
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  13/2017 

Încheiat astăzi, 31 mai 2017, orele 14.00, cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri, 
Lipsesc:  D-nii  consilieri:  Dali  Gyula  Lóránd,  Kopacz  Levente  Benedek  și

Tăbălai Gheorghe.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József, d-na secretar Vasilica Enea, d-l

director  economic  Bagoly  Zsolt  Lajos,  d-l  Rákosi  Áron,  referent  urbanism  și  d-l
Dimény Hunor Attila, asistent manager proiecte.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozi  ţ  ia
primarului nr. 298/2017 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 mai 2017. 
          Președinte de ședință pentru luna mai a fost ales d-l consilier Szabó Levente
în ședința extraordinară din 5 mai 2017.

Înainte  de  prezentarea  ordinii  de  zi,  d-l  președinte  de  ședință  supune  la  vot
procesele verbale după cum urmează:

- nr. 8 –ședința ordinară 27 aprilie – se aprobă cu unanimitate
- nr. 9 - ședința extraordinară 5 mai – se aprobă cu unanimitate
- nr. 10 - ședința extraordinară 15 mai – se aprobă cu unanimitate
- nr. 11 - ședința extraordinară 22 mai – se aprobă cu unanimitate
- nr. 12 - ședința extraordinară 25 mai – se aprobă cu 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 rectificarea bugetului local.
2. Proiect de hotărâre privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor

neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna.
3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  clarificarea  situației  juridice  a

terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI.
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4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  includerii  în  inventarul
domeniului privat al orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie
1918,  nr.  3  și  completarea  anexei  4  la  HCL  84/2009  cu  privire  la  aprobarea
Statutului orașului Covasna

5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  repartizarea  fondurilor
nerambursabile,  din  bugetul  local,  pentru  proiectele  câștigătoare  în  domeniile
cultural, educațional, religios, sportiv.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, 
a unor parcele din piața agroalimentară.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat
mecanic.

8. Prezentarea rapoartelor privind:
- activitatea SC Gos Trans Com SRL pe anul 2016
- remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului 

în 2016
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului  Contabil, a contului

de Profit și Pierdere și repartizării profitului contabil pentru anul 2016, pentru
S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  de  administrare  al
Consiliului  de  Administrație  al  S.C.  Gos-Trans-Com  S.R.L.  pentru  mandatul
2017 – 2021.

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase
pe  picior  din  fondul  forestier  proprietate  publică  a  orașului  Covasna  pentru
nevoile orașului Covasna.

12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase
din  pășunile  și  intravilanul  proprietate  a  orașului  Covasna,  pentru  consumul
propriu.

13.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea  cuantumurilor
stimulentelor  financiare  care  se  acordă elevilor  care  obțin  distincții  la  etapele
internațională,  națională,  respectiv  județean/interjudețean/regională  ale
competițiilor  școlare  care  nu  sunt  organizate  și  finanțate  de  către  Ministerul
Educației Naționale..

14.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  inventarului  clădirilor
care aparțin domeniului privat al orașului Covasna.

15.  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din
fondul locativ de stat, proprietatea orașului Covasna.

16.  Proiect  de  hotărâre  cu privire  la  stabilirea  unui  nou amplasament
pentru construirea unui bazin de înot didactic școlar.
              17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță
publică al orașului Covasna.
              18. Diverse.
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D-l Primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 16, Proiect de
hotărâre cu privire la stabilirea unui nou amplasament pentru construirea unui bazin de
înot didactic școlar, respectiv discutarea punctului 13 înainte de punctul 1.

            Se supune la vot proiectul ordinii de zi modificat.
Se aprobă ordinea de zi cu 14 voturi ”pentru” – unanimitate.

Se  trece  la  discutarea  punctului  1  de  pe  ordinea  de  zi  (fost  13),  Proiect  de
hotărâre cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare care se
acordă elevilor care obțin distincții la etapele internațională, națională, respectiv
județean/interjudețean/regională ale competițiilor școlare care nu sunt organizate
și finanțate de către Ministerul Educației Naționale.

Intră în sală d-l consilier Kopacz Levente Benedek.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l consilier Szabó Levente: Este vorba de câteva mii de concursuri
la nivel Național care se organizează anual. Sunt peste 4000, care sunt avizate de către
Ministerul Educației Naționale și la unii dintre ele participă elevii din orașul Covasna.
La aceste competiții nu au alt cadru de a stimula elevii și pentru asta am propus acest
proiect  de  hotărâre  ca  elevii  care  aduc  medalii,  distincții  la  aceste  concursuri,  să
beneficieze din partea consiliului de o remunerație modică, care este în concordanță cu
cele care se acordă și de către Ministerul Educației la olimpiadele Naționale. Stimulăm
elevii la învățătură și aducem renume orașului Covasna la aceste competiții. Aveți și o
listă cu elevii care au participat și au obținut rezultate la aceste competiții.

           Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
           Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL – cu identificarea surselor 
de finanțare 

    Comisia de învățământ - AVIZ FAVORABIL
    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL – la proiectul de hotărâre așa cum a

fost  modificat  de  subsemnata.  Inițial,  cei  doi  consilieri,  inițiatorii  proiectului  de
hotărâre  au  stabilit  un  regulament  pentru  aceste  concursuri  și  pentru  fază
internațională.  Aceste  concursuri  nu  pot  fi  finanțate  din  bugetul  local  pentru  fază
internațională, de asemenea ca să ne aducem aminte de prima inițiativă, acolo nu se
identificau  aceste  concursuri  care  nu sunt  finanțate  de Ministerul  Educației,  Școala
Avram Iancu de ex. dându-ne o listă cu concursuri organizate de Asociația Justinian
Teculescu, de Prefectura Județului Covasna, sau orice alte concursuri care nu au fost
avizate  de Ministerul  Educației.  Numai  pentru aceste  concursuri  care sunt cuprinse
anual în Ordinul Ministrului Educației, în opinia mea, finanțarea acestor premii, ca și
finanțare complementară, este legală. De acea am încercat să-i dau o formă ca să pot să
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avizez  proiectul  de  hotărâre  și  mergând,  bineînțeles,  de  la  inițiativa  Dvs.;  m-am
consultat și cu d-l Bagoly, trebuia fundamentat ca să aprobi o astfel de hotărâre trebuie
să cunoști dinainte impactul asupra bugetului local și de acea am cerut și acea listă de
la ambele centre financiare, inițial ei au trecut acolo și concursuri care nu sunt finanțate
de către Minister. D-l Bagoly a precizat că neavând un compartiment de audit intern, ar
trebui să adoptăm din nou până la festivitatea de închiderea anului școlar o hotărâre
prin care să aprobăm aceste anexe date de cele 2 centre financiare astfel încât să putem
verifica  exact  dacă  concursul  respectiv  se  încadrează  în  listele  anexe  la  Ordinul
Ministrului Educației. Cam așa am încercat noi să dăm această formă, la art. 3 ar trebui
scos ultima sintagmă pentru cele fără finanțare Ministerul Educației, pentru că ulterior
rectificării hotărârea se va referi atât la olimpiadele finanțate de către Minister, cât și la
aceste concursuri nefinanțate, dar avizate de către Minister.

