
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  3/2017 

Încheiat astăzi, 23 februarie 2017, orele 1400, cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE
a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 17 consilieri, 
Participă la şedinţă: domnul primar, Gyerő József, d-na secretar, Vasilica Enea,

director adjunct direcția economică d-l Antal Levente, referent de specialitate urbanism
d-l Rakosi Aron și reprezentanții presei locale (Háromszék și Székely Hírmondó),
          Au fost invitați să prezinte informările Poliției Stațiunii Covasna și Poliției
Locale d-l inspector principal Iftimie Mircea-Vlad și d-l Lungu Lucian.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozi  ţ  ia
primarului nr. 106/2017 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 februarie 2017. 

Propune alegerea unei președinte de ședință pentru luna februarie.
Se propune d-l consilier  Dali Gyula Loránd ca președinte de ședință pentru

luna februarie 2017.

Se supune la vot alegerea președintelui de ședință.
Se supune la vot propunerea,
Se votează cu 17 voturi ”pentru”, după care se adoptă 

                                                HOTĂRÂREA NR. 10/2017
Privind alegerea președintelui de ședință

           Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 26
ianuarie 2017.
           Se aprobă procesul verbal cu 17 voturi ”pentru” – unanimitate.

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

1. Informarea Poliției Stațiunii Covasna cu privire la activitatea desfășurată în
anul 2016.  Invitat: Inspector principal de poliție d-l Iftimie Mircea-Vlad
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   2.  Informarea  Poliției  locale  a  orașului  Covasna  cu  privire  la  activitatea
desfășurată în anul 2016.

    Prezintă: Poliția locală
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi

anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice aflate în
sold la 31 decembrie 2016.

  4.  Raport  de  activitate  al  Consiliului  de  Administrație  al  S.C.  Gospodăria
Comunală S.A.  

  5. Raport de activitate al reprezentantului acționarului – oraș Covasna – la S.C.
Gospodăria Comunală S.A.                      

  6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  de  ocupare  a  funcțiilor
publice pe anul 2017. 

  7.  Proiect  de hotărâre cu privire  la  modificarea organigramei  și  statului  de
funcții al aparatului de specialitate al primarului. 

  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Antal Levente ca reprezentant
al acționarului, oraș Covasna, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie
Comunală S.A. – Operator Regional. 

  9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő
József,  reprezentantul  orașului  în  Adunarea  Generală  a  ADI  ”Aquacov”  să  voteze
cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017.

 10. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a
HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente
sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”

  11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Pârtiei de Schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017. 

  12. Proiect de hotărâre cu privire la activarea pactului comisoriu de gradul IV
din  Contractul  de  vânzare  cumpărare  nr.  603/2011  încheiat  cu  CNSLR  Frăția  și
rezilierea acestuia.

  13.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  completarea  HCL  117/2016  privind
desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului
de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”

  14.  Activitatea  pe  anul  2016  a  Asociațiilor  de  Dezvoltare  Intercomunitară,
asociațiilor și Fundațiilor în care orațul Covasna este asociat sau partener:

  15. Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului
Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond”.

  16.  Proiect  de hotărâre cu privire  la constituirea comisiei  de selecție pentru
evaluarea administratorilor în funcție în Consiliul de Administrație al S.C. Gos Trans
Com S.R.L.

  17. Diverse 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi.

D-l Primar propune introducerea pe ordinea de zi a 2 puncte suplimentare, și
anume: proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire
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la  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  în  Consiliile  de  Administrație  la
Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar și proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în incinta
pieței agroalimentare din orașul Covasna

Se aprobă ordinea de zi completată cu 17 voturi ”pentru” – unanimitate.
                   

Se  trece  la  discutarea  punctului  1  de  pe  ordinea  de  zi,  Informarea  Poliției
Stațiunii Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2016.  

D-l Inspector principal de poliție, Iftimie Mircea-Vlad prezintă informarea.

Discuții: 
D-l Domaházi: Orașul Covasna este un oraș pașnic și liniștit, poliția să răspundă

conform acestor caracteristici.
D-l Gazda: La infracțiuni înregistrate și la cele rezolvate de ce diferă cifra?
D-l Iftimie: Din anii trecuți mai sunt câteva în curs de rezolvare, de acolo vine

diferența.
D-l Molnár: Încă din anul trecut din septembrie au venit copii și se plângeau că

niște căruțași le cer bani sau țigări și dacă nu dă le amenință. Care ar fi soluția ca acești
copii să nu mai fie amenințați? Cetățenii tot vorbesc despre astfel de infracțiuni, dar cei
în cauză nu au curajul să depună plângere la poliție. Au venit tinerii și au spus că au
fost amenințați cu briceagul, dar nu au curajul să reclame aceste acțiuni. Și încă un
lucru: este bine că Poliția stă la intrarea școlii de dimineața, dar unde este după masă
când ies copii de la școală?

D-l  Iftimie:  Sunt  anumite  infracțiuni  despre  care  tot  auzim,  dar  dacă  nu  se
depune plângere, nu putem să facem nimic. Copii ar putea să apeleze la numărul unic
de urgență 112, și am veni în ajutorul lor. V-am ajutat în orice condiție, împrejurare, vă
rugăm să faceți și Dvs. la fel. Nu avem atâți polițiști care să stea de pază toată ziua în
fața școlii, dar dacă ne dați un program când ies copii și la ce oră să fim acolo, vă
ajutăm cu plăcere. 

D-l Molnár: La ora 14.00. Este strada îngustă și din cauza circulației.
D-l Iftimie: Vă vom ajuta.
D-l  Molnár:  Cu  amenințările  stradale  –  de  frică  nu  se  depun  plângeri.  Mă

gândeam  dacă  eventual  știți  persoanele  din  cauză,  dacă  s-ar  putea  o  verificare
corporală.

