JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 15/2017
Încheiat astăzi, 29 iunie 2017, orele 1400, cu ocazia SEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local oraş Covasna.
Sunt prezenţi 12 consilieri,
Lipsesc: D-nii consilieri: Manea Ovidiu Mihai, Kopacz Levente Benedek,
Jeszenovics Róbert Károly, Imre Csaba Loránd și d-na consilier Sasu Izabella.
Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József, d-na Secretar Vasilica Enea, d-l
director economic Bagoly Zsolt Lajos și reprezentantul presei locale (Ziarul
Háromszék).
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispozitia
primarului nr. 351/2017 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 iunie 2017.
Președinte de ședință a fost ales d-l consilier Tăbălai Gheorghe în ședința
extraordinară din 13 iunie 2017.
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 inventarului actualizat al
bunurilor din domeniul privat al orașului Covasna.
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului
Covasna.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a
fondului forestier proprietatea publică a orașului Covasna.
4. Diverse.
D-l Primar Gyero Jozsef propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, și
anume: Proiect de hotărâre cu privire la implementarea proiectului ”Dotarea
pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna
Se supune la vot proiectul ordinii de zi completat.
Se aprobă ordinea de zi cu 12 voturi ”pentru” – unanimitate.
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Înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință
TăbălaiGheorghe supune la vot procesele verbale după cum urmează:
- nr. 13 –ședința ordinară 31 mai – se aprobă cu unanimitate (12 voturi ”pentru”)
- nr. 14 - ședința extraordinară 13 iunie – se aprobă cu unanimitate (12 voturi
”pentru”)
D-l președinte de ședinte Tăbălai Gheorghe transmite sincere condoleanțe în
numele colegilor d-lui consilier Szabó Levente cu ocazia trecerii în neființă a tatălui
său.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al
orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
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, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 92/2017
cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul
privat al orașului Covasna.
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local al 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 consilier Kádár întreabă de ce ni se impune această măsură dacă nu este
necesară?
D-l Bagoly: ”La începutul lunii iunie Ministerul Finanțelor a înaintat o adresă
prin care s-a interesat dacă se dorește rectificarea bugetului. Această măsură a fost
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necesară la instituțiile care nu au estimat corect bugetul la începutul anului, așa ne-a
impus Ministerul Finanțelor. Aceste sume sunt pentru salarii.”
D-l consilier Kádár întreabă dacă această măsură va afecta acordarea salariilor
pe trim III.
D-l Bagoly explică că cifric numai se mișcă banii.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 93/2017
cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2017
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietatea
publică a orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
Prezintă d-l primar Gyero Jozsef
Comisia de silvicultură - AVIZ FAVORABIL
Comisia de buget – finanțe – AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții:
D-l consilier Bocan își prezintă punctul de vedere în legătură cu acest proiect, și
anume că nu este necesară constituirea acestui fond de accesibilizare. Explică că pentru
UAT Covasna este o excepție în lege, având în vedere că fondul forestier este dat în
administrarea Romsilva, și acest fond ar fi necesar de ex. la construire de drumuri noi,
ceea ce nu este cazul. În amenajament nu este prevăzută construirea de drumuri noi
forestiere și nici în prezent orașul nu are.
D-l Bagoly oferă informații suplimentare: a avut loc un control tematic, în cadrul
căruia s-a propus darea în administrare a fondului forestier. Nu s-au mai ivit probleme
ulterior. Pentru acest fond ar trebui un cont separat, și suma alocată ar fi circa 5 mii lei
anual.
D-l Bocan propune să fie solicitate informații suplimentare de la Garda
Forestieră, și să se se amâne luarea unei decizii, revenind la subiect într-o ședință
ulterioară.
Se supune la vot propunerea d-lui consilier Bocan Ioan Marcel, care este
aprobată cu 12 voturi ”pentru”.
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D-l Primar: Se amână acest punct de pe ordinea de zi până la obținerea unui
răspuns de la Garda Forestieră Brașov conform art. 4 alin. 5 din Legea 56/2010.
Se trece la discutarea punctului suplimentar de pe ordinea de zi, Proiect de
hotărâre cu privire la implementarea proiectului ”Dotarea pârtiei de schi
”Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna.
