JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 2/2017
Încheiat astăzi, 26 ianuarie 2017, orele 1400, cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 16 consilieri, lipsește motivat: d-l consilier (viceprimar)
Jeszenovics Robert Károly.
Participă la şedinţă: domnul primar, Gyerő József, d-na secretar, Vasilica Enea,
și reprezentanții presei locale (Háromszek și Székely Hirmondó)
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 11/2017 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 ordinară a consiliului local din luna ianuarie 2017. Președinte de ședință
pentru luna ianuarie a fost aleasă d-na consilier Bodó Enikő în ședința
extraordinară din 6 ianuarie 2017.
Doamna președinte de ședință supune la vot procesele verbale ale ședințelor din
19 decembrie 2016 (extraordinară), 29 decembrie 2016 (ordinară) și 6 ianuarie 2017
(extraordinară).
Se aprobă procesele verbale cu 16 voturi ”pentru” – unanimitate.
Doamna 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 funcționării rețelei școlare
pentru unitățile de învățământ preuniversitar din orașul Covasna în anul școlar
2017-2018.
2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL 55/2005 cu privire la
aprobarea, în principiu, a schimbării destinației imobilului din str. Libertății nr.
11, în muzeu.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acțiuni și lucrări
de interes local pentru anul 2017, conform Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea fuziunii prin absorbția ADI
Aquasic – Közösségek Közti Társulás de către Asociația de Dezvoltare a
Turismului în județul Covasna.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 105/2014 cu privire la
aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Diakónia pentru perioada
2015-2018.
6. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 16 voturi ”pentru” – unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea funcționării rețelei școlare pentru unitățile de învățământ
preuniversitar din orașul Covasna în anul școlar 2017-2018.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Potrivit prevederilor legii educației naționale, Consiliul local, în
baza avizului conform eliberat de Inspectoratul Școlar Covasna aprobă rețeaua școlară
în orașul Covasna, înființarea sau dizolvarea, după caz, a unor unități de învățământ.
Inspectoratul școlar ne-a solicitat proiectul privind aprobarea rețelei școlare de
învățământ de stat și particular de pe raza UAT-ului, această rețea urmează să fie
organizată cu avizul conform al Inspectoratului. Aveți în mapele Dvs. materialul, cu
avizul conform atașat la proiectul de hotărâre.
Comisia de învățământ - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
D-l Szabó: Am discutat în cadrul comisiei că ar trebui să vedem cum se poate
eficientiza funcționarea acestor instituții, ca să nu mai fim nevoiți să rectificăm bugetul
pentru alocare de sume pentru centrele financiare. În viitor ne gândim cu directorii, cu
consilierii ca să iasă mai eficient un pic aceste instituții.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:
art. 1 – 16 voturi „pentru”,
art. 2 – 16 voturi „pentru”,
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
•
•
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HOTĂRÂREA NR. 5/2017
cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 din orașul Covasna
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a
schimbării destinației imobilului din str. Libertății nr. 11, în muzeu.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: În anul 2005 componența consiliului local din vremea respectivă a
hotărât să schimbe destinația clădirii, având în vedere că la vremea respectivă s-a simțit
nevoia înființării unui muzeu. Ulterior nu a mai fost continuat acest demers, a rămas în
faza primară. Clădirea, fiind folosită pentru familii nevoiașe, este într-o stare
degradabilă. Este oportun să abrogăm acea hotărâre, urmând ca ulterior să decidem
împreună ce destinație vom da acestei clădiri; locuință de serviciu, sau centru de zi
pentru persoane vârstnice. Trebuie să facem în așa fel să nu mai fie o rușine pentru
localitate clădirea acea din centrul orașului. Doresc să mai menționez că toate
contractele de închiriere sunt expirate în momentul de față, cei de acolo locuiesc în ea
fără titlu locativ.