D-l Iftimie: Știm persoanele în cauză, dar în lipsa unui plângeri nu avem ce să
facem. În momentul de față infractorii au mai multe drepturi decât noi.

D-l  Primar:  Mulțumesc  pentru  munca  desfășurată  d-lui  commandant  Ciurea
Emil Ioan, cele raportate pentru anul trecut sunt și datorită lui. În legătură cu acest
fenomen criminogen, consider că multe lucruri nu sunt cunoscute de polițiști. Orașul
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Covasna raportat la celelalte orașe este unul liniștit. Eu vă mulțumesc pentru activitatea
desfășurată, și vă dorim o activitatea fructuoasă în continuare.

D-l Szabó: Aș vrea să întreb câte infracțiuni s-au comis în zona pârtiei de schi?
D-l Iftimie: Zero.
D-l Szabó: Câte lemne s-au furat acolo din cei 10 mc. raportați?
D-l Iftimie: Nu pot să vă răspund la această întrebare.
D-l Szabó: Tocmai am demonstrat inutilitatea sistemelor de supraveghere, vă

rugăm să remediați această problemă.
D-l Primar: Constat că dezinformați opinia publică prin articole în ziar, sau este

vina ziaristului. Am cumpărat 10 camere de supraveghere, din care s-au montat 3 la
pârtia de schi, și restul în tot orașul. Vă sfătuiesc să vă documentați mai bine. Dacă
sunteți de rea credință, sunt nevoit să vă sancționez.

Se trece la discutarea punctului  2 de pe ordinea de zi,  Informarea Poliției
locale a orașului Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2016.
           Prezintă: D-l Lungu Lucian.

Discuții: 
D-l Domaházi: Eu sunt între consilierii care am avut ocazia și lucrez direct cu

Dvs., și zic că am avut o colaborare foarte bună. Ce facem cu controalele pe câmp și pe
domeniul silvic? Avem un coleg la mediu și vog să colaborați cu el. Vă mulțumesc și
vă  doresc  mult  succes  în  viitor.  Mai  am  o  întrebare,  câte  persoane  lucrați  în  2
schimburi? Jandarmeria vine cu raportul?

D-l Lungu: Câte doi am lucrat, dar acum nu putem să facem două schimburi, nu
avem atât personal.

D-l  Primar:  Într-adevăr  am  avut  o  colaborare  bună.  Realizarea  celor  două
schimburi ține de situația personalului, anul trecut 2 polițiști au fost plecați în concediu
fără plată, au venit înapoi, și au plecat alți doi în concediu. Având în vedere că nu
putem plăti orele suplimentare, trebuie să acordăm concediu de odihnă. Un polițist a
fost sus la DC 14, de acolo a fost mutat la pârtia de schi. Nu am avut atât personal să
asigurăm două schimburi. Am avut nevoie de ei în preajma crăciunul, ornamentele nu
au fost deteriorate, nu au fost acte de vandalism. În momentul de față lucrează într-un
schimb.  Jandarmeria  o  să  fie  invitat  în  luna  martie.  O  să  facem  să  fie  bine.  Vă
mulțumim.

           Se trece la discutarea punctului 3 de ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate
de contribuabilii persoane fizice și juridice aflate în sold la 31 decembrie 2016.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre 
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D-l Primar: Impactul fiscal nu este imens, în situația orașului Covasna nici nu
ar fi necesară, însă am verificat la alte UAT-uri și au asemenea hotărâre. Am propus ca
această  sumă să fie 40 de lei maxim și să  se aplice persoanelor  care nu au debite
curente, atunci acele creanțe să fie anulate. Din evaluarea pe care am făcut nu o să aibă
impact asupra bugetului local. 

Comisia juridică- AVIZ FAVORABIL
Comisia de buget – finanțe –AVIZ FAVORABIL -  cu completarea că comisia a

cerut clarificări de la directorul direcției economice, este aplicabil, este legal
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL – acest proiect de hotărâre s-a născut

în urmare a unor controale a Curții de Conturi. Anularea este o procedură identificată
în Codul de procedură fiscală după plată, compensare, scutire, executare silită și dacă
costul cu executarea silită este mai mare decât debitul restant.
    
         Discuții: D-l Gazda: Azi dimineața au anunțat că s-a votat și la Timișoara. Am
socotit, suma la orașul Covasna ar fi în jur de 3.400 lei. Executarea costă mai mult.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:

• art. 1 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

       
   HOTĂRÂREA NR. 11/2017

Privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele
fiscal datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold

la 31.12.2016

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Raport de activitate al
Consiliului de Administrație al S.C. Gospodăria Comunală S.A.  
            Prezintă: d-l Rakosi Aron, membru în CA al S.C. Gospodărie  Comunală S.A.

Discuții: D-l Domaházi: Voiam să vă întreb de ce nu s-au legat branșamentele
la rețeaua nouă?

D-l Rákosi: Este în curs, au 916 branșamente în orașul Covasna, se poate face 2-
3 pe zi. Este planificat pentru acest an, însă din partea societății nu se poate susține o
echipă mai mare care să lucreze.

D-l  Manea:  Din  câte  am  înțeles,  unul  din  scopurile  acestei  asocieri  a  fost
accesarea mai ușoară a fondurilor Europene pentru extinderea rețelelor. Bănuiesc că

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



vine și cu minusuri, având în vedere că în momentul de față prețul apei este destul de
mare. Nu avem nici pompe, totuși avem vreo șansă să scadă prețul apei în viitor?

D-l Rákosi: Am auzit de foarte multe ori că prețul apei a fost cel mai mic pe
nivel de țară, însă nu au fost actualizate conductele. Valoarea inițială de construire nu a
fost actualizat, sunt și costuri de întreținere, și conductele se amortizează cu timpul.
Contractul de asociere așa a fost făcut, ca prețul apei să fie unitar la nivel de județ. Nu
este chiar corect, dar așa este prevăzut în contract.