          Discuții: D-l Szabó: D-l Inspector școlar a primit cu bucurie inițiativa noastră.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 articole,
astfel:

 art. 1 – 15 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 15 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 15 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 15 voturi „pentru”, 

           Intră în sala de ședințe d-l consilier Tabalai Gheorghe
 art. 5 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 16 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 73/2017
cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă

elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la nivel național și
regional/interjudețean, fără finanțare de la Ministerul Educației Naționale

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
           Prezintă d-l director economic, Bagoly Zsolt Lajos.

           Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL – avem doar o întrebare – la
suma de 150 mii lei aferent cheltuielilor cu bunuri și servicii la capitolul străzi – am
avut la acest capitol bugetar alocat din bugetul inițial suma de 1 milion lei, cu tot cu
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reparații, întrebarea mea este dacă am epuizat acea sumă sau sunt alte considerente
pentru care se rectifică această poziție?

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții:  D-l  Bagoly:  În  primul  rând  bugetul  s-a  aprobat  pe  trimestre,  noi
suntem  abia  în  trimestrul  II,  mai  sunt  credite  bugetare  care  nu  pot  fi  momentan
utilizate. Avem necesități care reies din diferite referate pentru achiziționarea diferitor
materiale.  Un  alt  aspect  ar  fi  aprobarea  de  către  Dvs.  a  anexei  la  contractul  de
concesiune  cu  societatea  care  face  salubrizarea  în  orașul  Covasna,  prețurile  s-au
majorat cu hotărârea de consiliu, ceea ce nu s-a putut estima. Prestările de servicii ce
face  societatea  respectivă  pentru  primăria  orașului  Covasna  se  plătesc  tot  de  la
capitolul străzi, unde se propune a fi alocată suma respectivă.

D-l Primar: Vedeți că se modifică și lista de investiții pe care Dvs. l-ați aprobat
inițial.  Câteva  cuvinte  despre  modificările  vizând  contravaloarea  obținerii  acestor
autorizații  de  securitate  pentru  incendiu  la  centrele  financiare:  ne  obligă  legea  să
obținem aceste autorizații, să facem un proiect, după care să punem și în operă acel
proiect și aici cu siguranță o să fie niște costuri care o să fie de ordinul sutelor de mii
de lei, sau și mai mult; deocamdată să dăm drumul la procedura de achiziția serviciului
de  proiectare  pentru  a  nu  fi  pasibili  de  amendă.  Tot  în  consecința  unei  sancțiuni
contravenționale pe care a înregistrat primăria la intrarea în funcțiune a noii conduceri,
am propus și propunem în continuare să dotăm terenurile din orașul Covasna cu 10 noi
terenuri de joacă cu echipamente conforme standardelor legale, noi am apreciat că este
bine să  cumpărăm 2 echipamente mai  complexe,  unul în Voineși  și  unul în Parcul
Central, și 8 cu dotări mai puțin complexe, și să le amenajăm exact cam pe locurile
unde există  astăzi  terenurile de joacă în orașul  Covasna,  venind și  în întâmpinarea
solicitărilor cetățenilor din acest oraș, mai ales care au copii mici. Aceste terenuri de
joacă  trebuie  împrejmuite  potrivit  legii,  și  potrivit  estimării  noastre  contravaloarea
acestor  împrejmuiri  se recifrează la suma propusă de 89.300 a celor  10 parcuri  de
joacă. 

Scena din metal - știți că avem o scenă veche din lemn, de vreo 20 de ani, care
datorită uzurii și alterării a lemnului din care este fabricată nu mai este utilizabil în
condiții de siguranță. Avem multe evenimente pe parcursul unui an pentru care am
utilizat  această  scenă,  și  am  dat  și  împrumut  UAT-urilor  învecinate.  O  să  avem
asemenea evenimente și anul acesta și atunci considerăm că este bine să avem o scenă
metalică,  demontabilă,  plus  că  pe  un  proiect  finanțat  prin  Uniunea  Europeană  s-a
achiziționat o parte a copertinei, trebuie acum scena în sine, și conform studiului de pe
piață pe care am făcut, contravaloarea unei asemenea scene s-ar cifra undeva la suma
de 33.000 lei.

Depozitele de gunoi - știți foarte bine că este o solicitare din partea cetățenilor,
una acută, de a rezolva problema acestor depozite de gunoi deocamdată neîngrădite, la
care au acces fel și fel de persoane, respectiv animale, și care poluează și vizual și din
toate punctele de vedere zonele de locuit,  cartierele.  Am hotărât  că este  bine să le
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îngrădim cu o structură din lemn acoperită, și  conform studiului de piață aceste 10
depozite de gunoi cu betonarea platformei și acele boxe din metal s-ar cifra la 180.000
lei. Trebuie să rezolvăm această problemă fiindcă foarte mulți ne solicită – vizavi de
modificarea listei de investiții.

M-aș  mai  referi  la  rectificarea  de  buget  pentru  reabilitarea  pieței
agroalimentare, partea unde se vând zarzavaturile, și Dvs. puteți să constatați sâmbătă
de sâmbătă este alterată. A fost aplicat un strat de asfalt  care s-a decojit, este greu
accesul  în  piață,  am  zis  să  amenajăm  acolo  cu  pavaje,  și  urmează  să  rezolvăm
problema  acoperișurilor  anul  viitor.  Din  păcate  cam  plouă  peste  acele  mese  ale
comercianților.

Trebuie să dăm drumul la muncă, ne trebuie bani, motiv pentru care rectificăm
și ne folosim și de acele ”economii” pe care le-am făcut anul trecut din bugetul local.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 articole,
astfel:

 art. 1 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 16 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 74/2017
cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna

pe anul 2017.

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de pe raza
orașului Covasna.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
           Prezintă d-l director economic, Bagoly Zsolt Lajos. 

Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL

Discuții:  D-l  Bocan:  Am văzut  că  s-a  propus  la  terenuri  agricole  nelucrate
perioada de 2 ani – eu aș propune 1 an.

