
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  21/2017 

Încheiat  astăzi,  28  septembrie  2017,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri, 
D-nii consilieri: Tozlovanu Horia Mihai și Bocan Ioan Marcel lipsesc motivat, și

Imre Csaba Loránd întârzie.
Participă la  şedinţă:  D-l  director  economic,  Bagoly  Zsolt  Lajos,  d-ra  Mike

Andrea,  consilier  juridic  și  reprezentanții  presei  locale  (Háromszék  și  Székely
Hirmondó) – d-na Secretar lipsește fiind în concediu de odihnă.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozi  ţ  ia
primarului nr. 547/2017 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 septembrie 2017. 

Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință
Neagovici Vasile Cătălin supune la vot procesul-verbal nr. 20 al ședinței extraordinare
din 18 septembrie 2017.

Se aprobă procesul-verbal nr. 20/2017 cu 14 voturi ”pentru”.

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 rectificarea bugetului local.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor

publice pe anul 2018.
3.  Proiect  de  hotărâre  privind   modificarea  HCL  25/2016  cu  privire  la

numirea  persoanelor  responsabile  cu  asigurarea  respectării  prevederilor
contractuale în perioada de sustenabilitate a proiectului “Promovarea turismului
balnear şi a resurselor turistice endogene din zona turistică Covasna” Cod SMIS
27499.
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4. Proiect de hotărâre  privind unele modificări la  Regulamentul privind
procedura de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule de
tonaj greu pe străzi cu restricții de tonaj pe raza Orașului Covasna și aprobarea
nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizației de liberă trecere.

5.  Raportul privind activitatea SC GOS-TRANS-COM SRL pe semestrul I,
anul 2017.

6. Proiect de hotărâre  cu privire la  constituirea unei comisii  de analiză a
solicitărilor  de  locuințe  sociale,  aprobarea  criteriilor  pentru  repartizarea
locuințelor sociale, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire
a cererilor.

7.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  solicitarea  trecerii  unor  drumuri
forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din
administrarea RNP-Romsilva  în domeniul public al oraşului Covasna.

Intră în sală d-l consilier Imre Csaba Lorand.

D-l  Primar propune suplimentarea ordinii  de zi  cu 2 puncte,  Proiect  de
hotărâre cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școală după
Școală” și Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-lui
Primar,  Gyero Jozsef,  pentru acceptarea donațiilor  având ca obiect  materiale
lemnoase confiscate.

D-l Primar  motivează introducerea pe ordinea de zi a punctelor suplimentare:
Fundația Creștină Diakonia a solicitat aprobarea finanțării programului Școală după
Școală începând din 1 octombrie, altfel riscă să piardă finanțarea din partea Heks din
Elveția. 

Luând  în  considerare  notificarea  Regiei  Naționale  a  Pădurilor  –  Romsilva,
Ocolul Silvic Covasna, prin care se solicită încheierea unui contract de donație având
ca obiect materiale lemnoase confiscate sau abandonate, în termen de 7 zile de la data
înregistrării notificării, acordarea unui mandat general d-lui primar pentru acceptarea
donațiilor având ca obiect  materiale  lemnoase confiscate,  se propune suplimentarea
ordinii de zi.

           Se supune la vot proiectul ordinii de zi completat.
          Se aprobă ordinea de zi cu 15 voturi ”pentru” – unanimitate.

 
Se trece la  discutarea  punctului  1  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre

privind rectificarea bugetului local.

D-l Bagoly Zsolt, director economic prezintă expunerea de motive.
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Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț 

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase 
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,   pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 123/2017
Cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului

Covasna pe anul 2017

           Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase 

- AVIZ FAVORABIL
    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 124/2017
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

           Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de
hotărâre  privind  modificarea HCL 25/2016 cu privire la  numirea persoanelor
responsabile cu asigurarea respectării  prevederilor contractuale în perioada de
sustenabilitate  a  proiectului  “Promovarea  turismului  balnear  şi  a  resurselor
turistice endogene din zona turistică Covasna” Cod SMIS 27499.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar prezintă: în anul 2011 orașul Covasna a obținut o finanțare pentru
„Promovarea turismului  balnear și  a resurselor turistice endogene din zona turistică
Covasna”,  proiect  care  se  află  în  perioada  de  sustenabilitate.  Pentru  derularea  și
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implementarea acestui proiect este nevoie de o echipă de proiect. Prin HCL 25/2016 a
fost desemnată d-ra Kopacz Zsuzsa, dar ea nu își mai desfășoară activitatea în Centrul
de Informare Tursitică din orașul Covasna, și se propune desemnarea d-rei Pop Zsofia
în această echipă.

