
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  14/2017 

Încheiat  astăzi,  13  iunie  2017,  orele  1400, cu  ocazia  SEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri, 
Lipsesc:  D-nii  consilieri:  Manea  Ovidiu  Mihai,  Dali  Gyula  Lóránd,  Szabó

Levente, Gazda István, Bocan Ioan Marcel și Kopacz Levente Benedek.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő  József, d-na șef serviciu Ciurea Maria

Crina și reprezentantul presei locale (Ziarul Háromszék).
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozitia

primarului nr. 316/2017 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 din luna iunie 2017. 

Se propune alegerea unei președinte de ședință pentru luna iunie.
D-l consilier Tăbălai Gheorghe este propus ca președinte de ședință.

Se aprobă cu 11 voturi ‘pentru‘, după care se adoptă:

HOTĂRÂREA 87/2017
Cu privire la alegerea președintelui de ședință

 
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 privind acordarea unui mandat special d-lui Imre
Csaba Lorand pentru a vota înființarea punctului de lucru la Sita Buzăului.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acordarea  stimulentelor  financiare
pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în
anul școlar 2016 – 2017, conform Ordinului 3248/2017. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat
mecanic.
             4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 67/2017 cu privire la
aprobarea  participării  unității  administrativ  teritoriale  oraș  Covasna  la
”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din
mediul rural”.
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            Se supune la vot proiectul ordinii de zi.
Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi ”pentru” – unanimitate.

 
Se  trece  la  discutarea  punctului  de  pe  ordinea  de  zi,  Proiect  de  hotărâre

privind acordarea unui mandat special d-lui Imre Csaba Lorand pentru a vota
înființarea punctului de lucru la Sita Buzăului.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar: Printr-o adresă de la sfârșitul lunii mai S.C. Gospodăria Comunală
S.A. solicită acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna pentru a
vota înființarea unui punct de lucru la Sita Buzăului. 

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

D-l Molnár: Realizăm deschiderea unui nou punct de lucru, dar cu proiectele
din orașul Covasna cum rămâne?

Intră în sală d-l consilier Dali Gyula Lorand.

D-l Primar: Investițiile din Covasna nu au nici o legătură cu înființarea unui
punct de lucru.

D-l Molnár: Ei nici nu au terminat predarea rețelelor din Covasna, dar deschid
un nou punct de lucru.

D-l  Primar:  Nu știu  sigur  la  care  proiect  vă referiți  acum,  la  cel  din Valea
Zânelor sau la proiectul cu cele 16 străzi? Proiectul cu străzile este al nostru, am avut
ieri  o  ședință  cu  ei,  ne-am uitat  la  documentație  să  vedem cu  ce  trebuie  să  mai
completăm, și se pregătește documentația de predare-primire a rețelelor aferente, pe
care le delegăm pentru funcționare la S.C. Gospodărie Comunală S.A. 

D-l Neagovici: Comuna Sita Buzăului a făcut o investiție ca și noi, cu finanțare
Europeană, au reabilitat Drumul Național, și de curând au delegat aceste servicii către
Gospodăria Comunală. Practic au nevoie de un punct de lucru ca această investiție să
fie funcțională.   

 
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu 1 articol, astfel:

 art. unic – 12 voturi „pentru”, 

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  12
voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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          HOTĂRÂREA NR. 88/2017
Cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului

Covasna în AGA la S.C. Gospodărie Comunală S.A.
 – în baza solicitării 7114/26.05.2017

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate  la
olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2016 – 2017, conform
Ordinului 3248/2017.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           Comisia pentru învățământ - AVIZ FAVORABIL
    Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
    Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 3 articole, astfel:
- art. 1 – 10 voturi „pentru”, d-nii consilieri Fülöp Csaba și Molnár János nu votează
- art. 2 - 10 voturi „pentru”, d-nii consilieri Fülöp Csaba și Molnár János nu votează
- art. 3 - 10 voturi „pentru”, d-nii consilieri Fülöp Csaba și Molnár János nu votează