D-l Primar:  Cândva,  acum 10 ani,  am realizat  că  noi  nu avem nici  o șansă
pentru reabilitarea rețelelor fără ajutor extern. Singura posibilitate oferită de UE era
asocierea,  oferit  de  ADI  AQUACOV.  După  ce  acest  operator  a  obținut  finanțări
(BERD, POR, POIM), toate prețurile sunt comune la nivel de operator. În condițiile în
care doream să participăm, acesta a fost ”prețul” cu care am intrat în acest contract. Să
avem de toate: bazine, stații de apă, branșamente și rețele de distribuție, și să avem și
prețuri mici. Aveam 2 posibilități: să rămânem pe dinafară ca Baraoltul, sau să intrăm
și să acceptăm condițiile. În acel moment am acceptat această dependință.

Am fost la discuție la Gospodăria Comunală, și am vorbit despre activitățile lor.
Dânșii gestionează rețelele noastre, din resurse proprii nu pot face rețele noi, numai
prin accesare de fonduri. Practic ce lucrări să se facă vizavi de întreținere: am cerut
alimentarea cu apă potabilă a satului Chiuruș, locatarii au rămas fără apă în fântâni,
mai ales rromii, trimit aprope zilnic apă de la pompieri. Suntem expuși la focare de
epidemii. Au promis că aceste lucrări vor începe după cum permite vremea. Situația
din strada Apelor – trebuie să reabilităm rețeaua de apă și canalizare, și acolo sunt
probleme. Trebuie să facă branșările pe Mihai Eminescu, și pe cele 16 atrăzi reabilitate
prin POR 5.2. Problema este că au 3-4 persoane plus utilaje, care vor lucra, deci va
dura această lucrare.

D-l  Tăbălai:  Care  sunt  cheltuielile  cu  spargerea  carosabilului  și  refacerea
asfaltului, și cine le suportă aceste spargeri? Avem cheltuieli suplimentare și la vară iar
se ridică prețul apei?

D-l Rákosi: Pe nivel de unitate sunt reparații, au fost și în trecut, dar defectele în
general sunt pe rețeaua veche. Gospodăria Comunală are fonduri pentru reparații. Noi
am făcut cele 16 străzi, dar în general nu au fost puse în funcțiune conductele noi de
distribuție, cele vechi au rămas în funcțiune. Trebuie făcute branșamentele ca rețeua
nouă să fie funcționabilă, și pe cea veche să scoatem din funcțiune. Cum trece iarna ne
apucăm de treabă. Aceasta merge pe cheltuiala operatorului regional. Din moment ce
ai  cheltuieli,  trebuie  să  recuperezi  pe  undeva  dacă  nu  ai  altă  sursă  de  venit.  Este
necesar să facem cât mai repede racordările, este în garanție asfaltul, dar trebuie făcute
aceste  lucrări.  În  ceea  ce  privește  proiectarea  trebuia  prevăzut  ca  la  finalizarea
investiției aceste rețele să fie funcționabile. Ulterior nu poți să spui mare lucru, așa ne-
am  gândit  atunci  că  în  2-3  săptămâni  se  fac  și  racordările.  După  efectuarea
branșamentelor se scoate din funcțiune rețeua veche.

D-l Manea: Deci să înțeleg: și Cuza Vodă și Ștefan cel Mare vor fi tăiate în
lungime?
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D-l Rákosi: Nu se mai sparge asfaltul.
D-l Kádár: Nu știu dacă ați discutat, dar ar fi prioritar să nu mai spargem atât de

mult pe porțiunile reabilitate. Anul trecut nu s-au mai majorat prețurile la apă și canal,
noi deja suntem în ultimii ani a acelui proiect, suntem la limita maximă proiectată la
început.

D-l  Manea:  Atunci  avem  încrederea  că  d-l  Rakosi  ne  va  reprezenta  în
continuare, poate mai scad prețurile la apă. 

D-l  Primar:  La  Gospodăria  Comunală  proiectul  este  în  curs,  operatorul  are
cheltuieli.

  
 Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, 5. Raport de activitate al

reprezentantului acționarului – oraș Covasna – la S.C. Gospodăria Comunală S.A.
    Prezintă: d-l Antal Levente

D-l Primar: Ca completare la politica de acționariat – acționarii care participă
la  capitalul  social  sunt  Sfântu  Gheorghe  (58%),  Târgu  Secuiesc  (19%),  Covasna
(9,19%),  Întorsura Buzăului  (9,17%) și  Județul  Covasna,  numai  ca să  vedeți  în  ce
măsură contează votul reprezentantului nostru. Vizavi de cota noastră de participare,
am majorat capitalul cu acea clădire din str. Elisabeta, parterul de la fosta maternitate.
Având în vedere că clădirea trebuie renovată, momentan închiriază clădirea din strada
Meșteșugarilor. În ce măsură putem să ajutăm noi, trebuie să ne gândim.

D-l Fülöp: Avem cunoștință înainte de asta cât am avut?
D-l Primar: Nu știu sigur, și ceilalți acționari au adus aporturi cu clădiri, acolo

își  desfășoară  activitatea.  Clădirea  noastră  nu  se  poate  utiliza,  ar  trebui  să  facă
investiții. Am vrut să cumpărăm clădirea din str. Meșteșugarilor, dar prețul este foarte
mare.

Se trece la dicutarea punctului 6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017.  

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

D-na Secretar:  Planul  de ocupare a  funcțiilor  publice după aprobare trebuie
trimis la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. După aprobarea lui vom organiza
concursuri  pentru  ocuparea  posturilor.  Posturile  o  să  fie  ocupate  prin  procedura
recrutării.