D-na Secretar: Codul fiscal impune așa – perioada de 2 ani.
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D-l Molnar: În sfârșit apare și acest proiect de hotărâre.
D-l Szabo: Am găsit câteva greșeli, la art. 9 alin. 2 – este un  termen minim.

Dacă proprietarul este somat în septembrie, și lucrările necesită o perioadaă mai lungă
de 3 luni, nu poate să se conformeze.

D-l Bagoly: Impozitele și taxele se socotesc pe an fiscal, nu pe segmente. Se
face o somație, pentru care fiecare contribuabil are termen de 1 an. Va fi inițiat un
proiect, care va analiza dacă s-au respectat prevederile regulamentului.

D-l Szabo: Eu mă gândeam să  nu facem abuz.
D-l Bocan: Eu aș scoate partea care se referă la procentul între 6-25%. Este

foarte ușor să strângi 6 puncte, și atunci mulți ar fi supraimpozitați.
D-na  Secretar:  Prima  dată  venim  cu  clădirile  care  au  stricăciuni  mici,  le

atragem atenția.
D-l Szabo: Eu propun să fie inclus acolo o propoziție – până în 30 septembrie.
D-l Bagoly:  Se poate pentru anul fiscal  2017, și  pentru anul 2018 și  fie 31

martie.
D-l Kadar:  Conform fișei se face un punctaj, care se raportează la puntajul

total. Nu se ajunge așa de ușor la supraimpozitare.
D-l Fulop: Ar fi bine ca anual să se identifice până în martie aceste terenuri.
D-l Bagoly: O să fie o anexă la impozitele și taxele locale anul viitor.
D-l  Kadar:  Este  vorba  de  scopul  acestui  proiect,  nu  a  fost  conceput  ca  să

abuzeze de cineva. Eu propun că se poate aplica până la urmă.
D-l Szabo: Eu doresc să luăm decizii bune.
D-l Neagovici: Eu am citit tot art.  9, cred că nu trebuie să menționăm luna

septembrie, se vorbește de un termen care nu se specifică, dar care va fi luat în vedere
de cei care aplică acele reguli. Ar trebui să aplicăm un termen maxim de conformare de
acel comisie care constată, în funcție de degradarea clădirii.

D-na Secretar: Ulterior oricum se va face hotărâre individuală.
D-l Primar: Ajungem din nou acolo ca să nu atingă finalitatea scopul acestui

hotărâre.  Ideea  care  este:  noi  constatăm  că  o  clădire  este  degradată,  după  care
indiferent când se conformează persoana în cauză să readucă în condiții să spunem
acceptabile, noi aplicăm până în acel moment supraimpozitarea. Ideea nu este neapărat
să-l fac să se conformeze – asta ar fi scopul îndepărtat – să reabiliteze clădirea, până în
momentul  în  care  strică  imaginea  urbanistică  a  orașului,  pune  în  pericol  cetățenii,
vecinii, sau pe cei care se deplasează pe lângă clădire, să-l fac cumva să se conformeze
și să-i aplic această supraimpozitare. 

D-l Neagovici: Este un risc, dacă numai atragem atenția, mai scapă un an.
D-l Primar: Ideea e că până la sfârșitul anului să se conformeze, dacă nu, se

impozitează.  Cel  care  are  clădirea  dărăpănată  suprataxăm  până  aduce  într-o  stare
acceptabilă. Să nu căutăm cum să nu facem. Anul viitor, dacă se conformează, nu mai
suprataxăm.

D-l Tabalai: Să impunem această lege, ulterior cu un HCL oricum vom vota
individual. Problema este simplă, nu are rost să complicăm. 
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D-l Gazda: Consider că nu trebuie nici o modificare, scrie tot în regulament.
Scrie și sancțiunile care se pot da.

D-l Szabo: La art. 9 alin. 4 – este necesar un al doilea HCL?
D-na Secretar: Legea specifică că trebuie hotărâre individuală.
D-l Szabo: La art. 11 este enumerat acolo teren cu destinație agricolă, terenuri

neculativate, ogoarele, terenurile agricole nelucrate.
D-l Primar: Pe noi ne interesează doar terenul agricol care nu a fost lucrat timp

de 2 ani. Eu propun să renunțăm la A1 și A2.
Se supune la vot propunerea d-lui Primar.
Se  aprobă  cu  16  voturi  ”pentru”,  1  vot  ”abținere”  (d-l  Molnar),  și  1  vot

”împotrivă” (d-l Gazda).
D-l Bocan: Dacă nu doriți să scoatem termenul acela între 6-25%, măcar să

modificăm să fie între 15-25%.
Se supune la vot propunerea d-lui consilier Bocan Ioan Marcel.
Se aprobă cu 8 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 4 ”abțineri”. 
Propunerea nu se adoptă.
D-l Primar: Ideea este ca această hotărâre să producă efecte. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 6 articole,
astfel:

 art. 1 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 14 voturi „pentru”, 2 voturi ”abțineri” 
 art. 3 – 15 voturi „pentru”, 1 vot ”abținere”
 art. 4 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 16 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 75/2017
privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de

pe raza orașului Covasna

 Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  clarificarea  situației  juridice  a  terenurilor  aparținând  Pieței
Săptămânale și Remizei PSI.
           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Rakosi Aron, referent urbanism: Avem o hotărâre pentru unificare
parcelară a terenurilor care este compus din remiza PSI și curtea acea, respectiv pentru
piață, care se compune din 3 parcele. Am ajuns la notarul public, știți că trebuie să fie o
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încheiere notarială pentru unificare parcelară și n-au reușit să facă actul pentru că în
cărțile  funciare  chiar  dacă  este  trecut  Statul,  e  sub forma de  alte  entități.  E  Statul
Român într-o carte funciară, orașul Covasna în alta și Covasna proprietate privată în al
treilea caz. Pentru a putea face această operațiune de unificare ar fi bine să declarați
toate suprafețele proprietate publică a orașului Covasna cum defapt și este.

         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 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 7 – 16 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 76/2017
cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței

Săptămânale și Remizei PSI.