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre
D-l Primar: ”Am discutat de mai multe ori pe de o parte despre participarea
orașului Covasna în Grupul de Acțiune Locală Progressio, unde suntem membri, Dvs.
ați stabilit și o cotizație pe care o plătim anual, stabilită după numărul de locuitori
respectiv suprafața UAT-ului și despre posibilitățile de accesare de fonduri prin
programul Leader, ”a fi lider” practic prin acest GAL Progressio. Celelalte UAT-uri
au beneficiat de fonduri, utilizate cu precădere pentru achiziționarea unor utilaje de
întreținere drumuri sau reabilitarea unor clădiri publice în comunele respective. Cu
prilejul acelor discuții eu mi-am manifestat intenția sau părerea că ar fi bine ca prin
această sursă de finanțare să achiziționăm echipamente pentru punerea în valoare a
pârtiei de schi având în vedere faptul că acolo s-a făcut o investiție destul de mare și
din păcate activitatea chiar din anul trecut a avut de suferit mai cu seamă din lipsa
utilajelor la o capacitate acceptabilă pe pârtia de schi. Aici mă refer la instalația de
fabricat zăpadă artificială și de întreținere. Am avut un contract de mentenanță și de
prestări servicii cu un operator, care ne-a pus la dispoziție un tun de zăpadă și un
ratrac. Acest tun de zăpadă nu a putut să acopere toată lungimea pârtiei de schi și de
ex. pe partea abruptă pârtia a fost într-o stare mai precară. Din calculele pe care le-am
făcut la Leader și având în vedere suma totală care se pune la dispoziția GAL
Progressio, pe algoritmul cu care aducem un aport și plătim cotizația la fondurile de
funcționare, pe acel algoritm am convenit cu celelalte UAT-uri să împărțim – la nivel
teoretic – banii pe care putem să accesăm noi, UAT-urile în GAL. Orașului Covasna îi
revine după acest algoritm undeva la 110 mii Euro, plus-minus. S-a deschis primul
apel de proiecte nu de mult, și în cadrul acestui apel de proiecte UAT-urile pot să
acceseze sau să depună cereri de finanțare pentru o sumă maximă de 67 mii Euro.
Deci, asta e suma maximă pentru care se pot scrie proiecte și formula cereri de
finanțare. Pe de altă parte trebuie știut că pentru activitățile care generează venit –
probabil se referă la profit – condițiile de finanțare presupun și un aport propriu de
10%, calculat la valoarea acestei sume. Am studiat piața și se pare, din informațiile pe
care le-am primit, că dacă am cumpăra 3 tunuri de zăpadă pentru pârtia de schi din
Covasna am putea să atragem această sumă ce ni se pune la dispoziție, însă în
condițiile în care am fi de acord să suplimentăm și partea de preț care nu este eligibil
prin această cerere de finanțare. Deci practic un tun de zăpadă se poate cumpăra
undeva la 27 mii Euro, dacă nu am epuiza toți banii pe care putem să accesăm am risca
să ia banii aceștia alte UAT-uri. De asta am zis să depunem o cerere de finanțare
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pentru întreaga sumă, chiar în condițiile în care echipamentul dacă costă mai mult să
ne asumăm că restul sumei de bani sau diferența până la valoarea de cumpărare să fim
de acord să suportăm noi din bugetul local. Adică să nu subdimensionăm cererea de
finanțare. Ideea este ca în acest apel de proiecte să luăm toți banii pe care putem să-i
accesăm pe acest agrement. Propunem în felul următor: să fiți de acord să participăm
în cadrul acestui program și să depunem o cerere de finanțare, obiectul să fie acesta: 3
tunuri de zăpadă; să acceptăm să cofinanțăm acest proiect cu acel 10% obligatoriu,
fiindcă se pare că e generator de venit în momentul în care noi luăm taxă, mă rog, este
contracost utilizarea pârtiei de schi, și să ne asumăm ca restul cheltuielilor neeligibile
să finanțăm tot noi. Trebuie știut că partea de cheltuieli neeligibile (TVA-ul aferent
cheltuielilor eligibile va fi rambursată de către Stat, din câte știm noi până acum)
probabil că TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile se suportă de către noi. Aveți în
dosare și o anexă cu parametri tehnici ai tunurilor de zăpadă, avem și o anexă cu
cheltuielile”.