    Comisia juridică -  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:

www.p
rim

ar
iac

ov
as

na
.ro



• art. 1 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 3 – 17 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 12/2017
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

          Se trece la discutare punctului 7 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului
          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

D-na Secretar: În cursul lunii ianuarie am avut concursuri pentru promovare în
grad  profesional  superior,  este  vorba  de  bibliotecă  și  personalul  din  subordinea
secretarului,  ca urmare a rezultatului concursului propunem transformarea funcțiilor
contractual. Totodată propunem înființarea unei funcții contractual de asistent medical
comunitar debutant, subordonat Direcției de Asistență Socială.

    Comisia juridică -  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-l Fülöp: Cu privire la înființarea unui post contractual de asistent
medical comunitar, cred că nevoile justifică mai multe, și vroiam să știu dacă am putea
angaja 2 persoane în loc de 1, fiindcă atribuțiile sunt multe.

D-l Primar: Fiind un post nou creat, poate se suprapune cu activitatea medicilor
de familie sau angajatelor de la asistența socială. În prima fază am solicitat un post, în
măsura în care nu va face față vom mai cere înființarea unui post, să vedem cât de
solicitat va fi.

D-l Szabó: Din perioada mandatului meu de consilier consider că este cel mai
bun proiect de hotărâre!

D-l Fülöp: Totuși știm cât de lungi sunt aceste perioade de solicitare, eu propun
să înființăm 2 posturi și să scoatem la concurs deocamdată unul, ca să nu mai pierdem
timpul cu birocrația. 

D-l Primar: Volumul de activitate ar fi mare, dar poate nu merge, să vedem ce o
să facă.

D-l Fülöp: Ne-am ocupat acum 3-4 ani de înființarea acestui post, așa ceva nu a
existat în nomenclatorul profesional. Activitatea lor ar trebui discutată și supravegheată
de medicii de familie, de specialiști.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
modificat  pentru 2 posturi de asistent medical comunitar în subordinea Direcției de
Asistență Socială: 

• art. 1 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 3 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 4 – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 13/2017
Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Primarului

Se trece la discutare punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
desemnarea  d-lui  Antal  Levente  ca  reprezentant  al  acționarului,  oraș  Covasna,  în
Adunarea  Generală  a  Acționarilor  la  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A.  –  Operator
Regional. 
          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

D-l  Primar:  A  expirat  mandatul  de  reprezentare  al  d-lui  Antal  Levente  în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional,
și este necesar desemnarea unui reprezentant din partea orașului Covasna. Având în vedere că
d-l Antal nu mai dorește să fie desemnat, vă rog să nominalizați o altă persoană.

Comisia pentru servicii publice – AVIZ FAVORABIL
    Comisia juridică -  AVIZ FAVORABIL

Doamna  Secretar   –   să  vedem cine  o  să  fie  numit  în  AGA,  în  funcție  de
incompatibilități. 

D-l Kádar: Din partea fracțiunii UDMR îl propun pe colegul nostru Imre Csaba
Loránd.

D-l Imre: Accept.
D-na Secretar: În acest caz avizul este favorabil, neexistând incompetență între

funcția  de  consilier  local  și  reprezentant  al  orașului  în  AGA  la  S.C.  Gospodăria
Comunală S.A.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
astfel:

- art. 1 – 16 voturi „pentru”, - d-l Imre Csaba Loránd nu votează
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- art. 2 – 16 voturi „pentru”, - d-l Imre Csaba Loránd nu votează
- art. 3 – 16 voturi „pentru”, - d-l Imre Csaba Loránd nu votează
- art. 4 – 16 voturi „pentru”, - d-l Imre Csaba Loránd nu votează
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  16

voturi ,,pentru”, - d-l Imre Csaba Loránd nu votează- după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 14/2017
Cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lorand ca reprezentant al

acționarului oraș Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor la 
S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional

          Se trece la discutare punctului 9 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în
Adunarea Generală a ADI ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna
pentru anul 2017.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

D-l Primar: Anul trecut am avut cotizație de 10.000 lei. Având în vedere că în
cursul anului trecut au avut niște probleme, banii nu s-au epuizat, și au propus ca anul
acesta să se reducă cotizația la 3.500 lei.

    Comisia juridică -  AVIZ FAVORABIL
    Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-l Tăbălai : Ce este această cotizație și de ce trebuie plătită?
D-l Primar: Această asociație deleagă rețelele către operator, și sunt cheltuieli

curente. Rețelele de apă, canalizare și pluviale trebuie să predăm către ADI, și el predă
către Operatorul Regional. Prima dată s-a înființat ADI, și după acea s-a asociat cu
Operatorul Regional.

D-l Manea: Scopul a fost accesarea de fonduri.
D-l Primar: Exact, ca și în cazul ADI ”SMID”, acela a fost creat să gestioneze

deșeurile, dar din păcate nu s-a predat centrul de colectare. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:

• art. 1 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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          HOTĂRÂREA NR. 15/2017
cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului

în Adunarea Generală a ADI ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului
Covasna pentru anul 2017- și anume 3.500 lei.

         
 Se trece la discutare punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu

privire  la  abrogarea  HCL  146/2016 privind  aprobarea  regulamentului  de
organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017
cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive
la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

D-l Primar: După ce am adoptat HCL 146/2016, respectiv 4/2017, am primit
adresă de la Instituția Prefectului că ar fi fost necesar ca aceste proiecte să fie puse pe
transparența decizională.  Ca să evităm eventualele procese, am considerat că ar fi mai
bine să revocăm cele 2 hotărâri, și aprobăm unul combinat. Nu se schimbă nimic mai
mult.