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  includerii  în  inventarul  domeniului  privat  al  orașului  a
terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și completarea anexei
4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Rakosi Aron, referent urbanism – Cum știți și Dvs. pentru
Cooperativă nu s-a eliberat titlu de proprietate pe terenul pe care a avut în folosință sau
pe care au edificii, construcții în proprietate. Așa a fost și cu Coopertiva Textila, așa a
fost  și  pentru  Hefaistos.  Acum  și  la  Restaurantul  Turist  este  necesar  clarificarea
situației juridice a terenului, mai bine zis a construcțiilor, pentru a obține autorizație de
la  pompieri.  A  fost  comandată  o  documentație  topografică  de  identificare,  s-au
identificat atât suprafețele ocupate de terenuri cât și cele aferente. Am categorisit în
raport patru feluri de teren, este vorba de terenul care se află în fața restaurantului, e
accesul acela unde trecem noi spre Liceu, este o suprafață care nu este ocupată și este
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folosită de toată lumea. Este suprafața pe care se află Hotelul, restaurantul și inclusiv
terasele, este terenul pe care sunt curtea interioară, garaj, depozit și șopron, și mai este
un teren pe care se află carmangeria și laboratorul de cofetărie, care defapt este vândut
la  o  firmă  privată.  Este  înregistrat  Statul  Român  în  cărțile  funciare,  și  dreptul  de
administrare atribuit prin Decizia Consiliului Popular Oraș Covasna și asta ne conferă
dreptul de a cuprinde în proprietatea orașului aceste terenuri, urmând ca terenurile să
fie valorificate, mai ales dacă se vând la alte firme. Dreptul de folosință gratuită se
referă doar atât timp, cât ca persoană juridică funcționează Cooperativa Consum Coop.

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

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 7 articole, astfel:
 art. 1 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 13 voturi „pentru”, 3 ”abțineri”
 art. 6 – 16 voturi „pentru”, 

D-l Primar: Vă rog să motivați abținerea.
D-l Tabalai: La art. 5 este vorba de vânzarea terenurilor, și nu este cuprins în

titlul proiectului și acest lucru. Nu suntem de acord cu vânzarea deocamdată.
D-l Primar: Atunci să modificăm art. 5 alin. (1) și să trecem acolo: ”se aprobă

începerea  demersurilor  necesare  pentru  vânzarea  acestor  terenuri”,  și  atunci  să
includem și în titlu. Este bine să motivați, să ne atrageți atenția dacă greșim undeva.
Aceste  terenuri  până  acum  acum  erau  în  proprietatea  Statului  Român  și  în
administrarea  Cooperativei.  Ei  doresc  să  cumpere  acel  teren  unde  este  hotelul  și
restaurantul.

Se revine la aprobarea art. 5, care este modificat și aprobat cu 16 voturi ”pentru”

Se supune la vot întregul proiect de hotărâre (modificat), care este aprobat cu 16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         
 HOTĂRÂREA NR. 77/2017

cu privire la aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al
orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și

completarea anexei 4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului
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Covasna și începerea demersurilor pentru vânzarea unor parcele aferente
construcțiilor

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  repartizarea  fondurilor  nerambursabile,  din  bugetul  local,  pentru
proiectele câștigătoare în domeniile cultural, educațional, religios, sportiv.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Dimeny Hunor Attila, asistent manager proiecte – Câteva detalii
despre fiecare domeniu în parte: pe domeniul cultural a fost alocat 60 mii lei, din care
au  fost  repartizate  59.774  de  lei  pentru  14  proiecte  din  totalul  de  21  depuse.  Pe
domeniul sportiv a fost alocat 30 mii lei, din care a fost cheltuit 28.092 lei pentru 11
proiecte depuse. Pe domeniul educațional a fost alocat tot 30 mii lei, din care a fost
repartizat  suma  de  28.869,50  lei  pentru  11  proiecte  depuse  pe  acest  domeniu.  Pe
domeniul culte – religioase a fost alocat 30 mii lei, și a fost repartizată suma de 29.300
lei pentru 11 proiecte, un proiect fiind admis după contestație. Programele care s-au
derulat înainte de semnarea contractului, rămân fără finanțare. O să facem o adresă
prin care o să fie înștiințați despre acest lucru. 

           Comisia pentru cultură, sport, tineret, sănătate – AVIZ FAVORABIL
           Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Kopacz: Ca și o completare sau corectare pe ce a spus d-l Dimeny
la proiectele în domeniul cultelor – religioase, nu a fost depusă o contestație de către
parohia  reformată  ci  o  adresă  prin care  d-l  Preot  ne  atrage  atenția  asupra ghidului
solicitantului, și anume că al patrulea proiect a depășit suma legală de o treime, și nu a
fost întrebat de către comisia de evaluare a proiectelor dacă acceptă suma rămasă de o
mie și ceva lei și ea ne-a înștiințat că ar fi de acord să primească suma respectivă și ar
prelua  restul  de  2  mii  și  ceva  de  lei  ca  aport  propriu.  Comisia  de  soluționare  a
contestațiilor a aprobat această cerere sau înaintare, și am acordat acești bani Parohiei
Reformate Covasna – Voinești.

D-l Tabalai: Noi nu am întrebat pe d-l Preot dacă acceptă sau nu, numai am
făcut  referire  la  art.  Din  Ghidul  solicitantului,  că  dacă  dorește  și  acceptă  suma
diminuată, putea să modifice proiectul și să solicite acea sumă.

D-l Kadar: Aș dori să fac o apreciere: s-a confirmat că acest ghid în mare parte
și-a îndeplinit  rolul de a stimula activități.  Am constatat  o îmbunătățire în felul  de
redactare față de anul trecut. Au fost necesare completări conform Ghidului, dar s-a
conformat  lumea repede. Consider că anul acesta a mers mult  mai  bine decât  anul
trecut.

D-l Molnar: Eu nu am depus de mult timp proiecte, dar anul acesta am zis să
încerc și eu să văd de ce se zice că este foarte greu să te conformezi Ghidului, care sunt
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greutățile care trebuie depășite. O singură observație aș fi avut: dacă o asociație depune
mai multe proiecte, nu ar fi ajuns ca actele doveditoare de existență să fie depuse o
singură dată, și în rest să fie evaluată doar activitatea?

D-l Domahazi: Eu cu supărare constat că cele mai mari evenimente avem la
începutul anului și nu mă încadrez să solicit finanțare.

D-na Secretar: Doresc să fac o singură precizare, întrucât anul trecut am lucrat
la regulament, și scopurile din acel regulament s-au menținut și în actualul regulament,
scopul acestor finanțări, constat că unul din ele cel cu înființarea unor asociații noi s-a
îndeplinit de ex. - nu am văzut sau nu am luat la cunoștință fiecare proiect pentru că nu
am avut cum să le studiez - dacă la parteneriatul între asociații s-a punctat de vreo
comisie. Parteneriat român – maghiar, de exemplu. 