(Prezintă anexa privind defalcarea cheltuielilor aferente proiectului).
”În momentul în care vom redacta cererea de finanțare și când vom face niște calcule –
în data de 7 se închide apelul de proiecte – dacă în urma calculelor economice va ieși
că nu realizăm noi un venit într-o asemenea măsură să justifice un aport propriu de
10%, s-ar putea să fie de acord AFIR-ul să reducem acest aport de 10% - aport propriu.
Este o oportunitate, trebuie să ne folosim de ea. Este mult mai bine să cumpărăm
tunurile de zăpadă din banii Uniunii, decât să cumpărăm din banii contribuabilului din
orașul Covasna. Plus că vorbim și de turism, funcționarea pârtiei de schi asigură o
alternativă în plus pentru a atrage turiști în orașul Covasna. Această activitate poate că
în sine nu este rentabilă din punct de vedere economic, însă foloasele acestei activități
se cuantifică în sănătate, clipe petrecute în mod plăcut de către cei care utilizează pârtia
de schi, cei care învață să schieze și toată viața lor vor schia în continuare, și se reflectă
și în acele ramuri ale economiei locale care sunt conexe și care pătrund în activități
turistice (cazare și alimentație publică). În mod indirect oricum o să aibă un folos dacă
noi facilităm derularea acestei activități pe timp de iarnă în orașul Covasna.”
Comisia juridică - AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru administrarea domeniului public și privat – AVIZ FAVORABIL
Comisia de turism – AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
D-l președinte de ședință TăbălaiGheorghe mulțumește d-lui Primar pentru
prezentarea proiectului.
D-l consilier Kádár apreciază inițiativa și consideră că suma de 20 mii Euro,
cheltuielile orașului nu este o sumă care ar afecta bugetul orașului.
D-l Primar precizează că anul trecut s-a încheiat activitatea la zero, cheltuielile
fiind acoperite din suma încasată pe bilete.
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D-l consilier Kádár întreabă dacă s-a verificat compatibilitatea tunurilor ce se
doresc a fi achiziționate cu rețelele existente (apă și curent electric) și dacă necesită un
proiect anume.
D-l Primar explică că ceea ce este în momentul de față nu a fost gândit pentru
capacitate atât de mare, dar alternativ poate funcționa, deocamdată. Pas cu pas se poate
realiza.
D-l consilier Tăbălai se interesează dacă a fost prevăzută o etapizare?
D-l Primar explică că a fost prevăzut tot, dar rețelele existente nu fac față, și
tunurile trebuie folosite alternativ.
D-l consilier Fülöp întreabă dacă nu ar fi mai bine achiziționarea unei pompe de
mare capacitate și 2 tunuri?
D-l Primar răspunde: S-au gândit și la asta, o pompă costă cât un tun, și trebuie
una la care rețeaua electrică existentă ar face față. Așa pot să funcționeze tunurile
alternativ, mai ales pe timp de noapte când nu funcționează teleschiul.
D-l consilier Molnár consideră că este o idee bună, însă pârtia de schi ar trebui
folosită și pe timp de vară și ar trebui găsit un plan pentru viitor.
D-l consilier Tozlovanu: a primit multe feed-back-uri pozitive, dar pe partea
superioară este foarte mult pietriș. Nu este târziu pentru a arunca semințe de iarbă
pentru a fixa stratul.
D-l Primar precizează că zăpada naturală nu poate să se depună, dar cu 2 tunuri
se poate rezolva problema. S-a aruncat deja sămânța de iarbă, de doi ani se fac acțiuni
pentru strângerea pietrelor, au participat aproape 100 de oameni. Pietrele ies la
suprafață din cauza eroziunii solului. Dacă se prinde iarba se rezolvă parțial problema.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 94/2017
Cu privire la implementarea proiectului ”Dotarea pârtiei de schi ”Lőrincz
Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna”
Diverse.
D-l consilier Neagovici se interesează în ce stadiu se află proiectul pentru str.
Mihai Eminescu.
D-l Primar explică că trebuie achiziționat de pe SEAP. În ultima perioadă s-au
luat foarte multe de pe SEAP, și această lucrare trebuie postată. Comuna Brateș a avut
un proiect asemănător, au postat pe SEAP și au avut mari probleme. D-l Antal o să
posteze proiectul așa cum este, proiectantul fiind același ca la Brateș, și dacă sunt
probleme se solicită completări de la proiectant.