Comisia pentru turism și agrement, protecția mediului, agricultură și silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase 
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 125/2017
privind  modificarea HCL 25/2016 cu privire la  numirea persoanelor

responsabile cu asigurarea respectării prevederilor contractuale în perioada de
sustenabilitate a proiectului “Promovarea turismului balnear şi a resurselor

turistice endogene din zona turistică Covasna” Cod SMIS 27499

          Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind  unele  modificări  la  Regulamentul  privind  procedura  de  eliberare  a
autorizațiilor de liberă trecere  pentru autovehicule de tonaj  greu pe străzi  cu
restricții  de  tonaj  pe  raza  Orașului  Covasna  și  aprobarea  nivelului  taxelor
speciale pentru eliberarea autorizației de liberă trecere.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar explică faptul că de curând a fost adoptat o hotărâre de consiliu prin
care a fost reglementat modalitatea de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere pentru
autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricții de tonaj pe raza orașului, însă au fost
înregistrate sesizări din partea locuitorilor că nu a fost prevăzut accesul persoanelor
deținătoare de autovehicule de tonaj mare, și se dorește reglementarea acestei situații.

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură 

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase 
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL
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Discuții: 
D-l  Domaházi sesizează  și  autobuzele  care  sunt  peste  tot  în  oraș,  să  fie

reglementat și situația lor, și utilajele care o să aibă acces să fie doar cele riverane. 
D-l Primar informează că încearcă să rezolve situația autobuzelor, deocamdată

s-a reușit scoaterea lor din parcări și rezolvarea temporară a staționării acelor autobuze,
care transportă angajații la fabricile mari din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 126/2017
privind unele modificări la Regulamentul privind procedura de eliberare a

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

speciale pentru eliberarea autorizației de liberă trecere.

Se  trece  la  discutarea  punctului  5  de  pe  ordinea  de  zi,  Raportul  privind
activitatea S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe semestrul I, anul 2017.

Se ia act asupra raportului, și având în vedere că d-l director Csikos Tibor Zoltan
nu  a  putut  să  participe  la  ședință  (probleme  personale),  eventualele  întrebări  sau
nelămuriri îi pot fi adresate într-o ședință ulterioară.

           Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la  constituirea unei comisii  de analiză a solicitărilor de locuințe sociale,
aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale, actelor justificative
care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar informează consilierii  locali  că sunt foarte multe cereri și  puține
locuințe sociale și tocmai din această considerație a fost inclus pe ordinea de zi acest
punct.

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  învățământ,  cultură,  sănătate,  protecție  socială  și  sport  –  cu

mențiunea că ar trebui găsit soluții pentru a acorda mai multe locuințe sociale
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL
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    Sunt propuși în comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale: d-na 
consilier Bodó Eniko, d-l Szabó Levente și d-l Dr. Tozlovanu Horia Mihai.

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 127/2017
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale,
aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale, actelor justificative

care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.

 Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  solicitarea trecerii  unor drumuri  forestiere  și  a  terenurilor  aferente
acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva  în
domeniul public al oraşului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism și agrement, protecția mediului, agricultură și silvicultură;
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

          HOTĂRÂREA NR. 128/2017
cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor

aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-
Romsilva  în domeniul public al oraşului Covasna.