Comisia de urbanism - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:
•
art. unic – 16 voturi „pentru”,
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 6/2017
Privind revocarea HCL nr. 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a
schimbării destinației imobilului din str. Libertății nr. 11, în muzeu
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul
2017, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
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D-l Primar: Acest proiect de hotărâre vizează aprobarea planului de acțiuni
privind persoanele cu venitul minim garantat. Noi am propus ca aceste lucrări să fie în
mare parte identice cu cele din anii trecuți, aceste lucrări fiind efectuate de persoanele
beneficiare de ajutor social. Sunt trecute aici zonele cu deșeuri clandestine, zona pieței
agroalimentare, întreținerea zonelor verzi. Dacă trebuie completată, vom intra în fața
Dvs. cu propunerile de completare.
Comisia socială – AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Gazda: La curățirea albiilor pârâurilor să mai treceți și Pârâul Vizi,
de la terenul de fotbal, Pârâul Țiganilor și să mai completați lista și că Pârâul Horgasz.
D-l Primar: În zonele turistice nu apare zona pârtiei de schi. Curățirea albiei
pârâurilor vizează toate pârâurile.
D-l Molnár: De ani de zile vedem același listă, însă rareori am văzut acolo
oameni curățind albia pârâului. Eu aș completa cu mențiunea periodic sau trimestrial,
ar fi necesar să fie trecut perioada.
D-l Primar: Aveți trecute și perioadele, acestea sunt orientative. Noi am curățat
și până acum albia pârâurilor, însă trebuie să știți că curățăm manual, și vom cuntinua
curățirea. Unde vom avea nevie de forță mecanizată, vom apela la serviciul
Gospodărirea Apelor, cel puțin în centru.
D-l Molnár: Am o singură remarcă: aveți lista, aveți și procesele verbale la
încheierea lucrărilor?
D-na Secretar: Există procesele verbale, altfel nu ar fi plătiți acești oameni.
D-l Primar: Avem o persoană care se ocupă cu supravegherea/verificarea
acestor oameni. Este greu să lucrezi cu ei, nu ai cum să le faci educație, doar lucrează.
D-na Secretar: Avem doar 58 de persoane care efectuează aceste lucrări, ei
trebuie să presteze 3-4 zile pe lună. Mai avem si alte probleme cu ei, de exemplu azi le
dai unelte și mâine vin fără ele la lucru.
D-l Domaházi: Aș vrea să rog să acționați și lângă fabrica de Pepsi, acolo este
un depozit de deșeuri clandestine. Știu că este proprietate privată, dar ar trebui
rezolvată cumva problema.
D-l Gazda: Sunt probleme și în jurul hotelului Montana, mai sunt și drumurile
de câmp.
D-l Primar: Ideea este ca ei să presteze lucrări la care se și pricep. Pe drumurile
de câmp trebuie să intrăm cu grederul, ei eventual să strângă mizeria. Această listă se
poate completa.
D-l Manea: Am văzut că este trecut și pârâul Hanko, în zona Șaguna – Podul
Mesului. De ani de zile nu s-a făcut nici un fel curățenie pe porțiunea respectivă. La un
moment dat am avut și niște propuneri să facem parteneriat școlile, cu copii în cadrul
programului ”Școala altfel” să curățim acolo, dar nu știu dacă este corect să ne folosim
4

de copii pentru asta. În zona acea nu știu dacă a intrat vreodată cineva să curețe.
Doamna din Cluj v-a rugat și anul trecut să-l ajutați cu curățirea vegetației în zona
cetății, dacă este posibil acest lucru.
D-l Primar: Am ajutat și anul trecut și vom ajuta și anul acesta, dar cu cositul
rezolvăm cu zilierii. Beneficiarii de ajutor social eventual să strângă gunoiul.
D-l Dali: Drumul Național către Chiuruș, cu șanțurile cum rămâne?