    Comisia juridică -  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

          Discuții: D-l Primar : Între timp au ajuns și Certificatele de Omologare a pârtiei
de schi, care sunt datate din anul 2016. Am avut și controale, totul este în ordine, o
singură problemă au găsit, că nu era afișat centrul de prim ajutor.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:
• art. unic – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 16/2017
cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de

organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu
privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia

de schi ”Lőrincz Zsigmond”

          Se trece la discutare punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și  funcționare a Pârtiei  de
Schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017. 
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          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

    Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru turism – AVIZ FAVORABIL
    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar   –  AVIZ FAVORABIL – cu precizarea că a fost  parcursă
transparența decizională

Discuții: D-l Tozlovanu: La program special ar trebui trecut și 24 ianuarie.
D-l Primar: La sfârșitul anului, în decembrie, aprobăm pentru sezonul următor.
D-l Tozlovanu: Luni de ce este închis?
D-l Primar: Personalul, 7 persoane, nu au zile libere deloc, ore suplimentare nu

pot să plătesc, nu pot să le chem non – stop, așa că trebuie se acord măcar o zi liberă. 
D-l Tozlovanu: Există un loc unde se dă lumea cu sania?
D-l Primar: Având în vedere că pârtia este amenajată numai pentru schi, am

nivelat drumul forestier de lângă pârtie și am amenajat ca teren pentru sanie.
D-l Domaházi: De ce nu achiziționați costum adecvat pentru toți?
D-l Primar:  Noi am promis,  dar nu am avut buget.  Unii chiar nu permit  un

costum adecvat, dar la anul îmbrăcăm pe toți.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5 articole,
astfel:

• art. 1 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 3 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 4 – 17 voturi „pentru”, 
• art. 5 – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 17/2017
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi

”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017

          Se trece la discutare punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la activarea pactului comisoriu de gradul IV din Contractul de vânzare
cumpărare nr. 603/2011 încheiat cu CNSLR Frăția și rezilierea acestuia.

Discuții:  D-l  Primar:  Problema  cu construcția  de  lângă  UGSR –  am supus
votului Dvs., am decis să luăm o hotărâre. Noi am propus niște termene realiste, care
putea să fie percepute și de dânșii. Am așteptat adresa lor, să vedem dacă ne confirmă
sau ne infirmă aceste termene. Am avut corespondență cu dânșii, în care spun că nu
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sunt de accord cu termenele propuse de noi. Am săpat puțin în arhiva primăriei, am
observat  că  aveau  un  debit  pe  care  nu  au  plătit,  mai  mult  au  contestat  actele  de
executare silită. Instanța a constatat niște vicii de procedură, și nu au achitat acel debit.
Figurează cu o sumă în jur de 30.000 lei. Știm că CNSLR este singurul proprietar al
acelei clădiri din Parcul Gheorghe Doja, nu au luat nici o măsură pentru demolarea
construcției.  Am considerat că nu avem altă cale pentru finalizarea construcției sau
valorificarea terenului decât activarea pactului comisoriu. Ieri am primi o adresă de la
dânșii, aveți în mapele Dvs., în care ne solicită amânarea luării unei decizii, având în
vedere că au ședință la începutul lunii  martie.  În aceste condiții să luăm o decizie,
pentru că nu avem altă perspectivă. Să fim de acord și să amânăm, și să vedem ce ne
transmit dânșii? Să vedem cum decideți Dvs. Eu propun să amânăm o lună. 

D-l Domaházi: Să treceți acolo ca clădirea din parc să fie prioritar.
D-l Kádár: În ce context discutăm? Dacă spuneți să amănăm, atunci discutăm la

diverse.
D-l Primar: Să vedem ce propun consilierii.
D-l Neagovici:  Este adevărat,  am purtat  o corespondență verbală cu CNSLR

Frăția, situația nu este chiar așa de roz, aș începe cu un aspect legat de acest teren, să le
dăm ocazia să discute. În legătură cu acele creanțe, cred, și chiar rog să se facă toate
demersurile  ca să fie  recuperate,  să vedem din ce sunt formate  acele creanțe.   D-l
director a spus că au fost achitate toate creanțele. De care clădire sunt legate acele
creanțe? CNSLR  Frăția s-a detașat total din cadrul celor 4 Confederații Sindicale.

D-l Primar: Aceste creanțe sunt pentru CNSLR Frăția.
D-l Neagovici: Mă întorc la casa din parc, cu acea clădire nu mai vrea să facă

nimeni nimic. Ar trebui să vedem la S.C. Sind România, d-l Adrian Boajă, ce intenții
au? 

D-l Primar: Am făcut nenumărate adrese.
D-l Neagovici: Rugămintea lor este de a da ocazia să discute despre acest teren. 
D-l Domaházi: Să luăm demersuri urgente cu casa din parc.
D-l Neagovici: Așa au spus că aparține de SIND România. Ce nu s-a împărțit, ce

a fost o ruină, a rămas la SIND.
D-l Primar: O să iau mașina și o să mă duc până la București.
D-l  Molnár:  A mai  fost  pe ordinea de zi  această  temă,  ne stabilesc  ei  niște

termene, eu consider că nu au dovada fondului financiar pentru rezolvarea problemei.
Stăm și ne gîndim dacă sunt investitori de bună credință. Măcar au dovada că pe acel
teren există acea clădire? Să vedem dacă aceste elemente sunt, ar trebui să taxăm acele
construcții care nu au fost terminate, și am obliga cumva într-un fel să facă ceva. Este o
bătaie de joc.

D-l Neagovici: În multe privințe sunt de acord cu Dvs. Acum noi ar trebui să
trimitem un mesaj prin toate canalele. Aceste clădiri există, și sunt contabilizate.

D-l  Bocan:  Sunt  de  acord cu amânarea  până  în  martie,  cu  condiția  ca  toate
restanțele să fie achitate.  
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          Se trece la discutare punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  completarea  HCL  117/2016  privind  desemnarea  reprezentantului
Consiliului  local  în  consiliul  de  administrație  al  Spitalului  de  Recuperare
Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

          D-l Primar: Cu o hotărâre anterioară am desemnat pe d-l Kopacz, acum au
solicitat să fie desemnat și un membru supleant. Aștept propuneri.