Se trece la discutarea punctului suplimentar nr. 1, anume  Proiect de hotărâre
cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școală după Școală”.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
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D-l Primar: „Astfel cum v-am spus, până acum am derulat această activitate de
educație  școlară  după  programul  normal  de  predare,  în  varianta  în  care  am  fost
partenerii Fundației Diakonia într-un program denumit Centru educațional, tip SDS.
Practic 2 grupe la Liceul Korosi Csoma Sandor, a câte 12 elevi, respectiv o grupă de la
Școala Gimnazială  Avram Iancu,  tot  de 12 elevi  au beneficiat  de binefacerile unui
asemenea  proiect  educațional,  însemnând  oră  de  predare,  respectiv  o  hrană  caldă
servită  într-un restaurant  sau  unitate  avizată-acreditată.  Am înțeles  că  a  fost  foarte
benefic acest program, și apreciat atât de către cadre didactice din cele 2 școli, cât și de
părinții acestor elevi care au beneficiat de serviciile pe care le-am cofinanțat și noi.
Într-o primă fază noi am cofinanțat într-un procent de 25%, celălalt procent de 25 % a
fost finanțat de către Consiliul Județean și 50% de către Diakonia, cu ajutorul unei alte
fundații  din  Elveția,  numită  Heks.  Ulterior,  la  propunerea  sau  recomandarea
inspectorilor Curții de Conturi, Consiliul Județean s-a retras din această variantă de
finanțare, urmând ca această cofinanțare să fie asigurată de către UAT-uri, dânșii s-au
referit în mod primordial la UAT-uri Comune, iar orașele să se descurce singure. Într-o
oarecare măsură existau șanse să finanțeze în 25% și cheltuielile noastre. Întrebarea de
fond este dacă dorim să cofinanțăm o asemenea activitate în condițiile în care această
activitate va fi derulată în aceeași parametri de către cele centre financiare, sens în care
ne-au fost depuse 2 adrese, din partea Liceului, respectiv a Școlii Gimnaziale Avram
Iancu.  Practic  din  partea  noastră  ar  presupune  o  cofinanțare  de  50%  a  tuturor
cheltuielilor cu bunurile materiale, respectiv forța de muncă, activitatea va fi derulată
în coordonarea școlii,  conform condițiilor  legale prevăzute în legea învățământului,
respectiv în actul normativ care reglementează SDS, și noi trebuie să ne asumăm, dacă
doriți  și  considerați  că  este  oportun  cofinanțarea  cu  50% a  acestor  cheltuieli.  Din
calculele noastre raportat la un interval de 9 luni, până la sfârșitul anului școlar 2017-
2018, această sumă ar ajunge undeva la 48 mii lei. Este puțin mai mare decât suma
anterioară fiindcă s-a mai majorat retribuirea cadrelor didactice. Desigur, finanțarea se
va  acorda  doar  pe  acele  perioade  de  timp  în  care  activitatea  este  derulată  în  mod
efectiv. Deci aici nu avem în vedere vacanțele, sau zilele nelucrătoare. Urgența acestui
proiect pe de o parte e că nu s-au putut până acum să se organizeze din punct de vedere
adminitrativ școlile, cu crearea tuturor grupelor, etc., pe de altă parte că cei din Elveția
țin foarte mult ca această activitate să pornească din octombrie, dacă nu, atunci nu mai
sunt parteneri în această afacere.”

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport 
- AVIZ FAVORABIL
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    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții:
D-l  Kádár  se  referă  la  grupele  vizate,  categoria  elevilor  defavorizați  social.

Acest  aspect  trebuie luat în vedere și  de către centrele financiare la implementarea
proiectului, la alegerea elevilor, pentru că sunt multe familii defavorizați social. 

D-l Primar explică că această activitate se poate derula din resurse proprii, sau
din resurse atrase. În această ecuație este vizat grupul țintă de către Diakonia. Este
posibil ca peste puțin timp să vină școala cu o altă propunere pentru înființarea unui alt
grup, unde contribuie și părinții. În acest program Diakonia se angajează să plătească
învățătorii,  se  derulează  anchetă  socială  pentru  verificarea  situației  fiecărui  elev
beneficiar.

D-l Fülöp observă că în acordul de parteneriat nu este stipulat cine se ocupă de
hrana acestor copii.

D-l  Primar  înțelege  că  școala  derulează  acest  propram,  Primăria  numai
finanțează. Din banii primiți de la consiliul local dânșii angajează o firmă de catering,
sau un restaurant pentru a servi o hrană caldă.

D-l Fülöp  consideră că totuși ar fi bine dacă ar fi prevăzut în acord sursa de
hrană ca obligația Liceului.

D-l Primar spune că este reglementat prin lege.
D-l  Tabalai se  bucură  pentru  un  asemenea  program,  care  este  benefic,  și

consideră că școlile au obligația să asigure această masă. Forma legii este atipică și
abstractă, cu mai multe precizări s-ar putea să fie îngrădiți și restricționați mai mult.

D-l Neagovici este de acord, acest program este binevenit, se dorește extinderea
acestui program, ca să beneficieze mai mulți copii. Școala este cea care organizează și
răspunde în mod direct. 

