JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 7/2017
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Încheiat astăzi, 18 aprilie 2017, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 13 consilieri,
Lipsesc consilierii: Imre Csaba Lóránd, Neagovici Vasile Cătălin, Kopacz Levente
Benedek şi Bodó Enikő.
Participă la şedinţă: domnul primar, Gyerő József, d-na secretar Vasilica Enea și dl director S.C. Gos Trans Com S.R.L., Csikós Tibor Zoltán.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 212/2017 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 extraordinară a consiliului local.
Prședinte de ședință pentru luna aprilie a fost ales d-l consilier Füloöp Csaba în
ședința extraordinară din 7 aprilie 2017.
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Președintele de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la
S.C. GOS-TRANS-COM SRL pe anul 2017.
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Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 13 voturi ”pentru” – unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. GOS-TRANS-COM SRL pe anul
2017
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Prezintă d-l Csikós: Prezintă BVC-ul. La investișii am propus achiziționarea
unui utilaj multifuncțional de deszăpezire și împrăștiat material antiderapant în valoare
de 110 mii lei, tocător de crengi 1 buc. În jur de 30 mii lei și sistem și componente IT 15
mii lei. Dacă aveți întrebări?
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Intră în sală d-l consilier Imre Csaba Lóránd.
Comisia buget-finanțe - AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: D-l Primar: Dacă îmi permiteți, în urma discuțiilor purtate cu d-l director
figurează acest utilaj multifuncțional, lipsa căruia am simțit-o fiindcă pe anumite
porțiuni, mai ales în zona blocurilor nu puteam să intervenim cu plugul, pe de altă parte
trebuie să vedem la anul să modificăm, să schimbăm, să îmbunătățim puțin această
soluție de împrăștierea soluției antiderapante. Acest sistem cu nisip și cu sare ne-a dat
foarte mult bătaie de cap, ne-a trebuit practic aproape 2 luni să curățăm ce am împrăștiat
pe parcursul iernii. Dacă cu acest utilaj și cu ceva soluție de sare (clorură de calciu) am
putea să evităm ca la anul să avem acest strat de nisip așezat pe carosabil, care înfundă și
gurile de apă pluvială și este o priveliște dezolantă, cu acest utilaj s-ar putea rezolva
această problemă.
D-l Csikos: Are și plug în față, dintr-o dată s-ar putea aranja cele două probleme. La
fiecare utilaj se pot achiziționa fel de fel de dotări. Ar fi bun și un sistem de stropit pentru
străzi, în funcție de bani.
D-l Primar: Altă problemă: Au fost discuții vizavi de necesitatea achiziționării unor
pubele pentru colectarea deșeurilor în mod selectiv.
D-l Csikós: Nu este o sumă mare, costă în jur de 1000 lei bucata și sunt obiecte de
inventar.
D-l Molnár: Este pe lista de investiții tocătorul de crengi, ce trebuie de mult
achizționat. Întrebarea mea este: ce se întâmplă cu crengile tocate, unde se vor depozita?
D-l Csikós: Momentan este o societate comercială la Păpăuți care preia această
biomasă. Dacă pornește rampa de gunoi la Leț, trebuie dus obligatoriu biomasa acolo.
Efectiv nu plătim nimic, dar volumul este mare la crengi, și tocat se poate duce cu un
singur transport.
D-l Domaházi: Cum stați cu încasările față de terți?
D-l Csikós: Cu încasările stăm destul de bine, anul trecut diferența a fost cam 200
mii lei față de venituri. Multe sunt date în judecată, executare silită.
D-l Tăbălai: La ce soluție de antiderapant va-ți gândit și care sunt costurile
comparative cu nisipul și sarea care s-a împrăștiat iarna aceasta?
D-l Csikós: Utilajul funcționează exlusiv cu sare, la costurile încă nu am ajuns. Nici
nu știm exact cantitatea necesară cu care trebuie lucrat. Trebuie să discutăm noul caiet de
sarcini unde o să trecem necesarul.
D-l Tăbălai: Referitor la ceea ce a spus d-l Primar, cu clorură de calciu? Ar trebui să
avem o imagine mai clară. Cu tocătorul de crengi – cum vedeți utilizarea acestuia?
D-l Primar: Ca să clarific, eu m-am referit că am putea să prestăm un asemenea
serviciu în momentul în care am avea acest utilaj. Noi putem să mergem și pe soluția
tehnică aplicată până astăzi, tot așa să aruncăm antiderapant nisip, iar acest utilaj să facă
efectiv parte a lucrului prestat prin aceste pluguri. Numai să intre în acele zone unde
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plugul nu putea să intre – deci și din punctul asta de vedere trebuie să cumpărăm, pentru
că de ex. între blocuri nu puteam să operăm cu plugul și mereu aveam reclamații din
partea locuitorilor. Pe de altă parte am putea să creștem calitatea serviciilor prestate în
această variantă. Anul acesta expiră contractul de concesiune și în cadrul acelui contract
pe care o să încheiem și o să negociem o să avem și aceste prețuri și toate costurile
evaluate atunci. Dvs. o să dați votul în cunoștință de cauză pe noul contract.