D-l consilier Neagovici informează conducerea că se rupe asfaltul pe str. Cuza
Vodă.
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D-l Primar știe despre această problemă, dar prima dată trebuie reparată str.
Apelor. La începutul trimestrului III se va face rectificare bugetară pentru alocarea
fondurilor necesare pentru str. Apelor, și apoi se poate repara și str. Cuza Vodă. Acum
se predau sistemele către Gospodăria Comunală, se fac procese verbale de recepție.
Este documentație și pentru str. Vajnak, dar acolo nu sunt rețele de reabilitat, trebuie
făcut din banii orașului, cu rectificare bugetară.
D-l consilier Neagovici felicită conducerea, consideră că este pentru prima dată
când se fac lucrări de calitate.
D-l consilier Tăbălai: A trecut un an de când au fost numiți în consiliu,
mulțumește pentru buna funcționare a consiliului, consideră că au reușit să schimbe în
bine lucrând împreună, cu gestionare rapidă a problemelor și cu celeritate. Cu privire la
Gospodăria Comunală informează conducerea că pe str. Ștefan cel Mare nr. 126 s-a
spart iarăși o țeavă de apă, și nu s-au mai făcut intervenții.
D-l consilier Molnár informează că pe str. Butykak nu este iluminat public,
transmite rugămintea familiilor de acolo să se ia măsuri!
D-l consilier Kádár se interesează dacă mai sunt fonduri din cele alocate pentru
refacerea trotuarelor, pentru că pe str. Toth turiștii se plimbă în mijlocul drumului,
trotuarul fiind impracticabil.
D-l Primar oferă explicații: Lucrările se fac, s-au făcut trotuarele în zona străzii
Brazilor. S-au cheltuit foarte mulți bani pe pietruirea drumurilor și nu mai sunt fonduri.
Trebuie măsura administrativă pentru cheltuirea banilor. D-l Bagoly o să facă dare de
seamă.
D-l consilier Domaázi întreabă de ce s-au sistat lucrările pe drumurile de câmp?
D-l Primar: ”S-au sistat pentru că nu mai avem bani. Din banii aprobați pe
trimestrul care imediat se termină nu mai avem nici un leu pentru greder, pentru piatră,
pentru nimic. Am cheltuit toți banii, inclusiv pe drumul de Comandău, care este în
stare bună acum. Până acum ne-au înjurat pentru drumul de Comandău, acum ne
înjură pentru drumurile de câmp. Ne vom ocupa și de drumurile de câmp, numai să
intrăm în următorul trimestru, pentru că banii sunt alocați pe trimestre, și nu pot să iau
în trimestrul II din banii alocați pe trimestrul III, numai în acel trimestru putem să
facem achiziții. Am crezut că vreți să ne felicitați pentru că am rezolvat cu acel capac
de canal de la intersecție.
Cu Drumul Național doresc să vă informez: m-am înscris de 2 ori în audiență la
D-na Director, și a trebuit să amân de 2 ori pentru că a intervenit altă problemă. Vizavi
de lucrările de plombare: ați văzut și Dvs., și lucrările de reabilitare a trotuarelor pe
care le-am executat în ultima perioadă. Am avut o delegație de la orașul Papa, care s-a
întors cu bune impresii acasă. A fost o formație de fanfară, au dat 2 concerte, unul în
centru și unul în Valea Zânelor, au fost concerte reușite. Dorim ca relațiile de înfrățire
să le umplem cu un anumit conținut dincolo de aceste contacte de curtoazie, să avem și
conținut vizavi de realațiile cu orașele înfrățite. Am avut o vizită din partea
Ambasadorului Austriei în București, am discutat despre turism, despre posibilitățile
de dezvoltare a orașului Covasna. Am stabilit anumite puncte pe care urmează să
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conlucrăm, sau să inițiem o conlucrare, inclusiv cu Consiliul Județean. A fost prezent
și d-l Vicepreședinte Grüman, și din discuțiile purtate și cu d-na Secretar: vom
continua o anumită inițiativă vizavi de posibilitățile de decontare de către Casa de
Asigurări de Sănătate sau Sociale din Austria a cheltuielilor cu tratamentul și cazarea
cetățenilor din Austria în România. O să facem o adresă în acest sens către Ambasada
Austriei, după aceea, eventual chiar și prin această Asociație de Promovare a
Turismului în județul Covasna, să aducem niște medici austrieci în orașul Covasna ca
să vadă cum este tratamentul Metoda Covasna, și să ne ducă vestea la ei, inclusiv prin
aceste bune practici sau aceste tratamente care au avut succes.