D-l Fülöp susține că cadrul legislativ prevede mai multe posibilități, dar nu este
indiferent  care  se  aplică,  și  ar  trebui  prevăzut  acest  lucru.  Propune introducerea în
acordul de parteneriat la condițiile enumerate și asigurarea hranei.

Se supune la vot propunerea d-lui Fülöp.
Se aprobă cu 15 voturi „pentru” introducerea în acordul de parteneriat a textului

următor:
„ – răspunde de asigurarea hranei  copiilor  înscriși  în programul  Școală după

Școală”.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:

          HOTĂRÂREA NR. 129/2017
cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școală după

Școală” în orașul Covasna
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Se trece la discutarea punctului suplimentar 2, Proiect de hotărâre cu privire
la acordarea unui mandat special d-lui Primar, Gyero Jozsef, pentru acceptarea
donațiilor având ca obiect materiale lemnoase confiscate.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar:  „Conform modificărilor din Legea 71/2010 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice, s-a prevăzut ca Ocolul Silvic, care asigură custodia
materialelor lemnoase confiscate, precum și a celor abandonate, este obligat să doneze
volumul confiscat către instiuții publice de pe raza UAT unde s-a realizat custodia. În
acest  sens în 3 zile lucrătoare de la confiscare,  Ocolul  trebuie să  notifice  simultan
instituțiile publice de pe raza UAT, unde s-a realizat această custodie, și să solicite
fiecărei instituții volumul, specia și sortimentele necesare pentru a le transmite cu titlu
de donație. Și aceste instituții pot solicita la rândul lor ocoalelor ca aceste materiale
lemnoase să fie donate către aceste instituții. Legea prevede și o anumită ordine în care
instituțiile beneficiază de acest material lemnos. Pentru ca Ocolul să se poată admită de
această obligație de a dona acest material lemnos, ne-a făcut o adresă prin care ne-a
întrebat dacă dorim să ni se doneze aceste cantități de material lemos. Noi am spus că
da, dar pentru ca primarul să poată accepta o donație, legea zice că trebuie să aibă
împuternicirea  Consiliului  local.  Donația  este  un  act  solemn,  teoretic  ar  trebui  să
mergem de fiecare dată și la notar ca să încheiem un act/contract de donație. Am găsit
această soluție ca Dvs. să îl mandatați  pe primar să accepte în numele și pe seama
orașului Covasna, cu titlu de donație fără sarcini, aceste cantități de material lemnos
care sunt  oferite  de către  Ocolul  Silvic,  provenind din abandon sau din confiscări.
Pentru acest lucru am pregătit noi și un contract model,  în măsura în care celelalte
instituții  aflate  pe ordinea de priorități  înaintea noastră  nu vor  opta  pentru a  primi
donația,  e  binevenită  orice  donație,  mai  ales  lemne  de  foc.  Avem  școli,  avem  și
anumite birouri unde încălzim cu material lemnos.”

Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase

- AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții:
D-l Manea  explică că este o noutate modificarea acestei legi, înainte trebuia să

organizeze  licitații  pentru  valorificarea  materialului  lemnos  confiscat.  Este  o  zonă
problemă la Chiuruș, de unde provine o mare parte din materialul lemnos confiscat. 
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D-l Domaházi propune executivului ca lângă aceste donații să acorde oamenilor
nevoiași crengile din pădure.

D-l Manea explică că pentru acele crengi atâtea hârtii trebuie făcute, că nu merită.
D-l Kádár se interesează care este ordinea de mărime a materialului confiscat?
D-l Manea răspunde că în sezonul rece este mai mare, se ridică la câteva zeci de

metri steri.
D-l Gazda susține că aceste  materiale  lemnoase  trebuie  depozitate,  și  poate se

găsește între ele și material care a trecut prin prima fază de lucru și s-ar putea folosi
pentru ceva.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:

          HOTĂRÂREA NR. 130/2017
cu privire la acordarea unui mandat general domnului Primar, 

Gyero Jozsef, pentru acceptarea donațiilor având ca obiect 
materiale lemnoase confiscate

DIVERSE.
D-l Primar se folosește de prezența presei locale, și pentru informarea corectă

a  cetățenilor,  întreabă  pe  d-l  consilier  Manea  Ovidiu  Mihai  ce  se  știe  despre  acea
reglementare în urma căreia oamenii depun cereri pentru lemne de foc, cum trebuie să
procedeze. Primăria centralizează cererile deocamdată.

