
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  5/2017 

Încheiat astăzi, 31 martie 2017, orele 1200, cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 17 consilieri, 
Participă  la  şedinţă:  d-na  secretar,  Vasilica  Enea,  Turoczi  Arpad,  traducător

autorizat, reprezentanții presei locale, invitații d-lui Primar: Sîntoiu Angela, director
direcția  de  asistență  socială,  Czilli  Balazs,  director  Casa  de  Cultură  a  Orașului
Covasna, Istok Krisztina, Kiss Gabor, Dr. Furtună Iuliana, Bagoly Zsolt Lajos, director
economic,  Antal Levente, director adjunct direcția economică,  Csikos Tibor Zoltan,
director S.C. Gos Trans Com S.R.L.       
  

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 188/2017 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această
şedinţă ordinară a consiliului local din luna martie 2017. 

Președinte de ședință pentru luna martie a fost ales d-l consilier Imre Csaba
Lorand  în ședința extraordinară din 17 martie 2017.

           Președintele de ședință supune la vot procesele verbale ale ședințelor din 23
februarie 2017 (ordinară) și 17 martie 2017 (extraordinară).
           Se aprobă procesele verbale cu 17 voturi ”pentru” – unanimitate.

D-l 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 bugetului  general  al  orașului
Covasna pe anul 2017.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  înregistrarea  Orașului  Covasna  în  Sistemul
Național  Electronic  de  Plată  online  a  taxelor și  impozitelor utilizând cardul  bancar
(S.N.E.P.)

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  plafonului  minim  de  publicare  pe
pagina de internet proprie a obligațiilor fiscale restante.
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4. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de
salubritate.

5. Raportul de activitate al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului
local, pe 2016.

6.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea
asistenților personali, desfășurată în semestrul II, 2016.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act Adițional  la
Convenția de Parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din 21 aprilie 2006.

8.  Proiect  de  hotărâre  cu privire  la  modificarea art.  2  din Anexa 1  la  HCL
38/2016 cu privire la înființarea Centrului  de zi  de informare și  consiliere în cadrul
Direcției de Asistență Socială.

9. Proiect de hotărâre cu privire la rezilierea Acordului de parteneriat încheiat
cu  Fundația  Creștină  Diakonia  pentru  Programul  ”Centru  Educațional  în  Orașul
Covasna”

10. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ
de stat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare și a 
cuantumului acestora pentru anul 2017.

12.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  Ghidului  Solicitantului  și
Metodologiei Generale privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale
ale orașului Covasna alocate pentru activități non profit de interes local, aprobate prin
HCL 72/2015. 

13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea regulamentelor speciale și a
criteriilor  specifice  de  evaluare  a  proiectelor  culturale,  educaționale,  religioase  și
sportive, aprobate prin HCL 101/2015.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a
terenului  înscris  în  CF 24057  Covasna,  nr.  top  1122,  1124,  aferent  casei  de  locuit,
proprietatea lui Apostol Andrei și Răuță Anca Silvia.

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui nou Regulament privind
procedura de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj
greu pe străzi cu restricții  de tonaj pe raza orașului Covasna și  aprobarea nivelului
taxelor percepute pentru eliberarea autorizației de liberă trecere.  

16. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni
aflate în proprietatea privată a orașului.

17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL 83/2016 cu 
privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul orașului Covasna.

18.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  trecerii  unor  bunuri  din
domeniul  public  în  domeniul  privat  al  orașului  în  vederea  casării,  demolării  și
valorificării.

19. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea unor poziții  din lista finală a
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu
modificările și completările ulterioare.

20.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  abrogarea  HCL 19/2017  cu  privire  la
înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de
schi ”Lorincz Zsigmond”.
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21. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea apartenenței la domeniul public
al orașului Covasna și înscrierea în domeniul public al acestuia a terenului amenajat al
Pârtiei de schi ”Lorincz Zsigmond”.

22. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizației orașului Covasna pe anul
2017 ca membru al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire
la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități
Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Korosi Csoma Sandor”  

24.  Raportul  Primarului  privind  situația  economică,  socială  și  de  mediu  a
orașului Covasna, în anul 2016. 

25. Raportul Viceprimarului și al consilierilor pentru 2016, de la data validării
în funcție.

26. Raportul comisiilor de specialitate pentru 2016, de la data constituirii lor.
27.  Raportul  de  activitate  al  reprezentanților  consiliului  local/primarului  în

Consiliul  de  Administrație  la  nivelul  Centrelor  Financiare  nr.  I,  II  și  III,  respectiv
raportul de activitate al reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și
asigurarea calității în unitățile de învățământ la nicvelul centrelor financiare nr. I, II și
III.

28. Diverse.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
             D-l Viceprimar propune:
          - scoatarea de pe ordinea de zi a punctului 9, respectiv  Proiect de hotărâre cu
privire la rezilierea Acordului de parteneriat încheiat cu Fundația Creștină Diakonia
pentru Programul ”Centru Educațional în Orașul Covasna”
          - introducerea pe ordinea de zi a unui punct suplimentar, și anume:  Proiectul de
hotărâre  privind  modificarea  art.  1  al  HCL  93/2016  cu  privire  la  necesitatea
reorganizării  comisiei  speciale  pentru  propuneri  de  modificare  și  completare  a
inventarului bunurilor din domeniul public al orașului, care să fie punctul 18.
          - propune inversarea punctelor, pct. 5 să fie pct.1, pct. 6 să fie pct. 2, pct. 1 să fie pct. 3.

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

                   
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Raportul de activitate al

serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local, pe 2016.
 Se prezintă rapoartele de activitate: 
- al Direcției pentru Servicii Sociale – prezintă director Sîntoiu Angela 
- al SPCLEP        - prezintă d-l Kiss Gabor
- al Cabinetului medical școlar           - prezintă dr. Furtună Iuliana
- al Centrului de Informare Turistică – prezintă d-ra Istok Krisztina

- al Casei de Cultură Covasna            - prezintă d-l Czilli Balazs
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Discuții: D-l Molnar către d-na Sîntoiu: Ați avut refugiați?
D-na Sîntoiu: Avem pensionari cu statut de refugiați.
D-na Secretar: Personal sunt foarte mulțumită de activitatea Direcției. Aș vrea

să  remarc  comportamentul  lor  adecvat  cu  această  categorie  de  oameni,  știu  să
vorbească în așa fel,  ca să înțeleagă toată lumea ce drepturi are.  Direcția este fără
personalitate juridică, s-a recomandat transformarea direcției ca să fie cu personalitate
juridică, pentru a aduce la îndeplinire toate sarcinile. Au foarte mult de lucru! Ni se
solicită în instanțe anchete sociale, psihosociale, 2 colege au terminat acea facultate și
știu să discute cu persoanele respective, însă un psiholog ne-ar fi de foarte mare ajutor.

D-l Molnar către d-ra Istok: Nu demult am avut o solicitare către Dvs, v-am
rugat să realizați vreo 60 de pachete pentru participanții unui concurs internațional ce
va fi organizat în orașul nostru, și nu am primit nici un răspuns.

D-ra  Istok:  Am  transmis  solicitarea  Dvs.  către  Sfântu  Gheorghe,  am  luat
legătura cu colegii.

D-na Secretar: Aș vrea să precizez că d-ra Istok este angajata centrului din
Sfântu  Gheorghe.  S-a  modificat  organigrama la  vremea  respectivă,  s-au  înființat  3
posturi,  întrucât  erau  blocate  posturile  nu  s-au  ocupat.  Am  solicitat  să  se  reia
problematica pentru scoaterea posturilor respective la concurs.

