
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  24/2017 

Încheiat  astăzi,  26  octombrie  2017,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al orașului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri, 
Lipsesc motivat:  D-nii consilieri Neagovici Vasile Cătălin și Kopacz Levente

Benedek, și întârzie la ședință d-nii Kádár Gyula, Molnár János și Tabalai Gheorghe.
Participă  la  şedinţă:  d-l  primar  Gyerő József,  secretar  oraș,  Vasilica  Enea

reprezentantul  presei  locale  (Székely  Hírmondó)  și  reprezentantul  Biroului  de
Informare Turistică, d-ra Pop Zsofia.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozitia
primarului nr. 593/2017 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 octombrie 2017. 

Președinte de ședință pentru luna octombrie a fost aleasă d-na consilier Sasu Izabella în
ședința extraordinară din 10 octombrie 2017, prima ședință a lunii octombrie.

Întră în sală d-l consilier Tabalai Gheorghe.

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 cu privire la preluarea, în administrarea Consiliului
local  al  orașului  Covasna,  a  investiției  începute  și  neterminate  „Grădinița  cu
program prelungit Covasna”.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  SF-ului  revizuit,  a
indicatorilor  tehnico-economici  și  a  devizului  general  actualizat  al  investiției
„Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.

3.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  SF-ului  revizuit,  a
indicatorilor  tehnico-economici  și  a  devizului  general  actualizat  al  investiției
„Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, jud. Covasna”.

4.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  statului  de  funcții  al
aparatului de specialitate al Primarului.

1



          5. Prezentarea Raportului de Control al Curții de Conturi Covasna nr.
2005/479/31.08.2017 cu privire  la  administrarea  domeniului  public  și  privat  al
orașului Covasna de către S.C. Gos Trans Com S.R.L. și a măsurilor ce se impun
în vederea realizării măsurilor dispuse la termenele stabilite.
          6.  Raportul de activitate al Centrului Național de Informare Turistică, oraș
Covasna, pe semestrul I/2017.
          7. Proiect de hotărâre  privind constituirea fondului de accesibilizare a
fondului forestier proprietate publică a orașului Covasna.

8.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  modificarea  art.  1  al  HCL 63/2016
privind  numirea  echipei  manageriale  pentru  investiția  „Reabilitarea
infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” 

9.  Proiect  de  hotărâre  cu privire  la  modificarea  Actului  constitutiv  și  a
Statutului S.C. Gos Trans Com S.R.L.

10. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din
imobilul 3561 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna.

11. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea d-lui Imre Csaba Lorand,
reprezentantul  orașului  în  Adunarea  Generală  Ordinară  a  Acționarilor  la
Gospodărie Comunală S.A. pentru a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de
Administrație pe perioada 2013-2017.

12. Informarea trimestrială a compartimentului administrarea domeniului
public și privat cu privire la bunurile care aparțin domeniului public al orașului
și care nu sunt întabulate în cartea funciară.

13.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  rectificarea  bugetului  general
consolidat al orașului Covasna pe anul 2017. 

14.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  execuției  bugetare  pe
trimestrul III, anul 2017.

15. Diverse

Înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi, d-na președinte de ședință
Sasu Izabella  supune la  vot  procesul-verbal  nr.  23 al  ședinței  extraordinare din 20
octombrie 2017.

Se aprobă procesul-verbal nr. 22/2017 cu 13 voturi ”pentru” – unanimitate.

D-l Primar  propune introducerea pe ordinea de zi a 3 puncte suplimentare, și
anume:  după  punctul  1:  2.  Proiect  de  hotărâre  cu privire  la  aprobarea  devizului
general,  actualizat,  și  a  indicatorilor  tehnico  –  economici,  actualizați,  pentru
investiția în continuare „Grădinița cu program prelungit orașul Covasna, județul
Covasna”, și 3. Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea finanțării din bugetul
local  a  cheltuielilor  în  sumă  de  621.301  lei  pentru  investiția  în  continuare
„Grădinița cu program prelungit orașul Covasna, județul Covasna”. și după punctul
16. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  129/2017  cu  privire  la
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finanțarea  din  bugetul  local  a  Programului  „Școală  după  Școală”  în  orașul
Covasna.