Se  supune  la  vot  întregul  proiect  de  hotărâre,  care  este  aprobat  cu  10
voturi ,,pentru”, d-nii consilieri Fülöp Csaba și Molnár János nu votează, după care se
adoptă 

          HOTĂRÂREA NR. 89/2017
cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele

premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate 
în anul școlar 2016 – 2017

Se trece la discutarea punctului 3 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

           D-l Primar: Acest punct a fost pe ordinea de zi a ședinței ordinare din mai,
atunci ați avut anumite obiecțiuni și întrebări și s-a amânat luarea unei decizii pentru
ședința  extraordinară.  Astăzi  am  invitat  directorul  societății  S.C.  Gos  Trans  Com
S.R.L, d-l Csikós Tibor Zoltan ca să ne ofere explicații și să-i adresați întrebări.
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           Comisia pentru servicii publice -  AVIZ FAVORABIL – comisia a luat în
discuție această temă, am discutat și cu directorul societății și am decis să avizăm în
forma inițială.

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții:  D-l Csikós: Am discutat cu executivul,  în fișa de fundamentare am
detaliat toate cheltuielile, calculele sunt făcute pe 8 luni, nu pe 12 luni, sunt corecte, la
suprafața de 63.880 mp ar veni 2236 lei/săptămână cu 35 lei fără TVA. Am făcut un
calcul  și  pentru  măturatul  manual  care  a  scăzut  mult,  au  rămas  doar  trotuarele  și
parcurile. Lățimea de măturare a mașinii este de 2 m pe ambele părți al carosabilului, și
este  suma de 35 lei/mp fără TVA. Eu consider  că acest  preț  nu este așa de mare.
Efectiv cheltuieli mult mai mari pentru oraș nu sunt față de cum a fost până acum. 

Intră în sala de ședințe d-l consilier Manea Ovidiu Mihai.

D-l Tăbălai: Puteți să ne oferiți detalii despre acest utilaj?
D-l Csikós: Acest utilaj anul trecut a fost închiriat 6 luni de la o societate, ca să

facem proba cum funcționează. La sfârșitul anului trecut am achiziționat, ca să fie al
nostru și dorim să punem în funcțiune.

D-l Tăbălai: Ați calculat cam câți km de carosabil urmează să se măture?
D-l Csikós: Totalul ar fi 63,8 mii mp pe săptămână. 
D-l Tăbălai: Din ce an de fabricație este?
D-l Csikós: Din anul 2000. Posibilitățile financiare ale societății nu au permis alt

utilaj. Unul mai nou era mult mai scump, asta a fost achiziționat din banii societății.
D-l Fülöp: Din calculul prezentat reiese că parcurge cam 1,8 km pe oră. Acestea

sunt capacitățile utilajului?
D-l Csikós: Viteza de deplasare este mai mare, dar dacă are viteză mai mare nu

poate să curețe tot praful. Are două viteze: unul lent și unul foarte lent.
D-l Tozlovanu: Am făcut și eu ceva săpături, am căutat și am găsit diferite tarife

pentru măturat mecanic, cel mai mic fiind 4,95 lei în Satu Mare și cel mai mare 27 lei
în orașul Vulcan. Deci prețul propus de Dvs. este foarte mare, mai mare decât în Sfântu
Gheorghe. Dacă asumăm toate străzile, ajunge la aproape 16 km. Am presupus că acest
utilaj merge cu aproximativ 5 km/oră.

D-l Tăbălai: Merge cu 1,8 km/oră.
D-l Tozlovanu: Mi se pare enorm de mult tariful. În 4 ore de funcționare cât este

prevăzut face aproape 8 km pe zi. Nu pot fi de acord cu acest tarif. Este mai multe
decât la Sfântu Gheorghe.