Se trece la discutarea punctului 2,  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
Raportului privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul II, 2016.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre 

Comisia socială - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

    
Nefiind 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. 26/2017
Pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali

desfășurată în semestrul II al anului 2016

           Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2017.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre 
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Prezintă: D-l Bagoly Zsolt, director economic – Având în vedere că d-l Primar
a  fost  într-o  ședință  cu  Diakonia,  și  având în  vedere  că  nu se  reziliază  contractul
încheiat  cu ei pentru Centru Educațional,  rămâne valabil,  se propune suplimentarea
sumei de 2150 lei cu suma de 7560 lei pentru perioada care a rămas.  

Comisia economică - AVIZ FAVORABIL – comisia de buget finanțe a analizat
proiectul  de  hotărâre  în  urma căreia  a  constatat  că  proiectul  satisface  funcționarea
administrației.  La  constatat  că  sunt  bugetate  acele  proiecte  care  au  fost  stabilite
anterior, și că este bine structurat. Am constatat o modificare față de anii precedenți:
secțiunea de dezvoltare este inferiora secțiunii de funcționare, reprezentând cam 7,5%
din totalul bugetului, aceasta datorându-se faptului că la sfârșitul anului trecut nu am
avut  proiecte  europene  în  derulare.  Bugetul  local  se  fundamentează  pe  veniturile
proprii ale orașului, din care 7,5 % pentru dezvoltare, și 92% pentru funcționare. Să
sperăm că vom atrage surse externe de finanțare și se vor modifica aceste proporții. În
comisia  am discutat  și  despre  posibilitatea  de  finanțare  prin  credite,  acum avem 2
credite în derulare, să vedem anul acesta dacă vom avea nevoie de accesarea creditelor.
D-l Bocan a avut o remarcă pe partea de reparații.

D-l  Bocan:  Aș  avea  o  remarcă  pe  partea  de  reparații,  ar  fi  binevenită  o
planificare pentru anul acesta și pentru viitor.

D-l Viceprimar: Avem deja planificate pentru anul acesta lucrările de reparații.

Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Comisia de urbanism - AVIZ FAVORABIL
Comisia de mediu - AVIZ FAVORABIL – Cu întrebarea cât avem pentru fondul

de rezervă?
D-l Bagoly: 40.000 lei.
Comisia socială - AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL – aș vrea să subliniez faptul că avizele
de legalitate nu se referă la cifre, ci la modul de împărțire a acestor cifre. Doar atât
vreau să remarc, cum a subliniat și d-l Domahazi, că s-a respectat cerința legală de a
prevedea o sumă pentru fondul de rezervă, și de asemenea tot o cerință legală, a fost
mai veche, acea a protocolului dintre România Film și orașul Covasna. Am avut și un
litigiu  acolo,  prin  care  clădirea  Centrului  Cultural  a  fost  predată  orașului  Covasna
pentru  a  se  desfășura  activități  culturale,  dar  și  pentru  a  se  rula  filme  în  această
construcție reabilitată din împrumuturi interne. Am tot insistat la d-l director al Casei
de Cultură să respecte această cerință legală pentru că dacă eram verificați de România
Film și  se  constata că nu rulăm filme în clădirea acestui  sediu,  riscam să pierdem
această clădire cu investiție cu tot. Mă bucură faptul că acum s-a prevăzut în bugetul
local achiziționarea unui videoproiector, pentru a se difuza filme în incinta Centrului
Cultural.  Deci  și  această  cerință  legală  mai  veche  a  unui  protocol  semnat  între  2
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autorități  va  fi  respectat.  De  asemenea  aș  vrea  să  subliniez  că  proiectul  bugetului
consolidat a fost publicat pentru transparență conform legii finanțelor publice locale,
însă  din  păcate,  ca  de  obicei,  cetățenii  nu  își  exercită  acest  drept  de  a  formula
contestații, propuneri, sesizări de a veni cu propuneri de îmbunătățire a modului de
alocare a cifrelor pentru reparații, pentru investiții, etc. Cetățenii noștri sunt încă pasivi,
și nu își exercită acest drept legal. După ce se aprobă bugetul, degeaba comentăm, atâta
timp cât e publicat pe transparență nimeni nu își spune părerea. Consider că cerințele
legale sunt îndeplinite.

Discuții: D-l Tabalai: Conform art. 45 alin. (3) din Legea 215 este necesară
aprobarea a 2/3 pentru achiziționarea acestor bunuri înserate în cap. IX. Puteți să ne
explicați de ce este necesară achiziționarea acestora?

D-na  Secretar:  Acum  aprobăm  bugetul,  nu  achiziționarea  unor  bunuri,  iar
cvorumul este altul.

D-l Bagoly: La baza listei de investiții au stat referatele de necesitate aprobate
de  ordonatorul  de  credite,  totodată  există  un  program anual  al  achizițiilor  publice,
prevăzut de Legea 98/2016, aici ne-am referit exact la mijloace fixe: la reabilitarea
rețelei de apă, inclusiv branșamente, la care din cauza unor erori de proiectare nu s-a
reușit licitația prin cerere de ofertă, este o investiție începută în anul 2010, la care avem
contract și act adițional, este o investiție în curs. La achiziționarea – realizarea Parc
Gheorghe Doja – aici mă refer la terenul de sport, acolo există o decizie a Curții de
Conturi.  Acum 3  ani  s-a  comandat  Studiu  de  fezabilitate  pentru  realizarea  acestui
investiții la propunerea Consiliului local din acea vreme, noi am făcut proiectul, dar a
rămas fără sursă de finanțare din cauză că aveam de implementat la vremea respectivă
3  proiecte  cu  finanțare  nerumbarsabilă.  Am prorogat  termenele  de  execuție  pentru
realizarea acestei investiții, totuși prin decizia Curții ni s-a impus în conformitate cu
prevederile legale că dacă facem un proiect atunci să beneficieze de surse de finanțare
pentru implementare. La întocmire PUZ – avem hotărâre de consiliu pentru realizare la
Pârtia de Schi. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 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”,
- art. 6 – 17 voturi „pentru”,
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    
HOTĂRÂREA NR. 27/2017
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Cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul
2017           

           Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind înregistrarea Orașului Covasna în Sistemul Național Electronic de Plată online
a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.
Prezintă d-l Antal Levente, director adjunct la direcția economică. 

Comisia pentru buget – finanțe - AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru administrație publică – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

        
          Discuții: D-l Szabo: Mă bucură faptul că s-a făcut acest pas pentru înregistrarea
orașului Covasna în sistemul electronic de plată.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 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”, 
- art. 6 – 17 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 28/2017
Privind înregistrarea Orașului Covasna în Sistemul Național Electronic de Plată

online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)

Se trece la  discutarea punctului  5  de pe ordinea de zi, Proiect  de  hotărâre
privind  stabilirea  plafonului  minim  de  publicare  pe  pagina  de  internet  proprie  a
obligațiilor fiscale restante.
           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.

Prezintă d-l Viceprimar. 

Comisia pentru buget – finanțe - AVIZ FAVORABIL – în schimb ca și formă
propunem să se reformuleze articolele, adică art. 3 să fie art.1, și mai departe. Așa
înțelegem altfel, că fiecare contribuabil trebuie să aibă un debit. Am văzut că s-a luat
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după modelul din Brașov, dar considerăm că este mai bine așa. Totodată propunem să
reformulăm și art. 4 și să trecem persoana fără nume. 