D-l Primar: Aparține drumului național, dar strângem noi gunoiul. Am fost și
către Gară, și către Târgu Secuiesc. Legal nu putem să le scoatem, dar facem noi
cumva. Ei sunt numeric mulți, dar au doar 3 zile de muncă, aproximativ, în medie.
D-l Gazda: În perioada când am fost eu viceprimar, făceam planul pentru
fiecare lună, dar adevărul este că au fost mult mai mulți numeric.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:
•
•

art. 1 – completat - 16 voturi „pentru”,
art. 2 – 16 voturi „pentru”,

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 7/2017
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru
anul 2017 conform legii privind venitul minim garantat.
Se trece la dicutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea fuziunii prin absorbția ADI Aquasic – Közösségek Közti
Társulás de către Asociația de Dezvoltare a Turismului în județul Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Cum ştiţi, oraşul Covasna face parte din Asociaţia de Dezvoltare a
Turismului în judeţul Covasna, asociaţie din care face parte şi Consiliul Judeţean
Covasna şi alte oraşe. Consiliul Judeţean face parte şi din ADI Aquasic, asociaţie care
a promovat "Drumul apei minerale în judeţul Covasna", din acest proiect s-au construit
acele băi tradiţionale. În ultima perioadă au avut mai multe controale de la Curtea de
Conturi şi s-a constatat că cele două asociaţii au acelaşi scop, respectiv promovarea
turismului, şi aşa s-a ajuns la decizia ca să fie numai o singură asociaţie. D-nul
preşedinte Tamas Sandor, preşedintele asociaţiei a avut propunerea ca ADI Aquasic să
fie absorbită de către Asociația de Dezvoltare a Turismului în județul Covasna. Practic
cele două activităţi se vor gestiona separat. Am întrebat dacă afectează în vreun fel
ineteresele patrimoniale ale orașului, au spus că nu, singurul argument este acea că aşa
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a fost solicitat de către Curtea de Conturi. O să fie o singură asociaţie, nu o să fie
afectat în nici un fel activitatea privind oraşul Covasna.
Comisia pentru turism – AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL - cu precizarea că a fost parcurs
procedura privind transparenţa decizională.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
•
art. 1 – 16 voturi „pentru”,
•
art. 2 – 16 voturi „pentru”,
•
art. 3 – 16 voturi „pentru”,
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 8/2017
privind aprobarea fuziunii prin absorbția Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Aquasic – Közösségek Közti Társulás de către Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
Se trece la discutare punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL 105/2014 cu privire la aprobarea prelungirii
parteneriatului cu Fundația Diakonia pentru perioada 2015-2018.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Astfel cum ştiţi avem un contract de parteneriat pentru prestarea
unor servicii socio-medicale la domiciliu. Proiectul vizează ca această asociaţie să
beneficieze de 4000 lei lunar, sumă ce se va cheltui pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice, singure, bolnave. Practic se prelungeşte perioada contractului cu acelaşi
sumă.
Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
Comisia socială – AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL - cu completarea că am anexat şi un
raport de specialitate
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
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•
•
•

art. 1 – 16 voturi „pentru”,
art. 2 – 16 voturi „pentru”,
art. 3 – 16 voturi „pentru”,

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 9/2017
pentru modificarea HCL 105/2014 cu privire la aprobarea prelungirii
parteneriatului cu Fundația Diakonia pentru perioada 2015-2018.

Diverse.
D-l Primar: Deocamdată din banii pe care îi alocăm dânşii au reuşit să ajute
persoanele nevoiaşe, cu medicamente, cu cârje, cu scaun, cu scutece, cu ce aveau
nevoie. Dacă Dvs. puteţi să mai identificaţi persoane care ar avea nevoie de ajutor, de
îngrijire, vă rugăm să ne anunţaţi.
D-l Neagovici: Noi, adică cardiologia, avem contract la rândul nostru cu
Diakonia. Credem că cea mai bună colaborare ar trebui să vină din partea medicilor de
familie, ei ar putea să identifice toţi pacienţii care ar avea nevoie de îngrijire la
domiciliu.