D-l Manea explică că s-a încercat reglementarea cantității masei lemnoase tăiat
ilegal,  în  urma  acestei  reglementări  a  apărut  această  lege.  Legea  nu  prevede  clar
obligațiile  ocoalelor,  se  mai  așteaptă  normele  de  aplicare  a  legii  ca  să  fie  mai
concretizate lucrurile. Prin această lege s-a propus să fie pusă la dispoziția cetățenilor
ca și lemne de foc lemnele din rărituri, dărămături, care sunt sub 24 cm. Transportul
masei lemnoase va fi rezolvat de beneficiar, ocolul aduce lemnul la drum auto. 

D-l Primar înțelege că nu primarul aprobă cererile.
D-l  Manea consideră  că  există  criterii  de  eligibilitate,  și  cererile  trebuie

coroborate și cu registrul agricol care prevede proprietarii de fond forestier. Prețurile se
modifică în funcție de specie, s-a impus și un prag de 4 m steri.

D-l Primar consideră că cetățenii o să înțeleagă că el nu vrea să le dea lemne.
D-l Neagovici consideră că trebuie informați bine cetățenii.
D-l Primar prezintă o cerere din parte locuitorilor din str. Gabor Aron, care

solicită  construirea  unui  pod  pietonal  peste  Pârâul  Covasna,  în  dreptul  pieței
agroalimentare, ca să le ușureze trecerea peste apă și să nu ocolească. S-a identificat o
posibilă rezolvare a cererii, un pod care a fost desfăcut recent, dar trebuie verificate
dimensiunile, dacă este pretabil, ar fi o variantă. 
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Foarte multă lume a solicitat facilitatea de patinaj în sezonul rece. S-au purtat
discuții cu Consiliul Județean, care ar transfera cu titlu gratuit un patinoar, care ar fi
montat la baza pârtiei de schi. 

D-l  Gazda informează  conducerea  că  în  ultima  perioadă  s-au  deteriorat
bordurile trotuarelor  în mai  multe  locuri  din oraș,  a ieșit  fierul  din ele,  și  prezintă
pericol de accidentare. Consideră că ar trebui găsit un cadru festiv pentru sărbătorirea
orașului de 65 de ani, dacă nu, la anul să fie sărbătorit învățământul în orașul Covasna,
care împlinește 440 de ani de la prima atestare. Mai dorește să fie amenajat frumos
zona cascadei, ca să fie o atracție turistică.

D-l Domaházi prezintă solicitarea cetățenilor, care au cerut introducerea unui
program pentru funcționarea drujbelor, sâmbătă între orele 9-13, și duminică repaus. În
ultima perioadă, cu venirea toamnei, toată lumea face foc în gospodării pentru arderea
frunzelor, se face un fum greu, și este deranjant. În legătură cu eliberarea autorizației
de  construire  ar  trebui  mai  bine  informați  cetățenii,  și  ar  trebui  rezolvat  cumva
problema cu personalul. A avut loc și ultima competiție automobilistică din acest an,
oamenii au fost foarte mulțumiți.

D-l Primar anunță în legătură cu arderea vegetației că s-a dat foc la un depozit
de deșeuri clandestine, este interzis un asemenea lucru. Sunt anumite comportamente
care s-au întipărit de a lungul zecilor de ani, și nu mai pot fi scoase. În legătură cu
eliberarea autorizației de construire, s-a scos postul de arhitect șef la concurs, dar nu a
depus nimeni dosarul. Deocamdată avem contract de colaborare cu Consiliul Județean,
și toate condițiile le pun ei. Se scoate postul din nou la concurs.

În  legătură  cu  PUG-ul,  de  la  Ministerul  Culturii  s-a  restituit  dosarul,  toate
avizele trebuie făcute din nou.

D-l  Molnár informează  membrii  consiliului  local  că  la  sfârșitul  săptămânii
trecute s-a organizat festivalul de teatru Juventus, unde au fost invitați elevi din mai
multe orașe. A ieșit bine, toată lumea a plecat acasă mulțumit. Mulțumește celor care
au venit în sprijinul acestei eveniment. 

Se  interesează  în  ce  stadiu  se  află  proiectul  cu  internatul,  cu  liceul  și  cu
grădinița. Întreabă de terenul din Chiuruș, și consideră că trebuie clarificată situația de
acolo.