Comisia pentru administrație publică – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar   –   AVIZ FAVORABIL – nu am obiecțiuni  la  propunerile

formulate, singura problemă este la titlu, propun corectarea.

Discuții:  D-l  Gazda:  Eu propun să lăsăm așa cum este  art.  4,  dacă intră  în
sarcina ei oricum este înlocuit în organigramă de cineva.

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. 29/2017
Privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a

obligațiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice și juridice
          Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, . Proiect de hotărâre cu
privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.

Prezintă  d-l  Csikos  Tibor  Zoltan,  director  S.C.  Gos  Trans  Com  S.R.L. –
Tariful actual este cel aprobat în anul 2013, aplicat din anul 2014. În perioada 2014-
2016 cheltuielile cu personalul s-au majorat. Parcul auto este în stare bună, această
activitate se desfășoară în mod corect. Distanța de transportare a deșeului a crescut,
acum transportăm la Brașov. Dorim să achiziționăm eurocontainere selective, trebuie
să reducem cu 50% cantitatea deșeului depus. S-a majorat și taxa de mediu, este mai
mult  decât  dublu.  Noi propunem majorarea începând cu luna aprilie,  propunem 90
lei/mc la persoane juridice și 9 lei/lună la persoane fizice.

Comisia pentru servicii publice - AVIZ FAVORABIL – am analizat acest proiect
de hotărâre ieri în comisie, am dezbătut în larg acest subiect. Citind fundamentarea
tehnico – economică în partea descriptivă, ca să denumesc așa, am reținut următoarele
aspecte:  că  motivația  creșterii  acestor  tarife  se  datorează  pe de o parte  modificării
distanțelor  până  la  stația  de  depozitare,  pe  de  altă  parte  modificarea  tarifelor  de
depozitare,  și  în a treia  instanță  taxa de mediu plus majorarea salariului  minim pe
economie. La ceea ce ne raportăm în această majorare anul de referință este anul 2013,
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cel puțin așa este în fișa de fundamentare. Am comparat aceste aspecte cu cele descrise
în fișa  de fundamentare,  și  s-au născut  câteva întrebări  pe care vă expun acum, și
anume:  am  constatat  că  fișa  de  fundamentare  detaliază  structura  prețului  propus,
comparând componentele  prețului  față  de nivelul  lor  din 2013. Am constatat  că  la
cheltuielile materiale influența asupra prețului este de doar 3,69 lei din totalul de 19,8
lei/mc, cât reprezintă creșterea tarifului față de nivelul din 2013. Deci din totalul de
19,8 lei 3,69 lei se datorează cheltuielilor materiale, deși nouă ni s-a spus că a crescut
distanța de două ori. 

La  cheltuielile  cu  munca  vie  același  aspect,  aceași  influență  reprezintă  13,8
lei/mc din totalul de 19. Cu alte cuvinte din creșterea de 19,8 lei 13,8 lei/mc reprezintă
creșterea cheltuielilor cu munca vie. În aceste date s-au luat în calcul salariile efective
din anul  trecut.  Restul  de influențe  sunt  minime,  astfel  că  în  proporție  de 70% se
datorează  creșterea  cheltuielilor  cu  munca  vie.  Eram  dator  cu  aceste  explicații
comisiei. Fișa de fundamentare este corectă așa cum a expus d-l Csikos.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru mediu – AVIZ FAVORABIL- cu propunerea d-lui Fulop
Doamna  Secretar   –   AVIZ  FAVORABIL  –  s-a  respectat  transparența

decizională, există fișa de fundamentare, și atunci data de la care intră în vigoare să fie
15 aprilie 2017.

Discuții: D-l Kopacz: Aș avea și câteva întrebări: în medie într-o tonă câți mc
intră? Eu m-am uitat pe internet și acolo în mai multe locuri scria că intră 3 mc.

D-l Csikos: Într-o mașină intră 0,56 mc, fiecare mașină este cântărită, depinde
de compactare.

D-l Kopacz: Când se ridică nu este compactat? Câți salariați aveți pe salariul
minim?

D-l Csikos: Nu este compactat la ridicare. Avem 14 angajați cu salariul minm pe
economie.

D-l Kopacz: Acest preț este socotit după Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc?
D-l Csikos: Nu, așa trebuie socotit prețul.
D-l Fulop: În anexa nr. 6 – în cazul familiilor numeroase propun să fie facturat

pe 4 persoane, ar ajuta acele familii și nu cred că sunt multe cazuri. Am discutat și anul
trecut, ar trebui să lucrăm la o strategie pentru reducerea cantității deșeurilor din oraș,
acceptată de toată lumea, pe lângă gunoiul menajer aruncăm și alte gunoaie. Să mai
discutăm și categoria copiilor sub 3 ani.

D-l Csikos: Eu zic contrariul, se aruncă scutece în fiecare zi 3-4 buc, la gunoiul
menajer cam 60% este biodegradabil.

D-l Fulop: Atunci ca și propunere să introducem, dacă se aprobă, propunerea cu
familiile numeroase.

D-l Bocan: Ce se știe de rampa de gunoi din Leț?
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D-l Csikos: Se deschide la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Știm
câștigătorul, dar a fost contestat, și trebuie încă 6 luni pentru obținerea autorizației de
mediu.

D-l  Bocan:  Vizavi  de  găsirea  unei  soluții  de  tarifare  separat,  cei  care
selecționează separat să plătească mai puțin.

D-l Csikos: Avem hală de selectare, am făcut acțiune pentru strângerea sticlelor,
pentru că este o greutate mai mare, mai putem să facem o acțiune cum am făcut și anul
trecut, 3 luni, să strângem deșeurile vegetale. Anul trecut am strâns 1200 mc de resturi
vegetale.

D-l Bocan: Persoanele juridice se pot identifica mai ușor la strângerea selectivă?
D-l Csikos: Și de curând am avut probleme la Bradul și la Cardiologie, sus era

deșeul menajer și dedesubt era piatră și cărămidă.
D-l Manea: Am și eu câteva întrebări: ați avut contract cu firma Flo Col Pet

pentru recipiente din plastic,  în urma desfacerii contractului și ridicării centrelor de
colectare  cu  cât  s-a  mărit  cantitatea  de  recipiente?  Se  mai  pun tomberoane pentru
colectarea acestor recipiente? Ar fi util să se îndesească. Cam în cât timp ar ajunge la
un anumit nivel?

D-l Csikos: Deocamdată stagnează, iarna nu s-a mărit cantitatea acestor deșeuri.
Anul trecut am achiziționat 20 de tomberoane, și anul acesta mai dorim achiziționarea
a 50 de buc, și din surse proprii.    

D-l Manea: Mă întrebam dacă s-ar putea iniția un gen de colectare selectivă în
zona magazinelor mari, ca în străinătate? Dacă am face un parteneriat cu magazinele
mari, în ce măsură ne-ar ajuta?

Intră în sala de ședințe d-l Primar Gyero Jozsef.
D-l  Csikos:  Eu  am  avut  o  propunere  către  serviciul  de  mediu  din  partea

primăriei, pentru că acum am încheiat contract cu Profi pentru gunoiul menajer, și am
întrebat pe dânșii ce se întâmplă cu gunoiul selectiv? Au spus că au contract cu o firmă
specializată  care  vine  să  ia.  Deci  nu  este  corect.  Când  eliberează  autorizația  de
funcționare, ar trebui să stipuleze să fie obligatoriu să încheie contract cu Gos Trans
Com-ul și pentru selectiv, pentru că intră în targetul orașului cantitatea respectivă.