D-l Fülöp: După observația mea, nevoiași ar fi mult mai mulți. În afară de
Diakonia mai există și serviciul de asistență medicală comunitară, și în cadrul
Primăriei ar trebui să fie angajat un asistent medical comunitar. Întrebarea mea este
dacă a fost solicitat angajarea unui asistent medical social, au fost făcute demersuri în
acest sens?
D-l Primar: Așa știu că am primit adresă pentru 2 astfel de posturi.
D-l Molnár: Normal și la Primărie ar trebui să avem evidența acestor persoane
care au nevoie de aceste servicii.
D-na Secretar: Aceste servicii sunt solicitate de persoanele aparținătoare, de
exemplu în Voinești este o rușine să apelezi la persoane din afara familiei, deși de
multe ori ajutorul ar fi binevenit. Din Voinești a fost singură persoană, doamna Fazakas
mergea zilnic și îngrijea, și familia a fost foarte mulțumită.
D-l Domaházi: Eu rog executivul să invite Poliția locală să prezinte raportul de
activitate pe anul 2016. O altă problemă urgentă ar fi finanțarea proiectelor. Știți că în
perioada 14-15 ianuarie am avut un proiect de mare amploare, o competiție sportivă la
care au participat în jur de 200 de persoane, care au fost cazați în orașul Covasna,
aducând beneficii materiale orașului. Cum rămâne cu finanțarea acestor proiecte?
D-l Szabó: Legea prevede că nu se pot finanța înainte de semnarea
contractului, numai din forțe proprii.
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D-l Molnár: O singură problemă am, în legătură cu rețeaua școlară. Numărul
de elevi sunt în scădere, am discutat și viitorul centrelor financiare. Liceul absoarbe
mai mulți elevi din jurul orașului, din satele comunele care sunt în jurul nostru. Dacă
analizăm situația mai de aproape, mulți elevi evită liceul nostru, se duc la Târgu
Secuiesc sau la Sfântu Gheorghe, chiar dacă avem mijloace de transport pentru
transportarea elevilor. Asta se poate pune și pe seama lipsei dotării corespunzătoare a
liceului. De exemplu laboratorul de informatică este foarte învechit, calculatoarele au
peste 20 de ani, și nici tensiunea din rețea nu este conformă. Ar fi necesar
modernizarea laboratorului, să fie prevăzut în bugetul local. Ar fi un aspect, dar ar fi
bine să luăm în considerare.
D-l Kopacz: La eliberarea bugetului local să aveți în vedere și achiziționarea
coșurilor de gunoi, sunt locuri unde nu sunt deloc. Al doilea punct ar fi iluminatul
public, să se facă verificări și schimburi de becuri, am fost sesizat și de locatarii
orașului din mai multe locuri. În zona Frăției nu se curăță nici zăpada.
D-l Dali: În legătură cu camera de supraveghere care s-a montat la Chiuruș, 2-3
săptămâni nu s-a văzut mișcare, și acum din nou se aud drujbele, se taie pădurea, se
fură lemnul. Poate ar trebui montată camera în altă parte, să înregistreze mai mult,
pentru că din nou s-a pornit exploatarea lemnului.
D-na Bodó: În fața magazinelor nu se curăță trotuarele, în multe locuri este
gheață, nu se poate înainta pe ele. În spatele magazinului Iustin este depozit de cutii de
carton.
D-l Kopacz: Din câte știu avem un regulament în acest sens, Primăria va curăța
și se va emite factură pentru lucrarea prestată.
D-l Gazda: Și câinii vagabonzi, și iluminatul public sunt o problemă.
D-l Bocan: Aveți în mapele Dvs. Adresă privind administrarea fondului
forestier, vă rog să studiați și să veniți cu propuneri.
