trecut a venit până la poarta mea, acolo s-a întors, și
locatarii străzii de mai sus erau supărați că la ei a rămas zăpada în fața porții pe drum.
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D-l Primar: Avem o propunere, stabilim lista străzilor, gradul de prioritate și
gradul  de curățire,  și  se  împuternicește  primarul,  printr-un un act  administrativ,  ca
înainte de încheierea contractului să fie străzile măsurate.

D-na Secretar: Atunci se modifică textul hotărârii în felul următor: 
”Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 135/2016 cu privire la aprobarea
încheierii  unui  act  adițional  la  Contractul  de  concesiune  nr.  7014/05.12.2007  de
delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  salubrizare  pe  raza  orașului  Covasna,
conform anexei la prezenta.

Art.  2 –  (1) Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  va  ocupa primarul
orașului Covasna.

      (2)  Primarul  orașului  va  stabili,  cu  exactitate,  dimensiunile
tronsoanelor/străzilor din anexa aprobată prin art. 1.

      (3) Dimensiunile astfel stabilite vor fi incluse în actul adițional care va fi
semnat de părțile contractante.”

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”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  12
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 152/2016
cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 135/2016 cu privire la

aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr.
7014/05.12.2007 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza

orașului Covasna

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.30.

Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR
                  MOLNÁR JÁNOS                                             ENEA  VASILICA

4