D-l Tabalai: Dacă ne-am organiza mai bine în colectarea deșeurilor, dacă acele
containere ar fi inscripționate conform, și s-ar strânge mai eficient gunoaiele, cu cât ar
crește  veniturile  din  valorificarea  gunoiului  reciclat  și  reducerea  tarifelor,  implicit?
Orice majorare este rea pentru cetățeni.

D-l Csikos:  Ce facem vânzare din selective este cam 2.400 lei/lună. Cu asta
lucrează 3 oameni și o mașină, deci nici salariul lor nu iese. Dacă pornește rampa de
gunoi, nu o să mai avem nici un fel de venit, pentru că venitul va fi al lor. Anul trecut
am avut probleme la Brașov pentru cantitatea deșeurilor, la Leț nu trebuie să plătim,
numai transportul.

D-l Tabalai: Atunci vom putea scade prețul?
D-l Csikos: Nu cred, pentru că firma ofertantă care o să ia gunoiul are taxa de

depunere mai mare, taxa de mediu rămâne la fel. 
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D-l Kadar: Beneficiul în urma selectării gunoiului ar fi scăderea cantității ce
trebuie  transportată,  și  să  nu mai  plătim 80.000 lei  pentru nerespectarea,  depășirea
cantității depuse, ca să respectăm acele targeturi, să nu mai fim amendați. 

D-l Molnar: Dacă reușim să reducem cantitatea deșeurilor avem vreo șansă să
se micșoreze tariful de colectare?

D-l Csikos:Momentan nu știm, pentru că nu lucrăm încă cu Leți, dar atunci ar
scăpa Primăria de taxă.

D-l Primar: Taxa de penalizare este pentru că nu am reușit să scădem cantitatea
deșeurilor cu 15%, în loc să fie direcționați acești bani către cetățeni, plătim amendă.
Majorarea tarifelor nu se justifică prin plata acestor taxe.

D-l Tozlovanu: Orice mărire de taxă este prost văzută de cetățeni. Am socotit că
contractul este făcut pe 0,1 mc/lună/persoană, asta înseamnă că se strâng lunar 1000
mc.

D-l Csikos: Nu știu exact să vă spun. Din 10.000 de locuitori momentan avem
contract cam cu 7.400 de persoane, și nu pot să oblig pe nimeni să declare corect.

D-l Tozlovanu: Orice taxă în plus înseamnă o deficiență în management. Ați
trecut amortizarea mijloacelor fixe care este o cheltuială deductibilă.

D-l Csikos: Așa este formularul eliberat de ANSC.
D-l Gazda: D-l Csikos, am o propunere: de ce nu faceți  locuitorilor orașului

cadou  de  paști  transportarea  crengilor,  având  în  vedere  că  este  și  curățirea  de
primăvară?

D-l Csikos: Crengile sunt voluminoase și nu am unde să depozitez.
D-l Imre: Încercăm să mărim tarifele, în loc să identificăm acele persoane care

nu au contract?
D-l Csikos: Trebuie să revizuim lista, trebuie să depunem la direcția economică

a Primăriei. Mulți nu au declarat corect, am identificat și acum, 3 apartamente ale SCT-
ului.

D-l Imre: De 3 luni de zile avem acea hotărâre, ce se întâmplă? Măcar unde
avem adresă să facem contract cu ei.

D-l Tabalai: Ați putea să adăugați un serviciu de transportarea crengilor, ar fi
încă un venit în plus.

D-l Primar:  Nu avem platformă unde să  depozităm resturile  vegetale,  acolo
trebuie betonat, dacă chiar o să fie necesar, alocăm fonduri și realizăm platforma.

D-l  Csikos:  Nu cred că o să  fie  necesar,  dacă se  deschide  la  Leț  rampa tot
gunoiul trebuie transportat acolo.

D-l Primar: Observația a fost corectă, acea taxă nu s-a aplicat pentru că nu am
avut  evidența  persoanelor,  dar  acum avem și  angajat  care  o  să  se  ocupe cu  acele
probleme.

D-l Imre: Să trecem atunci un articol cu persoanele.
D-l Gazda: Dacă a fost trecut pers/lună, așa trebuie să aplicăm. La înlesniri se

poate trece și familiile cu multe persoane.
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D-l Fulop: Am avut o propunere, să votăm dacă introducem sau nu.
D-l  Szabo:  Dacă  modelul  este  luat  din  Sfântu  Gheorghe,  dacă  Tega a  putut

rezolva, putem să rezolvăm și noi.
D-l Dali: Propunem și acum mărirea, și cei care nu au plătit până acum, nu o să

plătescă nici de acum încolo.
 D-l Imre: Se propune completarea proiectului de hotărâre cu un nou art, care o

să fie art. 2 și va avea următorul conținut:”(1) În cazul familiilor cu același domiciliu
compus din mai mult de 4 membri, facturarea serviciilor de salubrizare se limitează la
4 persoane.

 (2) Prin familie se înțelege: părinți, tutore și copii”
Se supune la vot.
Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, și 3 ”abțineri” (Tabalai, Tozlovanu, Manea)

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre completate cu cele 3
articole, astfel:
           - art. 1 – 14 voturi „pentru”, 3 ”abțineri”

- art. 2 – 14 voturi „pentru”, 3 ”abțineri”
- art. 3 - 14 voturi „pentru”, 3 ”abțineri”
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  14

voturi ,,pentru”, și 3 ”abțineri”după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 30/2017
Cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  încheierii  unui  Act  Adițional   la  Convenția  de  Parteneriat  cu
Fundația Creștină Diakonia, din 21 aprilie 2006.
          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.

Prezintă  d-l  Primar:  Se  propune suplimentarea  fondurilor  pentru  susținerea
activității de îngrijire la domiciliu. În urma discuțiilor purtate cu Consiliul Județean, s-a
ajuns la o înțelegere ca fiecare UAT să plătească la fel, adică la un îngrijitor fondul să
fie  de  3.500 lei,  iar  la  2  îngrijitori  să  fie  5.500 lei.  Având în  vedere  că  în  orașul
Covasna prestează 2 asistenți, se propune suplimentarea fondurilor, de la 4.000 lei pe
lună la 5.500 lei pe lună. 

Comisia socială – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
           - art. 1 – 17 voturi „pentru”, 

- art. 2 – 17 voturi „pentru”, 
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- 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. 31/2017
Cu privire la aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Parteneriat

cu Fundaația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006 

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  art.  2  din  Anexa  1  la  HCL 38/2016  cu  privire  la  înființarea
Centrului de zi de informare și consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.

Prezintă D-na Sîntoiu Angela: Având în vedere că Direcția de Asistență Socială
s-a mutat în altă clădire, s-a schimbat adresa direcției, și trebuie modificat în acest sens
art. 2, urmând să se retragă autorizația de funcționare și să se solicite o altă autorizație
cu adresa nouă.

Comisia socială – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind 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. 32/2017
cu privire la modificarea art. 2 din Anexa 1 la HCL 38/2016 cu privire la

înființarea Centrului de zi de informare și consiliere în cadrul Direcției de Asistență
Socială.

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.

Prezintă D-na Sîntoiu Angela: Un beneficiar din blocul Casa Blanca a renunțat
la  contractul  de  închiriere  a  locuinței  și  a  fost  propusă  alocarea  pentru  o  familie
formată din mamă și copil.
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Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia socială – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind 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. 33/2017
cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul
2017.
          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Prezintă D-na Sîntoiu Angela.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia socială – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  D-l  Primar:  În  urma  discuțiilor  purtate  cu  directorii  Centrelor
financiare am înțeles că trebuie să aplice același criterii la nivelul Centrelor Financiare.