D-l Manea: În legătură cu exploatarea lemnului, nu este o problemă locală,
este o problemă mai mare. Minoritatea respectivă știe că nu li se face nimic, parcă
merge pe bandă rulantă. Până când nu se schimbă legislația, ei vin cu zâmbetul pe
buze, pentru că știu că oricum nu pățesc nimic.
D-l Bocan: Am făcut și noi investiții, personalul silvic a participat, am
achiziționat aparate de filmat, și le-am înregistrat la fața locului. Problema este că ceri
Cartea de identitate să-l identifici, îți dă, întoarce spatele și face mai departe treaba lui.
D-l Primar: În legătură cu rețeaua școlară – este o problemă mai amplă,
trebuie să purtăm discuții cu conducerea centrelor, trebuie să implicăm și părinții
copiilor. Sunt unele aspecte car țin de mesajul acelor măsuri pe care le vom lua. Sunt 3
centre financiare, dacă e să închidem un centru, fără consultație nu se poate. Să vedem,
să punem cap la cap fiecare soluție, toate argumentele, și scăderea numărului de elevi.
Pănă acum nu a trebuit să finanțăm din buget pentru acoperirea cheltuielilor. Trebuie să
deschidem o discuție, să vedem care este soluția mai bună, să facem față și așteptărilor,
așa se pare că nu putem menține cele 3 centre financiare. D-l Domahazi: vă felicit că
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v-ați implicat în organizarea acestei raliu, mi-a făcut plăcere și particip și să cunosc noi
oameni. A fost un eveniment benefic pentru oraș.
În legătură cu camerele de supraveghere – am făcut un efort financiar ca să putem
asigura mărirea siguranței, însă nu putem stopa infracțiunea. Deocamdată, nu a venit
nimeni să ne ceară înregistrările pentru identificare făptașilor din Chiuruș. În măsura în
care vor veni, vom pune la dispoziția lor.
În legătură cu curățirea parcărilor – acele parcări trebuie curățate de beneficiarii
contractelor locurilor de parcare, pe străzi intrăm noi cum putem. Pe lista de investiții
pentru acest an propunem achiziționarea unui utilaj mai mic, cu care putem intra mai
ușor în locurile înguste.
Cu iluminatul public – se depun sesizări zilnic. Noi din 2 în 2 săptămâni verificăm. Am
avut pană de curent vreo trei zile, dar acum este funcțional.
Trotuarele din fața magazinelor este obligația proprietarilor să le curețe, d-l Gecse iese
zilnic să verifice. În spatele magazinului Iustin verificăm, este interzisă depozitarea
gunoiului.
Cu câinii vagabonzi – am avut contract cu asociația Benji din Târgu Secuiesc, care a
fost valabil până în 31 decembrie 2016. Potrivit legii ar trebui să concesionăm
serviciul, dar problema este că nu avem adăpost, nu știu dacă acestă acțiune se poate
finaliza cu succes. Ne-am interesat și la Brașov, dar prețurile sunt foarte mari. Am luat
la cunoștință, o să găsim o soluție pentru rezolvarea problemei.
Am întocmit contestația cu ajutorul d-nei Secretar și d-nei Ciurea în legătură cu
respingerea cererii de finanțare. Aveți în fața Dvs, cei care sunt juriști să consulte și să
vină cu propuneri.
O altă chestiune – vă întrebați, se înreabă oamenii de unde are primarul mașină nouă?
Acea mașină a fost transmis cu drept de titlu gratuit de la Curtea Constituțională. Pe
această cale doresc să-i mulțumesc d-lui judecător Puskas Balint pentru autoturism.
Pe pârtia de schi avem activități, din fericire avem și zăpadă. Am organizat concurs de
sanie, concurs de schi, cu mare succes. Am modificat programul de funcționare după
solicitări, având în vedere că vine și vacanța.
D-l Tozlovanu: În orașul Covasna sunt 3 ganguri, care sunt folosite ca WC
public. În ce măsură s-ar putea amplasa niște becuri cu senzor de mișcare ca să evităm
problemele de acolo? Mai ales pe timp de vară este problema mai mare, când miroase
foarte urât.