D-l Tabalai: Au fost parteneriate între școli de ex. În calitate de consilier nou
am lucrat în echipă, și doresc să apreciez munca și efortul depus de toți colegii.

D-l Tozlovanu: Avem acum și termen de comparație față de Consiliul Județean.
Ei cer jumătate din actele pe care la cerem noi, deci de ex. actele doveditoare le cer o
singură dată. Consider că ar trebui să reluăm și să reanalizăm Ghidul solicitantului.

D-l  Kopacz:  La  redactarea  ultimei  versiuni,  și  anume  la  solicitarea
documentației pe CD eu am spus să nu cerem toată documentația,  doar proiectul și
bugetul. Am primit reclamații în acest sens, s-au conformat cu greu, să avem în vedere
și acest lucru. Odată cu modificările legii, s-a terminat finanțarea proiectelor pe anul
anterior.

D-l Molnar: Eu așa am înțeles atunci, că este necesar să avem documentația pe
CD ca membrii comisiei să poată să lucreze și individual. Dacă nu au toate actele la
dispoziție, nu pot aprecia corect.

D-l Neagovici: Practic vrând – nevrând evaluăm și noi. Ca perspectivă pentru
anul viitor  ar  fi  să nu mai  folosim dosarul,  să cerem toată documentația  în format
electronic, să nu mai folosim hârtie.

D-na Secretar: Legea nu permite așa ceva, trebuie arhivate documentele pentru
controlul exercitat de Curtea de Conturi. Formatul letric este obligatoriu.

D-l Primar:  Sunt și  eu de acord să simplificăm procedurile, dar să nu avem
ulterior probleme. Eu aș dori să le mulțumesc celor care s-au implicat în evaluarea
proiectelor, știu că este o muncă critică, vă mulțumesc pentru activitatea Dvs.  Trebuie
să  avem în vedere anul  viitor  să  lăsăm o sumă de bani  pentru relațiile  cu orașele
înfrățite  pentrui  că  sunt  deplasări,  vizite,  pe  care  nu  putem  finanța.  Să  alocăm  o
anumită  sumă  pentru  aceste  activități,  previzibil  pentru  bugetul  local.  Cumva  să
gândim o anumită regulă.

D-na Secretar: Putem să facem cu o hotărâre de consiliu în prealabil, cu toate
precizările incluse: număr persoane, data plecării, data sosirii, etc.

D-l Primar: Deci deplasările să fie planificate la începutul anului? Să nici nu
exagerăm, dar nici să nu finanțăm. Să găsim o formulă prin care reglementăm situația.

D-na Secretar: Trebuie cu hotărâre în prealabil, pentru că trebuie dat raport pe
ce s-au cheltuit banii publici.
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D-l Primar: În cadrul proiectelor culturale să rezervăm cumva o sumă. Cum ar
plăti primăria deplasarea de ex. a unei clase la Călărași? Trebuie să includem în buget
o sumă de bani, din care să finanțăm acele deplasări.

D-l Szabo: La ședința din 31 martie am atras atenția asupra câtorva greșeli din
trecut, care nu s-au remediat, numai în parte.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole. 
D-nii  consilieri  Jeszenovics  Robert  Karoly,  Kadar  Gyula,  Domahazi  Janos,

Molnar Janos, Fulop Csaba, Szabo Levente și Tozlovanu Horia Mihai nu votează. 
 art. 1 – 9 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 9 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 9 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  9
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         
 HOTĂRÂREA NR. 78/2017

Privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al
orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, pentru
proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  închirierii,  prin  licitație  publică,  a  unor  parcele  din  piața
agroalimentară.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Primar: Prin HCL 22/2017 s-a aprobat prelungirea termenelor
contractelor de închiriere pentru parcelele din piața agro – alimentară, ca în perioada
ulterioară  să  întocmim  noi  documentația  necesară  licitării  și  închirierii  acelorași
parcele pentru o anumită perioadă. Între timp am întocmit  documentațiile în cauză,
sunt  atașate  proiectului  de  hotărâre  caietul  de  sarcini  și  modelul  contractului  de
închiriere, o anexă cu schița terenurilor pe care urmează să se amplaseze chioșcuri.
Doresc  să  fac  o  precizare:  chioșcurile  cu  nr.  7-8  au  deocamdată  contractele  de
închiriere  valabile  încă  câțiva  ani,  astfel  încât  acestea  nu  urmează  a  fi  scoase  la
licitație. Celelalte de la nr. 1-6 și 9-14 formează obiectul acestui proiect de hotărâre.

           Comisia pentru servicii publice – AVIZ FAVORABIL
           Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
           Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: D-l Bocan: Care este cuantumul chiriei lunare?
D-l Primar: Este un preț de pornire, s-a luat prețul vechi de închiriere și s-a

aplicat coeficientul de corecțiune. Pe aceste parcele se află chioșcuri provizorii, am
avut solicitări să nu mai facem licitație, dar noi trebuie să fim în legalitate. 

D-l Kadar:  Ce se întâmplă dacă la licitație câștigă altcineva parcela de sub
chioșc și nu proprietarul chioșcului?

D-l Primar: Se învoiesc ei cumva, se poate rezolva problema.

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

 art. 1 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 4 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 5 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 6 – 16 voturi „pentru”, 
 art. 7 – 16 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  16
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 79/2017
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor parcele din

Piața agroalimentară.

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Viceprimar.

           Comisia pentru servicii publice – AVIZ FAVORABIL
           Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL

D-na consilier Sasu Izabella părăsește sala de ședințe.

Discuții:  D-l  Bocan:  Era bine dacă era  prezent  cineva  din partea  S.C.  Gos
Trans Com S.R.L., să ne ofere câteva explicații. De ex. care ar fi suprafața măturată, nu
este fundamentarea făcută. La salarii suma este mult prea mare.
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D-l Szabo: Eu m-am uitat și în altă parte, am făcut comparație, dar suma este
foarte mare. Măturatul mecanic ar trebui să fie mai ieftin decât măturatul manual. 

D-l Primar: La măturatul mecanic este doar măturatul, nu este și transportul.
La măturat mecanic și mătură și transportă.

D-l Kopacz: În legătură cu prețul: și la Sfântu Gheorghe este mai mic prețul, a
exagerat cu salariile.

D-l Kadar: Eu zic că este important să vedem în ce mod se calculează, sau se
calculează la metru sau la jumătate de metru, sau întreg carosabilul. 

D-l Gazda: Eu propun să supuneți la vot amânarea luarii unei decizii pentru o
ședință ulterioară.

Se aprobă propunerea d-lui  Gazda cu 15 voturi  ”pentru” – se  amână pentru
ședința extraordinară.