D-l  Szabo:  Data  trecută  am avut  o  intervenție,  dar  data  viitore  să  luăm în
considerare procedura pe criteriile generale.

D-l Bocan:  Am dorit  să intervin la criteriile de evaluare, dar a intervenit d-l
Primar.

D-l  Primar:  Directorii  au  stat  la  aceași  masă  și  au  discutat,  au  ajuns  la  o
concluzie comună.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 articole,
astfel:
           - 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. 34/2017
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privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru
anul 2017.

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea Ghidului Solicitantului și Metodologiei Generale privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale orașului Covasna alocate pentru
activități non profit de interes local, aprobate prin HCL 72/2015.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Prezintă  D-l  Dimeny  Hunor:  S-au  modificat  valorile  minime  și  maxime,

proiectele se depun într-un singur plic, așa este mai simplu, am introdus anexa 6, lista
participanților la masă, ce este benefic, am actualizat formularul bugetului, conform
modelului de la Consiliul Județean. 

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL – propunerile noastre de

modificare sunt cuprinse în procesul – verbal al comisiei
Comisia pentru cultură, sport  – AVIZ FAVORABIL – avem și noi propuneri,

care sunt incluse și în procesul verbal al comisiei
Doamna Secretar   – inițial am avut câteva mențiuni, întrucât ele s-au corectat,

avizul este favorabil, inclusiv pentru propunerile de modificare

Discuții: D-l Szabo: Se adresează consilierilor în limba maghiară, vrea să atragă
atenția asupra câtorva greșeli din trecut, ca acelea să nu se mai repete.

D-l Neagovici: D-l Szabo, ghidul nu este și nu va fi perfect, dar o să învățăm în
decursul anilor și din propriile greșeli.

D-l Imre: Atunci să supunem la vot modificările.
D-l Kadar: Vă propun vot consultativ pe modificări:
Art. 3 din anexă: se scoate alin. 7 – se aprobă cu 17 voturi ”pentru” 
Art.  4  pct.  b  –  10% din  valoarea  bugetului  –  valoarea  maximă ce  se  poate

solicita să fie 10% din fondul alocat pentru fiecare domeniu - se aprobă cu 17 voturi
”pentru”

Art. 12 alin. 2 – conținutul plicului să fie: proiectul ți documentele de calificare
semnate pe fiecare pagină, proiectul și bugetul și pe format electronic (CD, stick sau
card de memorie) - se aprobă cu 17 voturi ”pentru”

Art. 17 – după lista de verificare ”comisia de evaluare poate solicita clarificări și
completări  pentru  orice  aspect  care  vizează  conformitatea  administrativă  sau
eligibilitatea așa cum sunt  menționate,  definite  sau descrise  în  ghidul  de finanțare.
Clarificările pot fi depuse de solicitant în termen de 72 de ore de la solicitare” - se
aprobă cu 17 voturi ”pentru”
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Art. 34 – ”Justificarea aportului propriu din bugetul proiectului asumat se va
face raportat la valoarea totală a proiectului” – acest text se va trece și la art. 19 a
contractului cadru, anexă la Ghid - se aprobă cu 17 voturi ”pentru”

Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  (cu  anexele
modificate) cu cele 7 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”,
- art. 6 – 17 voturi „pentru”,
- art. 7 – 17 voturi „pentru”,
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  17

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

 HOTĂRÂREA NR. 35/2017
cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului și Metodologiei Generale privind

regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale orașului Covasna alocate
pentru activități non profit de interes local

Cu aprobarea președintelui de ședință părăsesc sala d-nii consilieri Bocan
Ioan Marcel și Neagovici Vasile Cătălin.

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea regulamentelor speciale  și  a  criteriilor specifice  de evaluare a
proiectelor culturale, educaționale, religioase și sportive, aprobate prin HCL 101/2015.
           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Prezintă  D-l  Dimeny  Hunor:  S-a  modificat  grila  de  evaluare,  din  fiecare
regulament s-a scos alineatul care se referă la transformarea punctelor în valoare, în
regulamentul  privind  proiectele  sportive  s-a  introdus  art.  2  privins  sportul  de
performanță.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL 
Comisia pentru cultură, sport – AVIZ FAVORABIL – cu completarea să fie scos

tot capitolul II care se referă la proiectele prioritare, plus modificările ce sunt întroduse
în procesul verbal al comisiei

Doamna Secretar  – am avizat așa cum aveți în mape, acum am luat cunoștință
de alte modificări, am precizat că dacă scoateți debutul nu este legal, pentru că trebuie
încurajate asociațiile să participe, dacă vă referiți la sume, procente, astea nu țin de
legalitate, deci aveți aviz favorabil.

Discuții: D-l Primar: În legătură cu programele culturale prioritare – despre ce
este vorba aici, suntem puțin nelămuriți și noi, de asta am propus deocamdată scoatarea
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din acest regulament, și să propunem modificarea acestui ghid cu varianta pe care o să
considerăm și legală și oportună. În varianta în care Casa de Cultură ar putea să dea
mai  departe  sume  de  bani  unor  terțe  persoane,  respectiv  asociații,  fundații  pentru
derularea  acestor  proiecte  prioritare  este  nelegală  această  variantă,  fiindcă  Casa  de
Cultură este ordonator terțiar de credite și am clarificat că nu mai poate să aloce bani la
alte asociații și fundații care să deruleze aceste activități. Deci doar noi putem să dăm
sume de bani asociațiilor, fundațiilor pentru derularea acestor proiecte. Pe de altă parte
Casa de Cultură nu poate să fie beneficiarul acestor finanțări nerambursabile cu titlu de
proiecte, așa zice legea. Casa de Cultură beneficiază de finanțări cu titlu de subvenții
de la noi, și atunci din aceste subvenții o să fie cea care va organiza aceste proiecte
prioritare. Dacă nu, atunci va trebui să renunțăm la ele, și atunci aceste evenimente să
fie derulate tot în acest format, care o să fie aprobat astăzi. Ca să ne lămurim și noi, în
cazul Nedeii sau a Zilelor Korosi Csoma Sandor Casa de Cultură va încheia contracte
pentru catering, formații, și ce alte cheltuieli va efectua Casa de Cultură, iar asociațiile,
fundațiile vor fi  partenere – în sensul  artistic sau al  organizării,  dar nu a cheltuirii
sumelor  de  bani.  Acești  bani  trebuie  cheltuiți  cu  respectarea  prevederilor  legale  a
achizițiilor publice. Deocamdată să scoatem, să avem niște discuții și să vedem cum
vom  derula  aceste  proiecte  prioritare  culturale,  mai  discutăm  și  cu  asociațiile  și
fundațiile.