D-l Primar: Este folosit ca drum de acces, dar aparține persoanelor private. Să
vedem în ce măsură putem rezolva această problemă.
Panoul cu consilierii este actualizat, eu propunem să facem câte un panou retroactiv
pentru fiecare consiliu, dacă sunteți de acord.
D-l Fülöp: Am primit niște informații cu planul înclinat. Anul acesta s-ar
împlini 125 de ani de la predarea liniei înguste. Acel podeț de acolo ar trebui refăcut
cumva, ca cei interesați să poată traversa pe partea cealaltă.
D-l Tăbălai: Am putea monta și un panou cu niște poze, o planșă fotografică.
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D-l Primar: Încercăm să ne ocupăm și de această problemă, dar este atât de
complexă, că nu știm din care parte să luăm problema. Am făcut adrese, ușor- ușor
încep să vină răspunsurile, unul care ne-a bucurat este că amplasamentul nu a fost
retrocedat, asta ne ușurează un pic treaba. Există o asociație pentru salvarea căii ferate,
să arătăm turiștilor ce înseamnă calea ferată îngustă. Mai trebuie să facem niște
demersuri ca să clarificăm situația. Ar fi bine să construim un pod pietonal, putem să
comandăm și un panou fotografic. Consiliul Județean ne-a promis că acel tren cu
vagonetele o să ne fie transmis în proprietate, dar trebuie reparat ca să fie funcțional.
Acestă problemă trebuie rezolvată din rădăcini. Este o problemă cu care ne vom ocupa
și ne ocupăm și momentan.
D-l Gazda: În anul 2006 am avut hotărâre de consiliu pentru salvarea căii
ferate, am făcut parte din asociație, d-l Demeter a fost președinte la vremea respectivă.
Au primit și o sumă frumoasă de bani, dar din cauza problemelor privind proprietatea
s-au împodmolit demersurile.
D-l Primar: Mai este problema și cu starea juridică a Braforului, dar încercăm
să găsim o soluție.
D-l Szabó: Eu am 12 puncte pe care doresc să prezint consilierilor privind
activitatea anului 2016, vă rog să luați la cunoștință, și nu aștept răspunsuri pe ele
(Prezintă punctele). Pe scurt:
- răspunsurile pe întrebările puse au fost de multe ori pe lângă obiect
- unele materiale nu conțin toate informațiile necesare pentru a lua o decizie corectă
(contracte de concesiune valea Horgasz)
- unele hotărâri luate cu majoritatea voturilor nu sunt corecte (proces Valdek)
- hotărârile sunt luate pe criterii politice (desemnare Kopacz în consiliul de
administrație a Spitalului de Cardiologie)
- cererea de pauză în timpul ședințelor, pentru consultare la luarea unei decizii – nu s-a
aplicat niciodată, ar trebui să fim mai flexibili
- unele hotărâri au fost luate sub presiunea timpului, cu informații noi primite în timpul
ședințelor (acordarea burselor elevilor)
- materialele de ședință trebuie pregătite din timp
- hotărârile referitoare la buget – montarea camerelor de supraveghere la pârtia de schi
– ar trebui făcut măcar un studiu de rentabilitate, să vedem în ce măsură este benefic.
- se lucrează mult, dar cu efect minim, majoritatea hotărârilor nici nu ar fi obligatorii,
sunt puține care chiar sunt obligatorii conform Legii
- componența consiliului este aceeași până la următoarele alegeri locale, pentru a lucra
mai bine împreună ar trebui să ne gândim le perfecționarea persoanelor, să ne întrunim
în ședințe de comisii. Ar trebui să avem în vedere societatea albinelor, care
funcționează foarte bine, albinele pot să ne învețe adevărata democrație
- consiliul local este autoritate deliberativă – primarul inițiază, iar tot primarul execută,
deci asigură undă verde primarului să facă ce vrea
Toate cele prezentate sunt pentru a ne gândi dacă este bine ceea ce facem.