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Prezentarea 
rapoartelor privind:

- activitatea SC Gos Trans Com SRL pe anul 2016
- remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului 

în 2016
Consilierii au luat la cunoștință rapoartele.
Nu sunt discuții.

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  Bilanțului   Contabil,  a  contului  de  Profit  și  Pierdere  și
repartizării  profitului  contabil  pentru  anul  2016,  pentru  S.C.  Gos-Trans-Com
S.R.L.

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

D-l consilier Gazda Istvan iese din sala de ședințe.

           Comisia pentru servicii publice – AVIZ FAVORABIL
           Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
 art. 1 – 14 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 14 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 14 voturi „pentru”, 
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Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  14
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 80/2017
Cu privire la aprobarea bilanțului  contabil, a Contului de profit și
pierdere a repartizării profitului contabil pentru anul 2016,

 pentru S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea planului  de  administrare  al  Consiliului  de  Administrație  al
S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pentru mandatul 2017 – 2021.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
           Prezintă d-l Primar: Dacă doriți să amânați bine, dacă nu, vă prezint eu.

           Comisia pentru servicii publice – AVIZ FAVORABIL
           Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
 art. 1 – 14 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 14 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 14 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  14
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 81/2017
Cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de

Administrație al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pentru anul 2017 – 2021.

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la  aprobarea exploatării  masei  lemnoase  pe picior din fondul  forestier
proprietate publică a orașului Covasna pentru nevoile orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
           Prezintă d-l Primar:  Avem o cantitate de 32 mc masă lemnoasă din fond
forestier, am decis să valorificăm pentru confecționarea mobilierului urban în Valea
Zânelor și unde mai este nevoie. Prestația să fie făcută de Ocolul Silvic Covasna.

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

Discuții:  D-l  Bocan:  Am înțeles  că  se  dorește  valorificarea  lemnului  pentru
nevoi proprii, atunci trebuie corectat titlul și scos sintagma ”pe picior” pentru că nu
este corect formulat așa. Dacă este pentru nevoi proprii, atunci nu se poate valorifica
de pe picior.

  
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,  cu  titlul  modificat,  care  este
aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 82/2017
cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier

proprietate publică a orașului Covasna pentru nevoile orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  exploatării  masei  lemnoase  din  pășunile  și  intravilanul
proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Primar:  Este același situație, numai că aici avem în vedere
intravilanul  orașului.  În  părăurile  Hanko  și  Covasna  au  crescut  mulți  arbuști  și
vegetație  în  ultima  perioadă,  ce  trebuie  curățat.  Am  înregistrat  și  solicitări  de  la
cetățeni  pentru  marcarea  și  tăierea  brazilor  care  sunt  în  vecinătatea  blocurilor  de
locatari și au crescut prea mari, și au devenit deranjante.

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

Discuții: D-l Manea: Aici este o diferență față de fondul forestier, serviciile vor
fi luate de pe SEAP, cred.

D-l Primar: Da, serviciile trebuie luate de la o firmă autorizată.
  

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 articole,
astfel:
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 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. 83/2017
cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din pășunile și

intravilanul proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu.

Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  inventarului  clădirilor  care  aparțin  domeniului  privat  al
orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Primar:  Avem solicitări pentru cumpărarea unuia din aceste
locuințe, este necesar actualizarea inventarului orașului. 

         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 – 14 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 14 voturi „pentru”, 
 art. 3 – 14 voturi ”pentru”

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  14
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 84/2017
cu privire la aprobarea inventarului clădirilor care aparțin domeniului

privat al orașului Covasna.
Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu

privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea
orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
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           Prezintă d-l Primar: Există o solicitare pentru cumpărarea unui aprtament, s-a
făcut și  expertiză, are o suprafață de 54 mp. Condiția este ca să plătească în avans
jumătate din suma propusă.

Intră în sală d-l consilier Gazda Istvan.

         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 – 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. 85/2017
cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat,

proprietatea orașului Covasna

            Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Prezintă d-l Primar:  În baza prevederilor Legii 155/2010 a Poliției locale
Consiliul local al orașului Covasna are atribuția de a aproba propunerea comisiei locale
de ordine publică. La propunerea acestei comisii planul de ordine și siguranță publică
al Unității Administrativ Teritoriale, al orașului Covasna, în ședința comisiei locale de
ordine  și  siguranță  publică  a  fost  însușit  de  membrii  acestei  comisii,  și  propunem
aprobării  Consiliului  local  proiectul  acestui  plan,  care  este  atașat  proiectului  de
hotărâre.
           Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
           Comisia pentru servicii publice – AVIZ FAVORABIL
           Doamna secretar – AVIZ FAVORABIL  

Discuții: D-l Szabo: În primul rând propun să se corecteze denumirea școlii la
Liceul  Korosi  Csoma  Sandor.  Suportul  logistic  al  acestui  plan  este  foarte  slab,  au
puține  pistoale,  și  lipsește  din  plan:  perfecționarea  profesională,  dotarea  necesară,
metode de acțiune în atingerea obiectivelor, necesarul de resurse umane, colaborare cu
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alte  instituții  de  specialitate;  propun  completarea  planului  cu  aceste  părți  și  dacă
considerați necesar amânarea proiectului cu completările arătate – dacă nu este urgent
aprobarea.

D-l Primar: La dotări nu pot să trec altceva în afară de ceea ce dispunem în
momentul de față. Vizavi de pistoale: ele sunt păstrate la Poliția Națională, nu sunt
folosite de loc, nici să nu avem nevoie. Dacă nu sunt depuse la Poliție, ne creează mai
multe probleme. În orașul Covasna sunt prezenți și Poliția Națională și Jandarmeria, cu
care colaborează Poliția Locală, în alte orașe de ex. la Baraolt nici nu există Poliție
Locală. În privința dotării necesare: trebuie să achiziționăm un autoturism, trebuie să
asigurăm  posibilitatea  de  a  circula  pe  raza  orașului  Covasna  pentru  a-și  exercita
atribuțiile în deplinătatea competenței lor. În legătură cu personalul: sunt prevăzute 11
posturi, din care sunt ocupate 5, deocamdată fac față la volumul de muncă. Ideea este
să facem mai eficienți, să punem acces pe calitate, nu pe cantitate. 

D-l Szabo: Nu este scris aici de ce avem nevoie, trebuia scris că deocamdată
ajung 5 persoane.