D-l Primar îl felicită pentru festivalul de teatru pentru liceeni, și consideră că și
prin această cale orașul devine mai cunoscut. În legătură cu proiectele de pe PNDL –
au rămas trei poziții, extinderea Liceului, terminarea clădirii grădiniței și introducerea
canalizării în Chiuruș. Consultantul lucrează pentru terminarea proiectelor de la liceu,
la  Chiuruș a fost  un studiu vechi  și  trebuie  actualizat  SF-ul,  la  grădiniță  trebuie  o
hotărâre de consiliu pentru preluarea clădirii, și se poate depune până în 31 octombrie. 

Cu clădirea de la internat s-au purtat diferite discuții, se așteaptă lansarea noului
ghid de proiecte, trebuie făcut și un proiect tehnic. 

Cu terenul de la Chiuruș explică că trebuie făcut dezemembrare parcelară, în
ultima perioadă s-au comandat multe ridicări topografice și nu știe sigur dacă terenul
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din Chiuruș era între ele. Cu siguranță o să intre în ședință de consiliu cu documentația
de dezmembrare.

Totodată informează consilierii locali că s-a lansat al doilea apel de proiecte pe
Lieder – Gal Progressio, și s-au gândit la achiziționarea unei pompe la pârtia de schi
sau la amenajarea unui teren cu aparate de fitness, ceva ce nu necesită proiect, pentru
că termenul este scurt, și se poate face doar achiziție de bunuri.

D-l Neagovici s-a gândit la o alternativă cu trenulețul.
D-l Dali anunță că într-o dimineață între satul Păpuți și Chiuruș au fost pe drum

17 cai de la rromi, și cere soluționarea problemei cailor.
D-l  Primar anunță  că  o  să  fie  convocată  comisia  de  ordine  publică  în

săptămâna următoare  pentru discutarea mai  multor  probleme,  între  ele și  problema
cailor din Chiuruș.

D-na Bodó transmite sesizarea mai multor mămici, că în parcul central există
doar 2 leagăne, și întreabă dacă s-ar mai putea monta și altele.

D-l Primar explică că în acel complex de joacă s-au montat doar atâtea leagăne
câte  au fost  prevăzute,  dar  promite  să  caute  o soluție  pentru montarea  mai  multor
leagăne. Totodată înformează că au fost în control de la Protecția Consumatorului, și
trebuie făcută o analiză de risc pentru acele terenuri de joacă montate.

D-l Fülöp atrage atenția asupra stațiilor de autobuz, care sunt în proprietatea
primăriei și sunt deteriorate.

D-l Primar ia cunoștință despre acest fapt.
D-l Tabalai arată că în spatele stației de la Statuie sunt vreo 6-7 vaci lăsate

liber pe un teren proprietate privată, și nu există gard.
D-l Primar dispune înaintarea unei sesizări pentru repararea gardului!
D-l Szabó în legătură cu nevoia de lemne de foc observă că încet- încet dispar

pădurile  de tot.  Sesizează  că în legătură cu site-ul  Primăriei  nu au fost  chemați  la
întâlnire cu administratorul site-ului.

D-l Primar explică că primăria are nevoie de un nou server, d-l Szabó Zoltan
se ocupă cu această problemă.

D-l Manea revine la discuția cu lemne pentru foc, și citează textul legii. Îi pare
rău că d-l Csikos nu a fost prezent la ședință, avea întrebări către dânsul, pentru că
angajații Gos Trans Com – ului de dimineață descărcau pe variantă crengi și resturi
vegetale, și vroia să întrebe și de tocătorul de crengi. A observat că sunt probleme și cu
iluminatul public în mai multe locuri,  umblă ursul și  este foarte periculos. Întreabă
când încep lucrările pe str. Apelor.

D-l Viceprimar răspunde că au început deja lucrările.
D-l Tabalai mulțumește conducerii pentru introducerea cursei speciale pentru

copii.
D-l Neagovici se interesează care este situația pe str. Mihai Eminescu cu țevile

de distribuție.
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D-l  Primar explică  că  trebuie  contractat  un  executant  de  pe  SEAP,  dar
încercările colegilor pentru încărcarea documentației au eșuat, și au ajuns la concluzia
că trebuie contractat un consultant pentru rezolvarea acestei probleme. 

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 16,40.

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,
     NEAGOVICI VASILE CĂTĂLIN                    ENEA VASILICA
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