D-l Csikós: Da, dar la Sfântu lățimea de măturare este de 3,5 m, deci la 1000 mp
face cam 170 ml, cât noi facem 250 ml pe ambele părți.

D-l Manea: Și este mai bine?
D-l Csikós: Deci tot atât iese dacă socotim la ml.
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D-l Fülöp: Puteți să ne dați informații care ar fi norma la măturatul manual? Câți
mp?

D-l Csikós: Nu m-am pregătit cu asemenea date, mai ales că măturatul mecanic
se face în program de lucru. Am socotit în mare, dar nu iese diferență mult mai mare ca
și cost.

D-l Tăbălai: La acest 35 de lei trebuie să luăm în calcul și TVA-ul, și prețul se
ridică la 42 de lei cu TVA. Dacă analizăm costurile de investiție, atunci constatăm că
acest utilaj chiar dacă a costat mai ieftin s-ar putea să producă costuri mulat mai mari
prin măturatul mecanic în loc să amortizeze costurile de investiție cu prețul achitat.
Asta rămâne să vedem și să votăm împreună.

D-l Kádár: Puteți să ne explicați care ar fi beneficiile din achiziționarea acestui
serviciu? Dacă ne raportăm la măturatul manual este mai bine, este mai ieftin? Avem
curățenie mai bună? Vă rugăm să explicați avantajele măturatului mecanic.

D-l Csikós:  Până acum măturatul  mecanic s-a efectuat  doar pe câteva străzi,
acum aria s-a mărit pentru că au intrat și străzile reabilitate prin programul european.
Avantajul este că se face mai mult decât cu măturatul manual.

D-l Kádár: Dacă  se mărește suprafața măturată, crește și plata.
D-l Csikós: Anul trecut ne-am gândit să modernizăm și noi, să fim ca celelalte

orașe civilizate. În multe orașe nici nu mătură mecanic.
D-l Kádár: Deci per total factura nu o să  fie mai mare, dar o să avem mai multe

străzi curățate. Doresc numai să identific avantajele pentru a aproba acest proiect.
D-l Csikós: Discutăm zi de zi cu d-l viceprimar cum să fie mai bine.
D-l Neagovici: Eu am citit nota de fundamentare, am căutat și pe internet. Aș

veni cu o propunere pentru acest an, urmând ca anul viitor să analizăm dacă a fost
benefic  sau  nu pentru noi.  Anul  acesta  să  aprobăm până în  1 noiembrie,  sau  cum
permite  vremea,  urmând  ca  la  anul  să  analizăm dacă  ne-a  fost  benefic  sau  nu,  să
tragem niște concluzii, și atunci vedem cum facem anul viitor.

D-l  Tozlovanu:  Luni  circulă  mașina  de  măturat  pe  str.  Brazilor.  Miercuri
dimineața o tanti mătura și strângea nisipul de pe marginea carosabilului. Dacă mașina
curăță bine, ce rost avea să măture după 2 zile de la trecerea mașinii pe acolo?

D-l Csikós: Centrul ar trebui măturat măcar de 2 ori pe săptămână.
D-l Tăbălai: Eu aș întreba executivul dacă avem fondurile necesare și dacă ne

permitem acest utilaj?
D-l Primar: Consider că eu aș fi cel mai interesat ca în acest oraș totul să fie în