D-na Secretar: Planul a fost făcut pe ceea de avem. 
D-l Tabalai: Este un plan ce se poate dezvolta pe baza cererilor.
D-l Szabo: Nu văd perfecționarea profesională, sunt niște goluri acolo.
D-l Primar: Este stabilit prin lege ce cursuri de perfecționare sunt obligați să

facă.  A fost  o ședință a comisiei,  în care s-a discutat  și  s-a refăcut planul pe baza
discuțiilor purtate. Ideea este să avem și să aplicăm acest plan.

D-na Secretar: Până în momentul de față nici nu am avut un plan.
D-l Primar: Am participat de curând la o ședință ATOP (Autoritatea Teritorială

de Ordine Publică) și am considerat că în general situația orașului Covasna este bună.
D-l Tabalai: În ședință chiar șeful poliției a fost dispus să colaboreze.
D-l Domahazi: Această comisie se poate reuni când este nevoie.
D-l Primar: La ședinț ATOP am discutat situația camerelor de luat vedere, a

fost apreciat poziția orașului Covasna în acest sens, în alte localități camerele au fost
finanțate de către Consiliul Județean. Avem solicitare din partea Poliției Naționale, ca
camerele  să  fie  legate  online pentru supravegherea orașului,  cu care  nu suntem de
acord. Ori de câte ori este nevoie le punem la dispoziție înregistrările. În Zăbala de ex.
polițistul se uită la camere din birou, nici nu iese afară pe teren. Am considerat că în
loc să fie prins un infractor cu cinci minute mai repede și să sufere 99% din locuitori
din această cauză, este mai bine așa. Am decis să mai achiziționăm 10 camere, pe care
să le montăm la locurile unde avem probleme (de ex. deșeuri clandestine).

D-l Szabo: Bine, atunci următorul plan, anul viitor să fie completat.
 

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

 art. 1 – 15 voturi „pentru”, 
 art. 2 – 15 voturi „pentru”, 
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Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  15
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 86/2017
privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna.

D-l consilier Fulop Csaba părăsește sala de ședințe.

Diverse.
D-l Domahazi: Referitor la compartimentul de urbanism, vă rog să dispuneți o

îndrumare rapidă și corectă. Oamenii sunt foarte supărați.
D-l Primar: Știu că unii cetățeni ascultă această înregistrare, și pe această cale

vă aduc la cunoștință că orașul Covasna nu mai are dreptul să emită autorizații  de
construire  și  certificate  de  urbanism.  Îi  îndrum  pe  cetățeni  să  meargă  la  Sfântu
Gheorghe la Consiliul Județean. Postul necesită studii superioare, și nici o persoană nu
dorește să devină arhitectul șef al orașului. Nu ne convine nici nouă, pentru că acești
bani nu mai intră în bugetul local, nici Consiliul Județean nu este fericit că trebuie să
presteze aceste servicii, pentru că au și ei personal puțin. Vă rog să mediatizați și Dvs.,
să găsim persoana de care avem nevoie pe acest post.

D-l Domahazi: Sper să mai cosiți iarba și către Târgu Secuiesc.
D-l Primar:  6 oameni  lucrează zilnic, dar și  crește iarba foarte repede. Ne

străduim să facem față.
D-l Domahazi: Sensul giratoriu și traficul cu tonaj mare pe Ștefan cel Mare.
D-l Primar:  Avem taxă instituită pentru tonaj mare,  poată să vină să ceară

autorizație de acces. Cu supravegherea: poliția orașului se împuținează pe zi ce trece.
Știți foarte bine că sensul giratoriu nu se poate, dar mai încercăm să găsim soluție, cu
siguranță.

D-l  Kopacz:  Eu  cu  mersul  autobuzelor  am  problemă,  nu  prea  respectă
programul. Am sesizat de un locatar care circulă cu trenul, vine seara și rareori găsește
autobuzul în gară. Avem o hotărâre și să încercăm măcar să respectăm.

D-l Primar: Facem o adresă către firma de transport.
D-l Kopacz: A venit Dânsul aici cu niște propuneri pe care nu le respectă.
D-l Primar: Să vedem când expiră termenul pentru autorizația de construire și

dacă obține autorizația de funcționare. Facem o adresă și verifică d-l Deak.
D-l Molnar: Am o problemă pe str. Butykak cu stâlpul de iluminat public. Aș

dori să transmit d-lui Primar a scrisoare din partea Inspectoratului Școlar – o scrisoare
de mulțumire pentru sprijinul acordat. – Înmânează o diplomă D-lui Primar.

D-na Bodo: Pe str. Petofi Sandor de câteva zile staționează o mașină de tonaj
mare.

D-l Primar: Trimitem poliția locală la fața locului să verifice.
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D-na Bodo: Drumul către Tamașfalău este arat din amândouă părțile, imediat
nu mai rămâne drum pe ce să circulăm. Nu știu de cine aparține acea parte a drumului,
vă rugăm să verificați.

D-l  Szabo:  Am sesizat  în  mai  multe  rânduri  că  nu  primim materialele  de
ședință în timp. Nu ne convine această întârziere. Am o propunere foarte concretă: cel
care se face vinovat de întârzierea materialelor, să fie sancționat.  Nu este admis ca
consilierul să nu  primească materialele pentru ședință.

D-l Primar: Aveți dreptate și nu aveți. Legea prevede un anumit termen, dar
dacă de ex. azi am primit listele de la școli, cum să vă prezint mai devreme? Sau dacă
estimarea pentru unele lucrări, pe care am așteptat pentru rectificarea bugetului numai
ieri am primit, cum să vă trimit cu cinci zile înainte? Dacă așa propuneți Dvs., nu mai
punem pe ordinea de zi aceste puncte și nu mai facem nimic. Sunt situații când din 20
de puncte 2 nu sunt gata în timp, cele mai importante, atunci ce facem?

D-l Szabo: Ce soluție propuneți? 
D-l Primar: Dacă putem să vă punem la dispoziție, vă punem. Nu ascundem

materialul de ședință.
D-l  Tabalai:  Avem 2 soluții:  să  respectăm legea  sau să  fim eficienți  și  să

facem să ne fie mai bine. Acele proiecte de hotărâre care sunt imperative, trebuie să le
adoptăm. Ori suntem eficienți, ori ne cramponăm pe temeiul legal. D-l Primar, mai am
o propunere: să primim convocatorul pe e-mail, și să confirmăm că am primit.

D-na Secretar: Dacă nu semnați tabelul de convocare și nu veniți la ședință,
nu pot să fac dovada că v-am convocat. 

D-l Primar: Vă trimitem în SMS cu data ședinței, și intrați fiecare să semnați
tabelul și să ridicați convocatorul. Să încercăm așa. 

