
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  23/2017 

Încheiat  astăzi,  20  octombrie  2017,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local oraş Covasna.

Sunt prezenţi 11 consilieri, 
Lipsesc: D-nii consilieri Bocan Ioan Marcel și Kopacz Levente Benedek, lipsesc

motivat:  d-na Bodo Enikő și d-l Fülöp Csaba, și întârzie la ședință d-nii Neagovici
Vasile Cătălin și Imre Csaba Loránd.

Participă la şedinţă: d-l primar Gyerő József,  secretar oraș, Vasilica Enea și
reprezentantul presei locale (Haromszek)

Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispozi  ţ  ia
primarului nr. 589/2017 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 octombrie 2017. 

Președinte de ședință a fost ales d-na consilier Sasu Izabella în ședința extraordinară
din 10 octombrie 2017.

 
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-na președinte de ședință

Sasu Izabella  supune la  vot  procesul-verbal  nr.  22 al  ședinței  extraordinare din 10
octombrie 2017.

Se aprobă procesul-verbal nr. 22/2017 cu 11 voturi ”pentru” – unanimitate.

D-na 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 dotarea pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond”
din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și  echipament de
pompare.

D-l  Primar  propune  introducerea  pe  ordinea  de  zi  unui  punct  suplimentar,
Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului comunal DC 14, aflat
în  administrarea  Consiliului  local  Covasna  pe  nivelul  de  viabilitate  II  și  de
intervenție pe perioadă de iarnă.
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Se supune la vot proiectul ordinii de zi modificat.
          Se aprobă ordinea de zi cu 11 voturi ”pentru” – unanimitate.

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

privind dotarea pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul
Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare.

D-l Primar prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre.

Intră în sală d-l consilier Imre Csaba Lor  á  nd.

D-l  Primar:  „După cum bine  știți  pe  proiectul  Leader  avem la  dispoziție
teoretic a anumită sumă de bani de care noi putem să ne folosim, și să aprobăm prin
hotărâre  de  consiliu  local  destinația  acelei  sume  de  bani,  care  până  la  urmă  de
principiu, este pusă la dispoziția unităților locale în vederea finanțării unor acțiuni de
interes local. Cam asta este Leader-ul. Într-o primă fază cu o anumită sumă de bani ne-
am hotărât noi să finanțăm achiziționarea a 3 tunuri de zăpadă pentru dotarea pârtiei de
schi Lőrincz Zsigmond cu tunuri de zăpadă, și unde la rândul nostru ne-am asumat și
cofinanțarea proiectului cu 10%, fiindcă este un proiect generator de venit, teoretic, nu
de profit,  dar  de venituri  da,  pe lângă care  ne-am asumat  și  achitarea  cheltuielilor
neeligibile. În continuare s-a deschis un al doilea apel de proiecte, de fapt un al treilea
apel de proiecte, destinat acelor UAT-uri care nu au epuizat stocul financiar disponibil
după  algoritmul  mărima  a  UAT-ului,  respectiv  numărul  de  locuitori,  fiindcă  am
explicat la vremea respectivă că acești doi parametri le-am avut în vedere în momentul
în care am hotărât asupra stabilirii nivelului cotizației la Leader și împărțirea banilor de
care dispune Grupul de Acțiune Locală GAL Progressio, în care noi suntem membri.
Deschizându-se acest  al  doilea sau al  treilea apel  de proiecte  – ne-a cam luat  prin
surprindere, mărturisesc acest lucru - ne-am gândit ce destinație să dăm banilor și cam
pe ce să cheltuim noi această sumă de bani, și ca să finalizăm până la urmă, sau ca să
ajungem la un rezultat palpabil, acceptabil și concret în ceea ce privește mărirea sau
majorarea potențialului de exploatare a pârtiei de schi, și modernizarea acestei pârtii și
dotarea  la  nivelul  standard  acceptabil,  chiar  la  nivel  de  România,  am constatat  că
trebiue  să  achiziționăm  și  un  sistem  de  acces  electric  pe  această  pârtie  de  schi,
respectiv  -  și  aici  răspunzând la  întrebarea  d-lui  consilier  Fülöp Csaba  dacă  avem
posibilități  tehnice de a  alimenta  cele  trei  tunuri  de zăpadă – să  achiziționăm și  o
pompă de apă de mai mare capacitate decât există actual, care deservește pârtie de schi.
Vă propunem să pregătim o cerere de finanțare în care să solicităm implicarea orașului
Covasna  în  acest  proiect,  respectiv  să  depunem  o  cerere  de  finanțare  pentru
achiziționarea unui sistem de pompare a apei – sunt parametri dați, ne-am consultat cu
specialiști – respectiv achiziționarea unui sistem de acces pe pârtie, am cerut și niște
oferte, și configurația care ne-ar trebui nouă ajunge undeva la suma de 21-22 mii de
euro. La stația de pompare undeva la 42 mii de euro plus TVA. În total noi avem la
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dispoziție 45 mii euro, pe lângă care trebuie să cofinanțăm proiectul cu 10%, respectiv
să ne asumăm ca și cheltuială eligibilă diferența de preț, de cost, de achiziție a acestor
echipamente, motiv pentru care vă solicităm să fiți de acord să intre acele cheltuieli la
cheltuieli neeligibile suportate de către orașul Covasna. Vă mulțumesc.”