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Problema cu proiectele culturale – am finalizat propunerile acum 2 săptămâni, trebuia
pus pe transparență. Care este cauza acestei întârzieri?
În legătură cu problema internatului – am tot discutat despre această problemă, dar nu
se vede nici o schimbare. Consider că comisiile de specialitate ar trebui să lucreze mai
mult înaintea ședințelor.
D-l Primar: Ca să vă informez, cu internatul, este în curs procedura de
ridicare topografică, am avut discuții cu un proiectant care a mai făcut asemenea
proiecte. Nu s-a deschis încă apelul pentru finanțarea proiectelor asemănătoare.
Deocamdată să comandăm documentația, să avem discuții și cu directoarea liceului.
Lucrările se desfășoară, dar nu pot să intru cu fiecare document, cu fiecare pas pe care
facem în fața Dvs. ca să vă aduc la cunoștință.
D-l Domaházi: Atunci cu proiectele când se va finaliza?
D-l Szabo: Aștept și eu un răspuns, de ce nu s-a pus pe transparență?
D-l Primar: D-l Dimeny trebuia să aducă versiunea finală. Aduce mâine
dimineață versiunea finală ca să fie pus pe transparență.
D-l Szabó: Legea prevede că se poate înființa o sumă de 10.000 lei la
dispoziția comisiei de contestație, ca să aibă posibilitatea să acorde o sumă în plus,
când se epuizează suma stabilită.
(D-l Manea și D-l Bocan părăsesc sala de ședință).
D-l Primar: Cu asta nu sunt de acord, o să aibă o tentație pentru contestație,
știind că comisia de contestație are la dispoziție încă 10.000 lei să acorde. Dacă se
modifică întreg clasamentul?
D-l Szabó: Este vorba de același punctaj.
D-l Primar: E spun să nu le dăm ocazia să facă contestație, comisia să
analizeze bine proiectele. Pe transparență se pune fără această propunere de 10.000 lei.
D-l Kádár: Este cea mai buna strategie să nu primiți răspuns pentru
materialul prezentat. Spiritul acestui document mă scandalizează, pentru că faceți
judecăți de parcă Dvs. ați deține adevărul, parcă această formă ar fi cea mai bună și
fără greșeli. Noi avem ședințe de fracțiune înaintea ședințelor, și în anii trecuți spiritul
de lucru a fost unul constructiv și ne-a dus înainte. Eu vă propun să fim mai colegiali,
și să nu venim cu procese de judecată. În legătură cu regulamentul, eu propun să facem
acele modificări care sunt necesare, și să punem pe transparență.
D-l Gazda: Trebuie să existe un fond de rezervă? Dacă a fost stabilit 200 mii
lei pentru proiecte, 200 se împart. Pentru a merge lucrurile, executivul elaborează
majoritate hotărârilor, ca și în parlament. Noi, ca și consilieri, putem să propunem spre
aprobare în fața consiliului proiecte de hotărâre. Și eu m-am gândit să propun să
amenajăm zona cascadei, este acolo și o peșteră, amenajăm locul și este o atracție
turistică. Mai am un proiect, care are în vizor persoanele care lucrează mai mulți ani la
un loc de muncă, mai mult de 15 ani, să li se acorde o distincție, măcar o hârtie. Deci
propuneri puteți să aveți, și consilierii pot să aibă inițiative. Ca primar, inițiază varianta
cu care este dânsul de acord.
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D-l Primar: Puteți să inițiați Dvs., să vă asumați Dvs. inițierea, și supunem
dezbaterii în ședință.
D-l Szabó: Totuși consider că ar fi mai bine să inițieze Primarul, și dezbatem
în ședința de consiliu.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.30.
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
BODÓ ENIKŐ
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