D-l Szabo: D-l Kadar – ați luat cu umor cele expuse de mine.
D-l Kadar: Din punctul meu de vedere s-a pus în vedere și bunul simț. Ați fost

împiedicat vreodată să întrebați de acele proiecte care nu au fost trimise? Ideea este că
trebuie să ne informăm și noi pentru a lua decizii bune.

D-l Tozlovanu: Sunt și eu de acord cu D-l Szabo, dar măcar să ne puneți la
dispoziție  pe  hârtie.  Mai  am  alte  probleme:  este  o  țeavă  spartă  pe  str.  Justinian
Teculesc; pe str. Cuza Vodă se circulă cu viteză, ar trebui să luăm măsuri de prevenire.
Cu școala arsă din Comandău vă întreb ce măsuri am luat noi să ajutăm această școală?
Am înțeles că avem un obicei de a ține ședința ordinară în ultima joi a lunii – nu prea
s-a respectat în ultima perioadă.

D-l Primar: Noi am avut o inițiativă, la pârtia de schi am expus o urnă din
sticlă în care strângeam donații – s-au strâns 300 de lei, dar mi-a fost rușine să predau
acești bani. 

D-l Tozlovanu: Eu am o propunere: echipa de teatru a d-lui Molnar ar putea să
facă un spectacol caritabil, și suma care se strânge să donăm școlii.

D-l Primar: Și eu m-am gândit ca fiecare consilier să pună o sumă și să virăm
banii prin bancă din partea consilierilor orașului Covasna. 
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După ultima intervenția  a  Dvs.  am sesizat  la  Poliție  limitarea  de viteză pe
aceste străzi. Nu este un loc care ridică neapărat o problemă, poate să aplice sancțiuni.
Pe asfalt nu putem să intervenim, numai să montăm indicatoare.

D-l Viceprimar: Cu țeava spartă - și astăzi am intervenit în 3 locuri, rezolvăm
problema.

D-l Primar: Da, de obicei ultima joi din lună se ține ședința ordinară, dar nu
am putut pune pe 25 din cauza rectificării bugetului local. Cum am zis, sunt documente
pe care am primit în ultimele zile. În măsura în care putem, respectăm această cutumă.
Scopul nostru principal este să rezolvăm problemele orașului Covasna. 

D-l Tozlovanu: Cu intersecția de la Penny: am văzut undeva desenat pe asfalt.
Am putea desena, și să inscripționăm.

D-l Primar:  În baza acestor  discuții  eu o să revin cu adresă la Drumuri  și
Poduri Brașov, și o să solicităm să reevalueze punctul lor de vedere în această variantă.
Dacă Dvs. sunteți  de acord cu repunerea sensului  giratoriu, inclusiv vopsită,  facem
încercări. 

D-l Gazda: D-l Szabo: luna asta ați fost președinte de ședință cât alții în doi
ani. Ați văzut și Dvs. că altceva nici nu au făcut doar au pregătit materiale de ședință și
dosare.  D-l  Primar,  nu  s-ar  putea  ca  pârâul  să  arate  altfel?  Am  văzut  că  câinii
vagabonzi au cam dispărut din oraș.

D-l Primar:  Ce pot să fac eu? Să intru să curăț? Știți  că nu avem voie să
intervenim. Am fost la Sfântu Gheorghe, am discutat cu ei, momentan nu au om pe
autospeciala cu care trebuie să intervină, nu a venit nimeni la concurs. Trendul actual
este să păstrăm biodiversitatea, să nu transformăm înt-un canal de beton pârâul. Am
promisiuni din partea lor că o să vină. 

D-l Kadar: Cred că această biodiversitate nu este chiar așa de naturală, având
în vedere că acolo se scurge și altceva. Vroiam să vă întreb când reușim să dăm drumul
la rețeaua de apă și canalizare? Mă doare sufletul că întruna se strică asfaltul.

D-l  Primar:  În  baza  hotărârii  de consiliu  am făcut  o  adresă,  și  săptămâna
viitoare va fi predarea lucrărilor. Un an de zile probabil va dura să facă legăturile.

D-l Szabo: Atunci cu materialele de ședință cum facem?
D-l Primar: Soluția este simplă: dacă intrăm cu întârziere și așa considerați,

nu votați. Este decizia individuală a fiecăruia.
D-l Gazda: Eu propun să facem compromisuri sănătoase.
D-l Szabo: La fântâna arteziană din centru nu este lumină. Cu materialele: am

putea să punem un server cu acces parolă, unde s-ar încărca materialele și ar avea acces
cine are parola.

D-l Primar: O să rezolvăm problema cu fântâna arteziană, dorim să renovăm,
să modificăm acolo, am înțeles că scapă și apa undeva.

D-l Molnar: Nu am primit invitație să vorbim cu adminsitratorul site-ului, cu
d-l Bodor.

D-l Primar: Este în lucru o nouă pagină Web, este ocupat cu acela, dar o să
convocăm o ședință cu Dvs. și d-l Bodor.
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D-l  Manea:  Vreau  să  apreciez  munca  care  s-a  depus  pe  anumite  străzi,
oamenii apreciază efortul depus, mai ales că s-a intrevenit și  pe străzi la care până
acum nu s-a făcut  nimic.  Se vede că acum este altceva, să sperăm că ținem pasul.
Problema cu str. Cuza Vodă a avut ecou, eu propun ca înainte să sărim cu amenzile,
mai bine montăm indicatoare de 30. S-a tot discutat despre acele premii de excelență, a
fost un paradox ca șefa de promoție nu a fost între acele elevi care au primit premiul de
excelență. Eu propun modificarea titlului hotărârii, sau să băgăm cumva ca șeful de
promoție să fie în facto între cele premiați.

D-l Kopacz:  În  anul  2010 acea  hotărâre  așa a  fost  concepută,  să  premieze
elevii care au activități și în afara școlii, se ocupă și cu altceva nu doar cu învățatul.
Am  dorit  să  premiem  activitatea  extrașcolară,  hotărârea  este  bine  așa  cum  este
concepută.

D-l Primar: Veniți cu un nou proiect de hotărâre în acest sens și vedem.
D-l Manea:  Pe străzi a fost  aplicat piatră spartă, ceea ce este bine, dar s-a

întâmplat un mic incident, ar trebui să vedem, ar trebui compactat mai bine.
D-l  Bocan:  Cum se  face  compactarea,  prin  cilindru?  Cum se  aplică  se  și

compactează?
D-l Primar: O să insiste mai mult la compactare.   
    

 

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 19.00.

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
              SZABO LEVENTE                                    ENEA  VASILICA
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