    Comisia pentru sănătate – AVIZ FAVORABIL
    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-l Manea: Măcar supleant să fie un medic.
D-l Neagovici: Una din cerințele de la Ministerul Sănătății a fost ca Consiliul

local  să  aibă obligația  de  a  delega și  un supleant  pentru o bună funcționare.  Data
trecută s-a întâmplat că nu au putut să formeze o comisie de contestații.

D-l Bocan:  D-l Tozlovanu sau d-l Fülöp?
D-l Tozlovanu: Nu accept.
D-l Fülöp: Nu accept.
D-l Bocan: Atunci propunem pe d-l Szabó.
D-l Szabó: Mulțumesc, nu pot să accept.
D-l Kopacz: Eu propun pe d-l Dali. – Acceptă.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:
• art. unic – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 18/2017
Privind completarea HCL 117/2016 cu privire la desemnarea reprezentantului

Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare
Cardiovasculară ”Dr. Benedek Géza”

Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Activitatea pe anul 2016
a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, asociațiilor și Fundațiilor în care
orașul Covasna este asociat sau partener:

- Raportul ADI ”Aquacov” nr. 23/25.01.2017
- Raportul ADI ”SMID” nr. 11/20.01.2017
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-  Raportul  Asociației  pentru  Dezvoltarea  Turismului  în  Județul  Covasna  nr.
160/02.02.2017

-  Raportul  Fundației  Creștine  Diakonia  –  Filiala  Sfântu  Gheorghe  nr.
179/17.01.2017

- Raportul Asociației ”Grupul de Acțiune Locală Progressio” nr. 16/16.01.2017
- Raportul ADI ”Orbai” nr. 160/19.01.2017
- Raportul Asociației ”Pro Spitalul Olandez – Pro Holland  Kórház” Egyesület

nr. 160/19.01.2017
- Raportul Asociației Sportive Covasna nr. 1/19.01.2017.

Părăsesc sala d-nii consilieri   Fülöp   Csaba și Szab  ó   Levente.

D-l Primar: Materialul a fost înaintat prin e-mail, aștept observații. Asociația
Orbai nu are activitate de la 1 ianuarie 2017.

Dl Neagovici: Doream să intervenim pe nota contabilă a Asociației Pro Spitalul
Olandez,  să  aibă  și  activitate.  Azi  a  căzut  aparatul  de  fizioterapie,  cad  aparatele,
spitalul nu poate să achiziționeze altele. Chiar vă rugăm să îmbunătățiți, deficitul este
peste un milion anual, perspectivele poate ne vor ajuta să îmbunătățim.

D-l Primar:  Această  asociația  a luat  ființă pentru a ajuta Spitalul  orășenesc,
suntem mai mulți membri. În anumiți ani a cotizat orașul Covasna și mai puțin ceilalți
membri,  așa că am procedat la modificarea statului, astăzi a venit de la Judecătoria
aprobarea Statutului, urmează ca fiecare membru să verse banii. Am avut discuții cu
fostul  director,  am avut ședință cu primarii  și  cu medicii,  fiecare semnalând câte o
problemă care ar trebui rezolvată. Noi dăm banii aceștia pentru funcționarea Spitalului
Orășenesc,  nu  pentru  Spitalul  de  Recuperări  Cardiovasculare.  Acești  bani  o  să  fie
utilizați. Sunt și cheltuieli curente, trebuie să discutăm să vedem care sunt prioritățile,
avem un fond din care putem să achităm anumite cheltuieli. Dacă cumpărăm aparate
medicale, este o investiție mai vizibilă.

D-l Domaházi: Asociația pentru echipa de fotbal – ar trebui să fie din pepiniera
orașului Covasna, pentru că știm că finanțarea este foarte grea.

D-l Manea: Am înțeles și de la d-l Neagovici că ar fi multe de luat, ar trebui să
vedem și ce s-a luat.

D-l  Primar:  Banii  sunt  acolo,  trebuie  să  vedem,  ori  cumpără  asociația,  ori
cumpără spitalul și noi virăm banii.

D-l Tozlovanu: În legătură cu raportul este făcut așa .... în doru'lelii, nu reiese
nici excedentul nici deficitul.

D-l Primar: La asociație nu avem nici un fel de cheltuieli în afară de onorariul
contabilei și cheltuieli cu statutul. Asociația Orbai a fost făcut de ai întâlni UAT-uri din
zonă, membri au rămas doar Boroșneu și Comandău. A derulat doar activități pentru
orașul  Covasna,  au  fost  2  persoane angajate,  profesorul  fanfarei  și  cu  jumătate  de
normă o persoană care a ajutat la Centrul de Informare Turistică,  la ambele persoane a
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expirat contractul de muncă. Astăzi nu mai are nici o activitate, este înghețată. Cu banii
rămași s-au plătit salariile și a fost achiziționat instrument muzical pentru fanfară.

         Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  înscrierea  în  proprietatea  publică  a  orașului  Covasna  a  terenului
amenajat al Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond”.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