Intră în sală d-l consilier Neagovici Vasile Cătălin.

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

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

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ,
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții:  Înainte  de  discuții  d-l  Primar precizează  că  acel  sistem  de  acces
conține poarta cu control electronic și echipamentul soft. Este nevoie de 2 sisteme de
acces. La pompa de apă, ca să corespundă la un H maxim, au reușit să obțină prețul
indicat  în  anexă .  Urmează  și  o  rectificare  bugetară  pentru acoperirea  cheltuielilor
neeligibile. 

D-l Tabalai se interesează ce intă la cheltuieli neeligibile?
D-l Primar răspunde că teoretic au la dispoziție 45 mii euro. Dacă cheltuielile

ajung la 69 mii euro, din asta acoperă 45 mii GAL-ul, restul orașul. Oricum trebuie să
aibă 10% fond propriu, și arată că bugetul estimat este anexă la proiectul de hotărâre.

D-l Tabalai speră să fie buget pentru acoperirea cheltuielilor.
D-l  Primar explică  că  au  un  excedent  bugetar  care  se  poate  folosi  pentru

investiții. Totodată explică că s-au gândit și la echiparea unui parc de agrement, dar
acolo este necesar SF și autorizație de construire, și cu obținerea acestor documente nu
s-ar fi încadrat în cele 30 de zile prevăzute.

D-l Domaházi se interesează de imobilul – Refugiul Montan – care este la baza
pârtiei de schi.

D-l Primar lămurește că acel imobil este în curs de racordare la sistemul de apă
și canalizare, și mai mult ca sigur o să fie propus concesionarea unei suprafețe pentru
un agent economic.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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          HOTĂRÂREA NR. 134/2017
Cu privire la implementarea proiectului „Dotarea Pârtiei de schi Lorincz
Zsigmond din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și

echipament de pompare”

Se trece la discutarea punctului  2 (punctul  suplimentar)  de pe ordinea de zi,
Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului comunal DC 14, aflat în
administrarea  Consiliului  local  Covasna  pe  nivelul  de  viabilitate  II  și  de
intervenție pe perioadă de iarnă.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar precizează că având în vedere Ordinul 289/2012 - ordin comun al
Ministrului  delegat  pentru proiecte  de  infrastructură  de interes  național  și  investiții
străine și al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice - este necesar ca
acel drum comunal DC14 să fie încadrat într-un anumit grad de viabilitate. S-a propus
ca acest grad de viabilitate să fie II, în urma căreia să se poate asigura curățirea și
deszăpezirea  acelui  drum.  Totodată  este  necesar  constituirea  unei  comisii  pentru
verificarea pregătirilor acțiunilor pe timp de iarnă, și  propune 3 angajați  din cadrul
Primăriei, și anume: D-l Viceprimar, Jeszenovics Robert Károly, d-l Csorba Zoltán și
d-l Deák Barna.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ,

- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Tabalai  observă că în titlul proiectului este trecut administrarea
consiliului  local,  și  precizează  că  după  informațiile  deținute  de  dânsul  este  și  în
proprietatea orașului Covasna. 

D-l Primar explică că așa este,  drumul  se  află în proprietatea orașului  și  în
administrarea Consiliului local Covasna.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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  HOTĂRÂREA NR. 135/2017
privind aprobarea încadrării drumului comunal DC14, aflat în proprietatea
orașului Covasna și în administrarea Consiliului local al orașului Covasna pe

nivelul de viabilitate II și de intervenție pe perioada de iarnă

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,35.

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

local/audio.html

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,
                    SASU IZABELLA                             ENEA VASILICA
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