ordine și să fie curățenie peste tot. Pe de altă parte este adevărat și suntem conștienți de
acest lucru, că S.C. Gos Trans Com – ul este societatea noastră. Ceea ce nu prea am
înțeles eu este că dacă se mătură mecanic câștigăm un plus în calitate și înlocuim acest
tip  de măturat manual care nu corespunde nici calitatitav, nici cantitativ. Dacă reușim
să câștigăm un plus desigur este bine. Ar fi de dorit să câștigăm și pe plan financiar în
sensul în care aceeași lucrare să ni se facă la un preț mai avantajos. Am și eu câteva
întrebări: în ce măsură ne încadrăm în alocațiile bugetare pe care le-am stabilit noi prin
buget pentru aceste activități? Am o nelămurire d-l director, cum se explică că niciunde
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nu am găsit un asemenea nivel al tarifului la nivel de țară? Să facem o comparație între
costul  măturatului  manual  și  costul  măturatului  mecanic.  Deci  mecanicul  este  mai
scump decât  manualul,  să  înțeleg.  Probabil  vine și  cealaltă  cheltuială că trebuie  să
strângem și să transportăm deșeurile, utilajul acesta și transportă. Cu prețul nu sunt
lămurit: desigur ne trebuie acest utilaj, e bine că s-a cumpărat, trebuie să-l utilizăm,
numai cu prețul nu sunt lămurit, puteți să ne lămuriți?

D-l Csikós: Sfântu Gheorghe are 25 lei, mătură lățimea de 7 m, pe 1000 de mp
ies cam 170 ml. Utilajul nostru mătură 4 m din lățimea drumului, pe 1000 de mp dă
cam 250 ml. Deci prețul este cam acolo.

D-l Tăbălai: După părerea mea lățimea drumului nu contează, pentru că toată
mizeria de pe carosabil se strânge pe marginea drumului, pe o lățime de 1,5 m maxim.
Dacă luăm băbește și măsurăm, avem ml, și noi despre asta vorbim, pentru că nu se
mătură toată lățimea drumului. Dacă constatăm că acest utilaj lucrează cu 1,8 km/h,
acei 16 km facem foarte ușor. Dacă luăm acest preț de 42 de lei cu TVA inclus, trebuie
să vedem că este fundamentat pentru un utilaj ca asta. Acum întrebarea este dacă ne
permitem acest lux sau nu?

D-l Kádár: Cred că este foarte important modul de calcul al acelei suprafețe de
1000  mp  la  care  se  calculează  cei  35  lei.  Costul  total  pe  care  ați  estimat  cu  d-l
viceprimar  va  avea  ca  rezultat  mărirea  acestei  facturi  sau  nu?  Dacă  factura  nu  se
mărește  foarte mult,  atunci  merită.  Dacă da, atunci trebuie să reanalizăm pentru că
afectează tot bugetul. Cam cât o să fie factura, cu cât mai mare? Cum s-a calculat
măturatul manual, pe ce suprafață? Important este să vedem cât o să fie costurile totale.

D-l Primar: Să nu confundăm lucrurile: aici stabilim niște tarife, pe altă parte nu
are  nici  o  treabă  cu  rectificare  bugetară.  Avem alocați  niște  bani  în  buget  pentru
salubrizare, și în măsura în care vedem că nu este necesar măturatul mecanic sau nu ne
încadrăm în bugetul  care ne stă la dispoziție,  vedem în ce măsură apelăm la acest
serviciu. Străzile reabilitate intră în plus, asta înseamnă că avem și cheltuieli în plus.

D-l Domahazi: Eu zic să nu confundați un utilaj vechi cu unul nou. Consider că
se poate face și economii. Eu propun să facem un experiment, și vedem anul viitor ce
facem.

D-l Neagovici: Mă întrebam de unde poate să vină o diferență atât de mare la
preț? Au același costuri cu utilajul, cheltuieli cu salariile,  cu carburantul, sunt niște
costuri fixe. Singurul loc de unde poate să provină această diferență este la ml, pentru
că unitatea de 1000 mp este același, dar nu și în ml. În altă parte se socotește toată
suprafața străzii, nu doar marginea.

D-l Tăbălai:  Avem două soluții:  adoptăm în forma inițială acest  proiect,  sau
facem un amendament pentru o perioadă de probă. Întâi să votăm propunerea d-lui
consilier Neagovici, dacă suntem de acord, solicităm o notă de fundamentare la acest
tarif la sfârșitul anului să vedem dacă merită și se justifică.