D-l Imre: Atunci să supunem la vot modificările: 
- Se scoate capitolul II, din anexa 1, care se referă la proiectele prioritare – se

aprobă cu 15 voturi ”pentru”
-  în  fiecare  anexă  la  pct.  2  se  modifică  la  contribuția  beneficiarului  pentru

derularea programului după cum urmează: ”0 pct. pentru 10%, de la 10% 1 pct. pentru
fiecare procent până la 25%” - se aprobă cu 15 voturi ”pentru”

- anexa 2, cap. IV, art. 5 – la punctul 7 –  se renunță la ”număr oameni de cultură
recunoscuți  pe plan local,  județean,  național,  participanți” -  se aprobă cu 15 voturi
”pentru”

- anexa 3, cap. II, art. 3, pct. 7 – în loc de paragrafele 6, 7, și 8 se introduce un
alt  text:  ”Desfășurarea  unor  evenimente,  programe  specifice  vieții  spirituale  și  de
educație  religioasă  (de  ex.  coruri  religioase,  ateliere  de  pictură  icoane,  punerea  în
valoare  a  arhivei  bisericilor,  conferința,  comemorări,  prezentări  despre  sensul  și
importanța educației religioase, etc.)” - se aprobă cu 15 voturi ”pentru”

- anexa 4, cap. II, art. 3, pct. 7 – se introduce următorul text: ”Vizează implicarea
a cât mai multor elevi și  tineri ai  orașului Covasna, precum și sportivi amatori din
diferite grupe de vârstă” și ”Premii obținute la concursuri naționale și internaționale în
ultimii 5 ani” - se aprobă cu 15 voturi ”pentru”

D-l Primar: Eu am propus ca un criteriu de punctare și introducerea criteriului
de premii obținute în ultimii 5 ani.
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D-l  Fulop:  La  participarea  a  cât  mai  multor  elevi  –  trebuie  să  prezinte
certificatul de identificare sportivă? 

D-l Kopacz: Pot participa prin parteneriat. Vizavi de sportul de performanță, se
poate face și prin încheierea unui contract între Primărie și asociație, cu condiția să fie
din localitate.

Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  (cu  anexele
modificate) cu cele 7 articole, astfel:
           - art. 1 – 15 voturi „pentru”, 

- art. 2 – 15 voturi „pentru”, 
- art. 3 – 15 voturi „pentru”, 
- art. 4 – 15 voturi „pentru”, 
- art. 5 – 15 voturi „pentru”, 
- art. 6 – 15 voturi „pentru”, 
- art. 7 – 15 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 36/2017
cu privire la aprobarea regulamentelor speciale și a criteriilor specifice de
evaluare a proiectelor culturale, educaționale, religioase și sportive

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea vânzării,  fără  licitație  publică,  a  terenului  înscris  în  CF 24057
Covasna, nr. top 1122, 1124, aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei și
Răuță Anca Silvia.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Prezintă D-l Primar, Gyero Jozsef:  Este vorba de casa din Chiuruș, casa de

protocol, care în urma unor procese a fost câștigat  de d-l Apostol Andrei și d-na Răuță
Anca Silvia. Având în vedere solicitarea celor doi de a cumpăra terenul aferent casei de
locuit  la  prețul  stabilit  în  raportul  de  expertiză,  propunem vânzarea  terenului  fără
licitație publică.

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

Discuții: D-l Kadar: Noi am discutat în comisie, suntem de acord cu vânzarea
terenului,  dar doar pentru terenul aferent casei de locuit,  deci  propunem să se facă
dezlipire parcelară și celălalt teren să rămână în domeniul privat al orașului.
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D-l Tabalai: Studiind materialul de ședință, instanța a dispus doar retrocedarea
clădirii, nu și a terenului. Aici vorbim totuși despre proprietatea Statului. Din actele
puse la dispoziție am observat că suprafața propusă pentru vânzare și suprafața reală
măsurată  nu  este  același,  respectiv  pe  cartea  funciară  este  trecut  1766  mp  și  este
măsurată 2125 mp. Se impune o documentație de ridicare topografică dezmembrat în
acel fel, ca acești oameni să poate intra în proprietatea lor.

D-l Primar: Proiectul de hotărâre a fost inițiat conform solicitării lor, puteți să
fiți  de acord sau nu,  putem să propunem dezmembrarea terenului  și  să valorificăm
astfel.

D-l  Molnar:  Acces  la  casă  ar  exista  și  dacă  dezlipim,  nu  cred  că  este  un
impediment. 

D-l Primar: Atunci mandatați primarul pentru comandarea ridicării topografice
și propunerea de dezlipire, dar să vedem cu ce suprafață sunteți de acord să vindem?

D-l Viceprimar: Cu 360 mp?
D-l Primar: Trebuie să avem în vedere că fântâna este tot proprietatea lor prin

hotărâre.
D-l Gazda: În acestă formă nu putem însuși nici raportul, pentru că suprafața nu

corespunde.
D-l  Tabalai:  Tocmai  de  aceea  trebuie  documentație  topografică  nouă  ca  să

putem valorifica suprafețele în mod corect. Cu raportul de evaluare nu avem treabă,
este corect și se poate însuși.

D-l Primar: Eu propun totuși să nu acceptăm, să facem din nou măsurăturile și
intrăm după aceea cu un nou proiect de hotărâre.

D-l Manea: Trebuie măsurat exact, suprafața va rezulta după măsurături.

Se propune adoptarea art. 1 – se adopta cu 14 voturi ”pentru” și 1 ”abținere” –
D-l Szabo se abține

Se propune renunțarea la art. 2 și 3 inițial, și modificarea lor astfel:
”Art. 2 -  Se împuternicește executivul să întocmească documentație topografică

de identificare a terenului de sub nr. top 1122 și 1124 și a face demersuri în vederea
rectificării,  corectării  mențiunilor  privind  suprafața  terenurilor  din  cele  2  numere
topografice.

Art. 3 – Se aprobă actualizarea raportului de evaluare, în funcție de întinderea
reală a terenului, comandarea documentației de dezmembrare a terenului, cu 3 variante
de dezmembrare care să asigure buna funcționare a imobilului, prin formarea a două
parcele.” 

Art. 4 – Rămâne neschimbat.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat cu cele 4
articole, astfel:
           - art. 1 – 14 voturi „pentru”, 1 ”abținere”
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           - art. 2 – 14 voturi „pentru”, 1 ”abținere”
           - art. 3 – 14 voturi „pentru”, 1 ”abținere”
           - art. 4 – 14 voturi „pentru”, 1 ”abținere”
           Având în vedere că s-a schimbat conținutul priectului de hotărâre, la propunerea 
D-lui Primar se impune corelarea titlului hotărârii cu conținutul schimbat.

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre modificat, care este aprobat cu 14
voturi ,,pentru”, și 1 ”abținere”(D-l Szabo), după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 37/2017
Cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului a

terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr. top 1122, 1124 aferent casei de locuit,
proprietatea lui Apostol Andrei și Răuță Anca Silvia

Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi,  Proiectul de hotărâre
privind  modificarea  art.  1  al  HCL 93/2016  cu  privire  la  necesitatea  reorganizării
comisiei speciale pentru propuneri de modificare și completare a inventarului bunurilor
din domeniul public al orașului. 

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Prezintă D-na Secretar: Inițial prin HCL 93 a anului trecut am pus 2 persoane

în plus care efectiv lucrează, pe d-na Balea Maria care lucrează la contabilitate și ține
evidența din domeniul public, și d-na Varga Monica care este angajată pe domeniul
public. La momentul respectiv nici Prefectura nu a făcut sesizări față de legalitatea sau
nelegalitatea acestei hotărâri, și acum ne-au rugat să respectăm prevederile Hotărârii
care  stabilesc  componența  acestei  comisii,  și  care  o  să  semnăm și  la  proiectul  de
hotărâre pentru Guvern.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

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. 38/2017
privind modificarea art. 1 al HCL 93/2016 cu privire la necesitatea reorganizării

comisiei speciale pentru propuneri de modificare și completare a inventarului bunurilor
din domeniul public al orașului..

Cu acordul președintelui de ședință părăsesc sala de ședințe d-nii consiliei 
Kadar Gyula și Fulop Csaba
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La propunerea d-lui Primar se supun spre dezbatere acele
puncte care vizează domeniul public, și astfel se modifică

ordinea de zi propusă și aprobată inițial.

Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, . Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea trecerii  unor bunuri  din domeniul public în domeniul privat al
orașului în vederea casării, demolării și valorificării.

          Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Prezintă  D-l  Primar:  Am  avut  o  ședință  a  comisiei  de  inventariere,  am

constatat faptul că anumite bunuri care figurează în domeniul public al orașului nu mai
sunt proprietate publică, trebuie trecute în domeniul privat, și după caz, casate. Aici ne
referim la morga de lângă stomatologie, acesta este pe un teren care nu ne mai aparține
și nu mai este utilizat ca morgă; sera de flori din spate – ați văzut în ce stare este, noi
nu mai avem activitate de acest gen și ocupă spațiul, ne-au fost adresate petiții din
partea locuitorilor din blocuri referitor la aspectul dezolant, deci trebuie să dezafectăm
acea seră de flori; spălătorie la spital – fosta maternitate, cred că nici nu mai există;
rețeaua de energie electrică – toate aceste echipamente sunt în proprietatea electricii;
rețele termice exterioare – practic nu mai există, sunt dezafectate, și atunci propunem
scoaterea din domeniul public și includerea în domeniul privat, urmând a fi casate.

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

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
           - art. 1 – 13 voturi „pentru”, 

- art. 2 – 13 voturi „pentru”, 
- art. 3 – 13 voturi „pentru”, 
Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13

voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 39/2017
cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul

privat al orașului în vederea casării, demolării și valorificării.

Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  abrogarea HCL 19/2017 cu privire  la  înscrierea în  proprietatea  publică  a
orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de schi ”Lorincz Zsigmond”.
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           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
Prezintă D-l Primar:  A fost o problemă de legalitate cu proiectul de hotărâre

prin care am inclus terenul aferent pârtiei de schi în domeniul public, acum abrogăm
vechea hotărâre în forma ei de atunci și adoptăm o nouă hotărâre.

D-na Secretar: Am anexat mențiunile prefecturii, acum am trimis și în faza de
proiect,  ceea ce a fost trecut pe ordinea de zi, au spus că acest proiect corespunde
precizărilor Ministerului. La Guvern nu se acceptă orice documentație și fiecare cuvânt
este analizat, și atunci se restituie și nu se aprobă proiectul de hotărâre de Guvern. Noi
am anexat și vechea hotărâre, ne-am conformat și am făcut hotărâri separate. 

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:
           - art. unic – 13 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 40/2017
cu privire la abrogarea HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea

publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de schi ”Lorincz Zsigmond”.

Se trece la discutarea punctului 17 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constatarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna și înscrierea
în  domeniul  public  al  acestuia  a  terenului  amenajat  al  Pârtiei  de  schi  ”Lorincz
Zsigmond”

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Prezintă D-l Primar: A fost prezentat la punctul anterior.

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

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
           - art. 1 – 13 voturi „pentru”, 
           - art. 2 – 13 voturi „pentru”, 
           - art. 3 – 13 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    
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   HOTĂRÂREA NR. 41/2017
Cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale

cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și
completările ulterioare

Se trece la discutarea punctului 18 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  unui  nou  Regulament  privind  procedura  de  eliberare  a
autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricții
de  tonaj  pe  raza  orașului  Covasna  și  aprobarea  nivelului  taxelor  percepute  pentru
eliberarea autorizației de liberă trecere.  
           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Prezintă D-l Primar: Este vorba de reglementarea circulației autovehicolelor cu
tonaj mai mare de 3,5 tone pe raza orașului Covasna, condițiile în care pe anumite
segmente sau sectoare de drum aceste autovehicule au acces și condițiile în care au
acces cu instituirea unor taxe de autorizare pentru aceste vehicule pentru accesul pe
străzile restricționate ale orașului Covasna. Aveți Dvs. taxele, tarifele pe care le-am
propus, respectiv masa totală maximă autorizată ale vehiculelor și defalcarea lor după
aceste criterii, modalitatea în care se eliberează autorizația de liber acces, excepțiile
instituite în baza regulamentului,  lista străzilor pe care se aplică aceste restricții,  și
modalitatea în care se emite acest permis de liberă trecere de către executiv, respectiv
contravenții,  sancțiuni  pentru  nerespectarea  prevederilor  prezentului  regulament.  În
măsura în care ați studiat regulamentul, a fost afișat pe transparență decizională, nu am
primit nici un fel de sesizare, opoziții, observații din partea cetățenilor.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia socială - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, astfel:
           - art. 1 – 13 voturi „pentru”, 
           - art. 2 – 13 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 42/2017
cu privire la aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a

autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricții
de tonaj pe raza orașului Covasna și aprobarea nivelului taxelor speciale pentru

eliberarea autorizației de liberă trecere.
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D-l Primar: O completare la acest punct, și aici vă consult ce părere aveți, la art. 13
pct. c. 

După consultare se modifică acel punct în așa fel: ” Se interzice cu desăvârșire
staționarea  sau  parcarea  autovehiculelor  cu  tonaj  mai  mare  de  3,5  tone,  a
autovehiculelor de transport persoane cu capacitate de transport mai mare de 8+1 de
persoane,  tuturor  tipurilor  de remorci  și  orice  tip  de  utilaj  folosit  în  agricultură  în
intravilanul orașului Covasna, în afara locațiilor special desemnate de către Primar”.

Se trece la discutarea punctului 19 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a
orașului.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Prezintă D-l Primar: Pe de o parte am avut pășuni care inițial sau în perioada
anterioară nu au format obiectul unor contracte de închiriere, respectiv Poligonul, care
a fost obiectul unui litigiu, s-a terminat procesul, trebuie să închiriem și această pășune,
plus mai  sunt  2  tupuri  unde s-a renunțat  la dreptul  de închiriere de către  chiriașul
anterior, motiv pentru care propunem ca și aceste pășuni să fie închiriate în condițiile
legale.  Acele  asociații  sau forme asociative ale  locuitorilor  din zona respectivă din
unitatea administrativ teritorială conform legii au un drept de preferință. Prețurile pe
care  noi  le  propunem ca  fiind  prețuri  de  pornire  la  licitație  sunt  prețuri  maximale
stabilite de către Direcția Agricolă a Județului Covasna. Deci dânșii au stabilit aceste
prețuri într-un interval de minim – maxim, noi am propus într-o primă fază prețuri
maximale ca și prețuri de pornire la licitație.

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

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 7 articole, astfel:
           - art. 1 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează, 
           - art. 2 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează
           - art. 3 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează
           - art. 4 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează
           - art. 5 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează
           - art. 6 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează
           - art. 7 – 12 voturi „pentru”, d-l Dali nu votează

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  12
voturi ,,pentru”, (D-l Dali nu votează) după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 43/2017
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privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aflate în
proprietatea privată a orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 20 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la abrogarea unor poziții  din lista finală a bunurilor care aparțin domeniului
public  al  orașului,  aprobată  prin  HCL nr.  19/2002,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Prezintă D-l Primar:  Prin HCL 19/2002 s-a hotărât lista bunurilor ce aparțin
domeniului public al orașului, și din această listă din varii motive urmează să scoatem
o serie  de bunuri,  care  urmează,  sau  au  fost  deja  casate  și  nu  s-a  operat,  ori  prin
hotărâre judecătorească nu mai sunt în proprietatea noastră.