Am avut o discuție cu cei de la Consiliul Județean și după ce terminăm și
aprobăm PUZ-ul de la Pârtia de schi o să semnăm acest contract de colaborare probabil
pentru construirea Wellness-ului. PUZ-ul este deja trecut de comisia de avizare de la
Consiliul Județen, urmează să primească avizele de le diferite Ministere, după care
dacă și Dvs. sunteți de acord să votăm acest PUZ. Mulțumesc.”
D-l consilier Tozlovanu informează conducerea că de doi-trei săptămâni s-a
spart o țeavă pe str. Justinian Teculescu pe linia de centură. Totodată informează că nu
s-a cosit iarba în jurul Bustului Justinian Teculescu.
D-l Primar: Se trimite adresă către Gospodărie Comunală, prin care o să fie
informați despre problemă.
D-l consilier Tozlovanu propune o idee de întreținere a drumului DC 14: din 22 săptămâni să treacă tractorul cu pietriș și să astupe gropile. Totodată propune ca
șanțurile de lângă drum să fie întreținute, să nu mai curgă apa pe drum.
Atrage atenția D-lui Primar asupra faptului că nu s-au consemnat corect în
procesele verbale cele spuse de Dânsul, și dorește ca alegătorii dumnealui să fie corect
informați.
D-na Secretar explică că procesul – verbal are menirea să rezume cele discutate
în ședință, pe site-ul Primăriei sunt postate înregistrările audio ale ședințelor. Nu
trebuie scrise cuvânt cu cuvânt. Aceste procese verbale se semnează, se votează, dacă
consideră cineva că s-a greșit, se corectează și se revine în ședința următoare.
D-l consilier Tăbălaiconsideră că deși legea administrației publice locale
permite corectarea proceselor verbale, ulterior, peste 10-20 de ani ”copii noștri o să
zică că am fost niște idioți”. Și d-l consilier Szabó Levente a avut o intervenție de acest
gen. Consideră că ar trebui mai multă atenție din partea d-nei Rusu.
D-l Primar informează asupra faptului că la o ședință care ține de ex. 6 ore ar fi
foarte mult de lucru dacă ar fi scris cuvânt cu cuvânt. S-ar putea ca ideea în sine să fie
regăsită, dar nu cu cuvintele consilierului.
D-na Secretar întreabă pe d-l consilier Tozlovanu de ce nu a informat mai
devreme executivul despre țeava spartă? A așteptat ședința ca să ia cuvântul la
”diverse”?
D-l consilier Tăbălaiconsideră că este problema Gospodăriei Comunale și că
este un abuz din partea lor.
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D-l consilier Kádár amintește că o astfel de discuție a avut loc și mai demult în
urma căreia a apărut aparatul de înregistrat. Consideră că ar fi binevenit un soft care să
transforme în scris cele înregistrate, astfel ușurând munca de secretariat.
D-l consilier Tozlovanu are ideea de a angaja un stenodactilograf pentru
ședințe.
D-l consilier Fülöp se interesează în ce stadiu se află licitația locurilor de
parcare? Dacă se vor licita, contractul se va face pe un an sau pentru câteva luni?
D-l Primar răspunde: Cei care au contract de închiriere, plătesc, cei care nu au,
nu plătesc. Trebuie refăcute toate marcările, schimbate sistemele de blocare. Foarte
multe parcări sunt vopsite și numerotate de oamenii care folosesc acele parcări. În
momentul în care vor fi finalizate marcările, va fi organizată și licitația.
D-l consilier Szabó referitor la problema ridicată de d-l consilier Tozlovanu
propune angajarea unei persoane care să ajute acolo unde este nevoie.
D-na Secretar propune ca în viitor procesele verbale să fie corectate cuvânt cu
cuvânt de către d-na Ciurea, și să semneze după corectare.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,50.
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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