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Neagovici Vasile Cătălin, și anume
să fie inclus ”pentru anul 2017”.
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   Se aprobă de 13 voturi ”pentru”.

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

- art. 1 – 13 voturi „pentru”, - ”pentru anul 2017”
- art. 2 - ”Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul 

orașului, prin aparatul de specialitate și SC GOS-TRANS-COM SRL, care 
vor prezenta un raport privind activitatea de măturat mecanic, prestată în 
perioada 1 iulie – 1 noiembrie 2017” - 13 voturi „pentru”, 

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

          HOTĂRÂREA NR. 90/2017
Privind aprobarea tarifului pentru măturat mecanic

D-l Csikós: 2 cuvinte dacă îmi permiteți: TEGA din Sfântu Gheorghe a intrat în
pierdere din cauza taxei de mediu, și ridică tariful pentru colectarea deșeurilor. Mâine
am ședință la Sfântu Gheorghe, să vedem. Sperăm că din septembrie se deschide și
rampa de la Leț, o să ne fie mai ușor. Noi avem niște acțiuni, am împărțit la populație
niște saci, ca să selectăm deșeurile și astfel să scadem și cantitatea lor. Populația încă
nu s-a activat, dar mai continuăm activitatea până în octombrie. Mai facem o acțiune la
toamnă,  cum  am  făcut  anul  trecut  cu  vegetalele,  sperăm că  la  Leț  o  să  ne  ia  și
vegetalele.  V-am  informat  ca  să  știți  că  mai  și  lucrăm  nu  doar  cerem  bani.  Vă
mulțumesc că ați aprobat tariful, din 1 iulie intrăm și facem conform tabelului. 

               Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  completarea  HCL 67/2017 cu  privire  la  aprobarea  participării  unității
administrativ  teritoriale  oraș  Covasna  la  ”Programul  Județean  pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.

           Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           D-l Primar: Prin HCL 67/2017 am aprobat participarea unității administrativ
teritoriale  oraș  Covasna  la  ”Programul  Județean  pentru  reabilitarea,  modernizarea
căminelor culturale din mediul rural”. Am primit o adresă de la Consiliul Județean prin
care ne solicită modificarea hotărârii consiliului local în sensul să conțină obligatoriu
asigurarea de către UAT a cofinanțării pentru programul județean în proporție de cel
puțin 50%. Se propune modificarea art. 3 conform recomandărilor.

           Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL 
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           Comisia pentru cultură – AVIZ FAVORABIL
           Comisia de buget – finanțe – 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. 91/2017
privind modificarea HCL 67/2017 cu privire la aprobarea participării unității

administrativ-teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.

D-l Primar: Înainte de închiderea acestei ședințe vreau să vă aduc la cunoștință
o adresă primită de le Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, mai exact de la d-na
director  Dr.  Viorica  Crișan,  prin  care  ne  solicită  darea  în  administrarea  Muzeului
Național  de  Istorie  a  Transilvaniei  a  Casei  Nedeii  și  a  terenului  aferent.  Având în
vedere că ei  fac  cercetări  la  cetatea Dacică,  doresc să  renoveze Casa  Nedeii  și  să
folosească în timpul cercetărilor ca cazare și loc de depozitare.

Înainte  de  primirea  adresei  am discutat  cu  d-l  Viceprimar  și  cu  d-l  director
economic și am identificat fonduri pentru repararea casei Nedeii până la sărbătoarea
Nedea Mocănească. Urmează să contractăm pe SEAP firma care se va ocupa.

Întrebarea mea este: să dăm în administrare și să renunțăm la acea casă, sau să
renovăm noi  din  fondurile  noastre,  rămâne  a  nostră,  pentru  că  avem acolo  și  alte
evenimente în afară de Nedeia Mocănească.

Se supune la vot – se votează în unanimitate
neacordarea dării în administrare a Casei Nedeii și a terenului aferent.

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,35.

Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html
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