D-na Secretar:  În 2002 s-a lucrat la acest inventar în foarte mare grabă, d-l
Ghelbezan a fost autorul acestor lucrări, multe bunuri nu erau intabulate și nici acum
nu sunt  în cartea funciară.  A fost  o tendință  atât  a  Statului  cât  și  a  localităților  să
includă unele bunuri în toate domeniile, de ex. cabana lui Ceaușescu a fost inclusă și în
public al orașului, și în public al Statului și în public al Județului, au fost tot felul de
suprapuneri,  au fost  și  greșeli.  Între  timp lucrările  de  sculptură  au  fost  scoase  din
inventar, au fost casate, deci trebuie acele poziții abrogate pentru că vreau să trimitem
la Guvern un nou inventar  al  bunurilor  din domeniul  public care să  fie corectat  și
actualizat așa cum prevăd legile în vigoare. S-au scos în primul rând bunurile care au
fost câștigate în instanță în baza Legii 10 sau legilor funciare, vedeți că de ex. stâlpii de
beton ale Electrica am inclus și noi în domeniul public dar conform prevederilor legale
aici invocate apar în patrimoniul S.C. Electrica, clădirile dispensarelor le-am inclus în
domeniul privat ca să poată fi vândute medicilor, însă ei nu au mai vrut să cumpere.
Terenul aferent vilei 2 de ex., la poz. 50, a fost acea vilă a Consiliului Județean, pe care
inițial și noi am inclus în domeniul public și Consiliul Județean. De la noi s-a scos,
ulterior ni s-a predat nouă în domeniul public, a fost demolată și pe terenul acela s-a
construit  corpul  B  a  Hotelului  Clermont.  Autobuzele  care  au  fost  la  IGO,  au  fost
trecute în domeniul privat, casate și valorificate.

Propunem abrogarea acestor poziții urmând ca în ședințele următoare să intrăm
cu propuneri de completare a domeniului public cu bunurile achiziționate ca urmare a
unor investiții, cum ar fi Centrul de Informare Turistică, sau transferate prin Hotărâre a
Guvernului în patrimoniul nostru, cum ar fi Poligonul,  Centrul Cultural sau altele. Ca
să le includem ne trebuie expertiză topografică, trebuie să fie intabulate, evaluate și din
cauza  acestor  lucrări  care  sunt  necesare  și  pe  care  nu le-am avut  nu  s-a  intrat  cu
propuneri de completare până în prezent, dar se lucrează.   

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

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, astfel:
           - art. 1 – 13 voturi „pentru”, 
           - art. 2 – 13 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  13
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

 
  HOTĂRÂREA NR. 44/2017

cu privire la abrogarea unor poziții din lista finală a bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările și

completările ulterioare.

Cu acordul președintelui de ședință părăsesc sala D-nii Consilieri Tabalai
Gheorghe, Tozlovanu Horia Mihai și Manea Ovidiu Mihai.

Se trece la discutarea punctului 21 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu 
privire la modificarea art. 1 al HCL 83/2016 cu privire la numirea comisiei de ordine 
publică la nivelul orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Prezintă D-l  Primar:  Acest  proiect  de hotărâre  se  datorează faptului  că  s-a
schimbat șeful poliției stațiunii Covasna, în locul d-lui Cms. Șef Ciurea Emil Ioan o să
fie d-l inspector principal Iftimie Mircea Vlad.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:
           - art. unic – 10 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  10
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 45/2017
cu privire la modificarea art. 1 al HCL 83/2016 cu privire la numirea comisiei de

ordine publică la nivelul orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 22 de pe ordinea de zi,  . Proiect de hotărâre
privind majorarea cotizației orașului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociației
pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
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Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Prezintă D-l Primar.

Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, astfel:
           - art. 1 – 10 voturi „pentru”, 
           - art. 2 – 10 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  10
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 46/2017
privind majorarea cotizației orașului Covasna pe anul 2017 ca membru al

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.

Se trece la discutarea punctului 23 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  modificarea  art.  3  și  4  al  HCL 22/2010  cu  privire  la  aprobarea  instituirii
”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul
terminal la Grupul Școlar ”Korosi Csoma Sandor”  
           Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Prezintă D-l Primar.

Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Comisia de învățământ – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  D-l  Kopacz:  În  urma  alegerilor  locale  din  anul  2016  din  vechea
comisie am rămas doar eu ca președinte, aș dori să mențin această poziție, dacă sunteți
de acord. Am discutat și cu ceilalți consilieri, care nu sunt prezenți acum și în urma
discuțiilor propunem în comisia de evaluare a proiectelor în locul d-lui Gecse Imre pe
d-l consilier Fulop Csaba, și în locul d-lui Dr. Enea Nicolae pe d-l Tozlovanu Horia
Mihai. În comisia pentru soluționarea contestațiilor propunem pe d-nii consilieri Bocan
Ioan Marcel, Neagovici Vasile Cătălin și Dali Lorand. Cei care nu sunt prezenți au fost
de acord cu numirea lor în aceste comisii.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:
           - art. 1 – 10 voturi „pentru”, 
           - art. 2 – 10 voturi „pentru”, 
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Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  10
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :    

   HOTĂRÂREA NR. 47/2017
privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii

”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul
terminal la Grupul Școlar ”Korosi Csoma Sandor”

Se trece la discutarea punctului 24 de pe ordinea de zi,  Raportul Primarului
privind situația economică, socială și de mediu a orașului Covasna, în anul 2016. 

 Prezintă: Primarul oraşului, Gyerő József
Nu sunt discuții. 

Se  trece  la  discutarea  punctului  25  de  pe  ordinea  de  zi,  Raportul
Viceprimarului și al consilierilor pentru 2016, de la data validării în funcție.

D-l Gazda dorește să prezinte raportul de activitate. Dă citire raportului.
Nu sunt discuții.

Se trece la discutarea punctului 26 de pe ordinea de zi, Raportul comisiilor de
specialitate pentru 2016, de la data constituirii lor.

Nu sunt discuții.

Se trece la discutarea punctului 27 de pe ordinea de zi, Raportul de activitate al
reprezentanților  consiliului  local/primarului  în  Consiliul  de  Administrație  la  nivelul
Centrelor Financiare nr. I, II și III, respectiv raportul de activitate al reprezentanților
consiliului  local  în  comisiile  pentru  evaluarea  și  asigurarea  calității  în  unitățile  de
învățământ la nicvelul centrelor financiare nr. I, II și III.

Nu sunt discuții.
Rapoartele de activitate sunt publicate pe site-ul propriu al Primăriei Orașului

Covasna.

Diverse: D-l Molnar: D-na Directoare de la Liceul Korosi Csoma Sandor am înțeles
că a solicitat transmiterea în administrarea liceului a unor imobile.

D-l Primar:  Am discutat, ar trebui să transmitem, numai că aceste clădiri au fost
administrate și contabilizate la școală, nu putem să le transmitem dreptul de administrare.
Căutăm documentele respective, ne vom ocupa luni de această problemă. 

D-na Secretar: Ca și dare în administrare putem să facem conform CF urilor.
D-l Gazda: Problema pe care am ridicat cu crengile, ce să facă oamenii?
D-l Primar: Nu avem unde să depozităm crengile. Dacă trebuie să facem platformă

pentru depozitare, atunci facem, dar ce facem după ce se deschide la Leț rampa?
D-l Szabo: Vă rog pe toți ca pe viitor să nu mă înrerupeți, că oricum o să spun ceea

ce vreau, să nu ne întrerupem unul pe celălalt. 
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Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 18.35.

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
              IMRE CSABA LORAND                                   ENEA  VASILICA
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