          D-l Primar: Aici vreau să vă prezint mai cu amănunt problema. Am intrat ca
asociați în Lider Progressio pentru a accesa niște proiecte de la Uniunea Europeană.
Asociația beneficiază de niște fonduri și poți să depui proiecte, avem posibilitatea să
beneficiem de niște  bani.  Suma nu este  mare,  s-a calculat  în  funcție  de locatari  și
suprafața  UAT-ului,  orașele  mari  nu poate  să  facă  parte  din această  asociație.  Am
împărțit în mod virtual banii, am avea dreptul la o finanțare de 110.000 euro, tot așa s-a
calculat  și  cotizația.  Avem posibilitatea să accesăm aceste  sume.  Noi ne-am gândit
inițial la un utilaj multifuncțional, pentru deszăpezit, dar ar fi mult prea scump! După
aceea am constatat că avem pârtia de schi, avem parcare, iluminat public, drumul de
acces a fost reabilitat pe 5.2, avem Refugiul montan, camere de supraveghere, și din
păcate nu putem opera în condiții bune acea pârtie. Este păcat de investiție dacă nu
ducem până la capăt. Am zis să dotăm pârtia cu tunuri de zăpadă, noi, 7 bucăți, 5 fixe
și 2 mobile, să nu mai fim nevoiți să așteptăm după alții, să finalizăm această idee a d-
lui Lőrincz Zsigmond și a fostului Consiliu local, să vină turiștii și pe timp de iarnă.
Așa  se  folosesc  spațiile  de cazare și  iarna.  Pentru a  accesa fonduri  pe Gal,  este  o
condiție ca acel bun trebuie inclus în domeniul public. Să împușcăm 2 iepuri dintr-o
dată,  să  introducem în domeniul  public  pârtia  și  cu  acordul  Dvs.  să  accesăm bani
pentru  cumpărarea  tunurilor  de  zăpadă.  Am  comandat  expertiză  pentru  valoarea
terenului, raport de evaluare, valoarea de inventar a întregului activ. Am propus să
aprobăm înscrierea imobilului în domeniul public, din acest considerent am intrat cu
acest proiect de hotărâre.

    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru administrarea domeniului public și privat – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru agricultură, turism – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar   –  AVIZ FAVORABIL – la coloana 5 se va trece valoarea
rezultată din raport

Discuții: D-l Primar: Este evaluat și terenul și valoarea investiției.
D-l Kádár: Doresc să fac o apreciere, mi se pare un proiect foarte temeinic, și

este o premieră. Este o investiție ce nu este mare, dar este foarte important. Să folosim
ceea ce avem,  să  ne apucăm de treabă,  să  pregătim temeinic  etapele care la avem
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pentru accesarea de fonduri. Am observat un lucru, că acest Gal operează mediul rural,
ați verificat dacă ne încadrăm?

D-l  Primar:  Suntem  membri,  interdicția  este  peste  20.000  de  locuitori,  am
clarificat acest lucru. Având în vedere că aceste activități sunt generatoare de venit,
presupune un fond de 10%, dar o să intrăm în ședință cu un nou proiect de hotărâre.
Banii aceștia nu pot depăși 70.000 euro, restul acoperim noi. Avem probleme și cu
spațiile de joacă din oraș, nici unul nu poate fi omologată, și o să fim amendați, putem
să investim și acolo.

D-l Bocan:  Sunt de acord cu D-l Kádár, avem direcție, avem țelul și facem pașii
concomitenți. Aducem plusul la o investiție existentă. Avem puțin să mai lucrăm, să
mai investim, ca să avem într-adevăr o pârtie de schi.

D-l Primar: Dacă nu investim, rămâne așa. Trebuie să creștem la un standard, să
ne mândrim de el. Asta ar fi primul pas. Nu e la ordinul sumelor mari. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 articole, astfel:
• art. 1 – 15 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 15 voturi „pentru”, 
• art. 3 – 15 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 19/2017
Cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat

al Pârtiei de Schi ”Lőrincz Zsigmond”

           Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcție
în Consiliul de Administrație al S.C. Gos Trans Com S.R.L.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

          D-l Primar: Trebuie să se constituie o comisie de selecție pentru evaluarea
administratorilor în funcție, noi am propus o comisie formată din 3 membri, să vedem
dacă sunteți de accord.

    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru administrarea domeniului public și privat – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru sănătate – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 4 articole, astfel:
• art. 1 – 15 voturi „pentru”, 
• art. 2 – 15 voturi „pentru”, 
• art. 3 – 15 voturi „pentru”, 
• art. 4 – 15 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 20/2017
Cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în

funcție în Consiliul de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.

          
           Se  trece  la  discutarea  punctului  17  de  pe  ordinea  de  zi,  primul  punct
suplimentar,   Proiect  de hotărâre privind modificarea art.  1 al  HCL nr.  70/2016 cu
privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la
Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar. 

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

          D-l Primar: Conform Ordinului 3160/2017 trebuie să desemnăm 2 membri în
consiliul de administrație, noi am desemnat inițial 3 membri, deci trebuie să eliminăm
un membru.

    Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
    Comisia pentru învățământ – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

          D-l consilier Kádár Gyula renunță, rămân ca membri d-nii consilieri Molnár
János și Neagovici Vasile Cătălin.

          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:
• art. unic – 15 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 21/2017
privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților

Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de
învățământ preuniversitar.
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           Se trece la discutarea punctului 18 de pe ordinea de zi,  al  doilea punct
suplimentar,   Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere a terenurilor situate în incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna. 

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre. 

          D-l Primar: Încercăm să punem ordine și în piață. Sunt acele chioșcuri pe partea
stângă,  cu parcelele  aferente,  la  care  au  fost  încheiate  conform prevederilor  legale
contracte pe 10 ani. Unele contracte au expirat anul trecut la jumătatea anului, celelalte
la  sfârșitul  anului,  și  mai  sunt  contracte  încheiate  până  la  anul  2020,  însă  de  ex.
Svetlana nu poate plăti redevența. Noi vom proceda la întocmirea acelor documente
care  stau  la  baza  întocmirii  încheierii  contractului,  până  în  iunie,  să  întocmim
documentația și să facem licitația. S-au prelungit contractele tacit, dar fiecare trebuie să
liciteze. Fiind construcții provizorii, nu putem da drept de preemțiune. Interesul nostru
este să luăm cât mai mulți bani, acum propun prelungirea contractelor până în iunie,
până la organizarea licitației.

    Comisia pentru administrarea domeniului public și privat – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-l Bocan: Cum au funcționat până acum, nu poate să continue fără?
D-l Primar: Neavând contract, nu am cum să percep impozitele, de acea este

necesar, să fim în legalitate. Ideea era ca Consiliul local să construiască, dar să aibă
baza legală pentru funcționare.
 
          Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 3 articole, astfel:

• art. 1 – 15 voturi „pentru”
• art. 2 – 15 voturi „pentru”
• art. 3 – 15 voturi „pentru”

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 22/2017
cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în

incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna

Diverse.
D-l Domaházi: Am  o problemă foarte gravă de mediu: toată mizeria orașului

Covasna este presat și făcut compost,  ar trebui dus la centrul de colectare, dar este
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împrăștiat  pe câmp.  Este un lucru foarte  grav,  pentru că mănâncă animalele  de pe
câmp, iar noi mâncăm de ex. laptele. 

A doua problemă: săptămâna trecută a fost organizat un concurs automobilistic,
după care a incasat TTS-ul 1 miliard de lei. Acești oameni au făcut vizite și în oraș, au
spus că mai vin. Se pot organiza multe, se poate dezvolta pe plan turistic. Au fost aici
câteva zile, a fost totul în ordine.

D-l Primar: Bravo organizatorilor.
D-l Manea: Sezonul rece sperăm că ia încet sfârșit, s-a făcut față cât s-a putut,

vă rog un pic mai multă atenție la străzile adiacente, pentru că ne-au atras atenția că s-
au omis câteva lucruri. Lasă și urme frigul acesta, unde s-au făcut reparații la asfalt
sunt gropi, sper că se repară problemele cum o să permită vremea. 

D-l Primar: Cu plombările nu o să mai așteptăm, cum trece frigul o să intrăm
cu reparații curente. Cu problema cealaltă, noi am încercat să intervenim peste tot, dacă
mai sunt probleme puteți să ne sunați oricând.

D-l Manea: Cu gropile sunt probleme nu doar pe asfalt, de la mărimea unui
pahar până la mărimea unei foi sunt peste tot, și mai cresc. 

D-l Viceprimar: Cum permite vremea, intervenim.
D-l Kádár: Vă întreb dacă avem informații despre proiect.
D-l Primar: Toate proiectele au fost eliminate pe faza administrativă. Este o

variantă să scoatem rețelele, să le înlocuim noi, și să menținem cererea de finanțare
pentru asfalt.

D-na Secretar: Eu zic să lucrăm la ele și să introducem în domeniul public
rețelele.

D-l Primar: Este foarte greu, pentru că toate rețelele figurează cu o valoare,
cele reabilitate ar trebui scăzute, dar cum să raportezi la valoarea anului 2002? Este o
muncă imensă. Ideea este să facem o nouă evaluare, să le identificăm pe toate. Nu știu
cum se poate, dar ne gândim cum să facem. Este bine să avem DALI, în unele locuri s-
ar putea menține rețelele. Am fost la discuții la d-l Simion Crețu, dar nici dânsul nu a
știut să răspundă. 

DALI-ul acela trebuie să valorificăm, eventual să vedem cam cât ne-ar trebui
pentru finanțarea rețelelor. Putem să vedem proiecte pe alte axe: dorim cu GAL-ul, cu
eficientizarea energetică a clădirilor, cu internatul, a fost o prezentare a proiectului la
Brașov. În legătură cu asta am o nelămurire, și am cerut deja clarificări de la Minister.
Clădirea ar trebui utilizat de către solicitant, și ar trebui folosit 4 luni înaintea depunerii
cererii de finanțare. Am cerut clarificări, așteptăm răspunsul de la Minister.

D-l Tozlovanu: Aș vrea să revin puțin la deszăpezire, ar trebui să aibă grijă la
gurile de canal, ar trebui curățate în momentul în care intră cu plugul. M-a întrebat un
turist ce este acea clădire de lemn din fața primăriei, trebuie pus o descriere, să vadă
toată lumea. La centrul cultural ar trebui corectat, să fie ”centrul” în loc de ”centru”. S-
a  întâmplat  devierea  autobuzelor  d-lui  Codreanu?  Era  vorba  de  anul  trecut  din
noiembrie. Ultima zăpadă a rupt o cracă groasă în spatele poștei, vă rugăm să curățați.
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Mai este problema locuitorilor din strada Tudor Vladimirescu, se tot ridică drumul, ar
trebui intrat un pic cu grederul.

D-l  Viceprimar:  Am  curățat  crengile,  și  cum  permite  vremea,  intrăm  cu
grederul.

D-l  Gazda:  Se  tot  aud  bubuituri  de  la  Spitalul  Olandez,  am înțeles  că  se
amenajează o sală pentru pediatrie.

D-l  Neagovici:  Anul  trecut  s-a  aprobat  o  nouă structură  de  funcționare,  de
neuromusculară, care nu s-ar fi putut funcționa niciodată, astăzi au fost construite niște
lucrări pentru care nu se poate obține omologare. Structura se poate schimba doar prin
Ordin  de  Ministru.  S-a  constuit  spălătorie  modernă  la  cardiologie,  iar  spălătoria
spitalului orășenesc a ajuns depozit de gunoaie.

D-l  Primar:  Dacă  mai  face  modificări,  trebuie  să  ne  ceară  autorizație  și
acordul, pentru că clădirea este proprietatea orașului.

D-l Bocan: Mă gândeam dacă s-ar putea muta utilitățile într-o parte a drumului.
Mai este un proiect pentru parc, pentru parcul din Voinești.

D-l Primar: Acolo trebuie să facem un alt proiect, pentru că trebuie să aibă cel
puțin  1  ha.  Trebuie  să  vă  informez  că  neavând  arhitect  șef  nu  mai  putem elibera
autorizații de construire, cei care solicită trebuie să meargă la Consiliul Județean, am
încheiat în protocol cu ei până când reușim să acoperim acest post. Concursul pentru
post o să fie la București.

D-l Bocan: Nu se poate externaliza?
D-l Primar: Practic se poate, printr-un ADI.

 

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 18.00.
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