D-l Csikós: Cred că costurile acoperă oricum costurile nisipului adică costul sării.
Până acum am folosit 2 utilaje: un tractor cu plug și o autobasculantă cu un șofer și 2
oameni cu lopată. Dintr-o dată poate să facă această lucrare.
D-l Primar: Până acum am folosit o armată de oameni la curățire și oricum asta este
valabil pe străzile asfaltate. Pe străzile neasfaltate cu macadam soluția o să fie același,
doar cu nisip fără sare fiindcă se formează acele gropi care îngreunează circulația.
D-l Csikós: Cu tocătorul de crengi scade volumul încărcăturii care trebuie
transportat și nu e indeferent câte drumuri se vor face. S-a semnat contractul de
administrare pentru rampa nouă, în 4-5 luni se va deschide. Acolo se preia și biomasa,
deci toate resturile vegetale, nu e contracost. Așa am putea să atingem targetul.
Vreau să vă informez că am intrat într-o competiție pe nivel de țară, începând din
luna mai o să distribuim către populație saci de nylon pentru colectarea selectivă pentru
pungi, hârtie și sticlă. Sacii sunt gratis, noi o să strângem de 2 ori pe lună, a doua
săptămână luni și ultima săptămână luni până în octombrie. Toate cantitățile trebuie să
introducem în hală, să măsurăm și să raportăm. Am cooptat și școlile. Deci din luna mai
persoanele care duc facturile merg cu o scrisorică și 2 saci la fiecare gospodărie.
Competiția are ca scop cine strânge cantitatea mai mare pe cap de locuitor. Sunt și niște
premii acolo, o să aveți și un bilețel în care este descris.
D-l Molnár: Atunci punem în saci sau în tomberon? Sau punem sacii în tomberon?
D-l Csikós: Populația este leneșă, ajunge dacă pun în fața porții. De când am pus
tomberoanele închise, jumătate este gunoi menajer, și noi ne chinuim să selectăm în hală.
D-l Molnár: Atunci trebuie un pliant foarte transparent, în care este bine descris.
D-l Manea: Pe la urmă găsim soluția. Cu utilajul vroiam să ridic și eu problema,
acestui utilaj i se va putea adapta o soluție tehnică ca să împrăștie și lichid? Sau are deja?
D-l Csikós: Nu are, dar în funcție de bani mai există soluții.
D-l Manea: Ați pus profitul net realizat în ultimii 2 ani și profitul estimat pentru
2017. Este o diferență destul de mare, are legătură cu investițiile care urmează să fie
făcute?
D-l Csikós: Are legătură și cu investițiile, dar în fiecare an nu s-a pus valoarea
respectivă, asta este cel realizat.
D-l Manea: Aveți în vedere ca o investiție pe viitor acel gen de parteneriat cu
supermarketuri, să cumpărați aparate care colectează doze și peturi pentru colectare
selectivă?
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D-l Csikós: Aceste firme au contracte separate cu alte firme pentru colectarea
deșeurilor selective. Nu este corect, pentru că ar trebui scăzut din targetul orașului
cantitatea respectivă.
D-l Fülöp: La capitolul venituri – marea majoritate a veniturilor vin din serviciile
prestate, întrebarea este dacă vor crește veniturile din vânzarea produselor selective?
D-l Csikós: Avem un volum foarte mare de lucru, venituri așa mari nu sunt. În
momentul în care se deschide rampa de gunoi la Leț, obligatoriu trebuie să sistez
contractul cu Solario, nu o să primesc nici un bănuț, trebuie să transport acolo
obligatoriu. Singurul lucru care a rămas separat și din care se poate realiza venit este
sticla.
D-l Fülöp: În raportul d-lui director Bagoly suma propusă pentru investiție este 155
mii lei din care 90 mii lei alocație de la bugetul local. Este condiționat de acest aport de
la bugetul local investiția sau se face și din surse proprii?
D-l Csikós: Acest 90 mii lei figurează ca alocație de la bugetul local, dar noi ca
societate efectiv bani nu cerem. Virăm cota parte din profit – 90 mii lei – în bugetul local
și cerem, ca societate, ceea ce am virat înapoi pentru investiții. Profitul se calculează și pe
banii neîncasați.
D-l Szabó: Eu numai punctez: ar fi fost bine totuși să faceți un calcul legat de
utilajul multifuncțional, am înțeles că este mai modern, dar vreau să fiu sigur că este și
mai economic, presupun că este.
D-l Csikós: Da este, în loc de 2 utilaje o să lucreze numai una. O să trebuiască să
vin cu un preț nou pentru acest serviciu, efectiv.
D-l Szabó: Colectarea selectivă se referă numai la sticlă și hârtie în viitor?
D-l Csikós: Nu, efectiv tot ce este selectiv, ca să reducem cantitatea depusă la rampa
de gunoi ca să nu fim penalizați.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole, astfel:
 art. 1 – 14 voturi „pentru”,
 art. 2 – 14 voturi „pentru”,
Se supune la vot întregul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 14
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 53/2017
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cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. GOS-TRANSCOM SRL pe anul 2017

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14.35.

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
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FÜLÖP CSABA
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