Totodată, propune discutarea punctului 6, ca prim punct, având în vedere
că este prezentă d-ra Pop Zsofia care prezintă acest punct.

Întră în sală d-l consilier Molnár János.

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, Raportul de activitate al

Centrului Național de Informare Turistică, oraș Covasna, pe semestrul I/2017.

D-ra Pop Zsofia prezintă raportul.

Discuții: D-l Gazda se interesează câte persoane lucrează în momentul de față în
acest birou.

D-ra Pop răspunde că ea este singură.
D-l Domaházi  își  aduce aminte că la d-ra care a fost anterior a depus niște

propuneri la care nu a primit răspuns și propune o vizită la biroul d-rei Pop.
D-ra Pop este de acord și îl așteaptă pe d-l consilier la discuții.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  preluarea,  în administrarea  Consiliului  local  al  orașului  Covasna,  a
investiției începute și neterminate „Grădinița cu program prelungit Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Întră în sală d-l consilier Kádár Gyula.

D-l Primar: După cum știți, acum destul de mulți ani s-a început implementarea
acestei  investiții,  Grădiniță  în  orașul  Covasna  cu  program  prelungit,  iar  efectiv
administrarea  acestei  investiții  și  toate  lucrările  au  fost  contractate  și  derulate  sub
controlul  și  sub  administrarea  centrului  financiar  3,  grădinița.  Terenul  pe  care  s-a
început construirea acestei grădinițe se află în proprietatea publică a orașului Covasna,
investiția a fost finanțată într-o anumită măsură prin niște proiecte Guvernamentale, ce
se aflau pe vremea respectivă în derulare. În momentul în care finanțarea a fost sistată
a mai alocat și consiliul local Covasna anumite sume de bani pentru a se pune sub
acoperiș această lucrare începută, pentru a nu fi deteriorată, după care s-a sistat loată
lucrarea. 

Neexistând  și  nefiind  identificate  resurse  financiare  pentru  continuarea
lucrărilor, toată investiția a rămas în stand-by. Anumite contracte care au fost semnate
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în vederea edificării lucrării, și aici mă refer la lucrările de execuție, la lucrările de
asistență, de consultanță, au rămas și ele în nelucrare, în momentul în care am intrat noi
în pâine practic am făcut niște adrese pe la Guvern în care am cerut să se identifice
posibilități de finanțare sau de continuare a finanțării lucrărilor de construire la această
investiție. Nu am primit nici un răspuns, nu s-au identificat într-o primă fază resurse,
iar  ulterior  în  momentul  în  care  a  fost  demarat  Programul  Național  de  Dezvoltare
Locală,  am  clarificat  aspectul  dacă  această  clădire,  care  se  afla  în  administrarea
grădiniței poate să fie finanțată prin PNDL pe un proiect depus de către UAT, fiindcă
PNDL-ul vizează doar proiecte depuse de către UAT-uri. Am clarificat că da, și atunci
am formulat o cerere de finanțare prin acest PNDL a continuării lucrărilor. 

Efectiv - și aici o să ating și proiectele celelalte care urmează – în momentul în
care am cerut alocarea unei anumite sume de bani trebuia să avem în vedere acele
valori,  care  figurau în  documentația  inițială  a  grădiniței  și  pentru  care  s-a  emis  și
autorizația de construire, și făcând o scădere din ceea ce s-a executat fizic și financiar
din  acele  lucrări,  să  vedem  care  este  contravaloarea  lucrărilor  care  au  rămas
neexecutate.  Pentru  acea  sumă  noi  am  depus  cererea  de  finanțare  prin  PNDL,  și
figurăm cu această  investiție  în  anexa Ordinului  Ministrului  prin care s-au aprobat
finanțările pentru PNDL. Ca să continuăm procedura, trebuia să depunem inițial până
în 30 noiembrie documentația tehnică pentru a se semna ulterior – 30 decembrie –
contractul de finanțare, însă nu știu din ce motive acel termen a fost devansat și practic
am ajuns ca până în 30 octombrie să trebuiască să depunem aceste documente.

Având în vedere acest aspect am făcut niște calcule și am început procedura de
preluare în administrarea Consiliului local a investiției începute, în vederea accesării
fondurilor  pentru  finalizarea  ei  prin  PNDL.  Toate  documentele  aferente  acestei
investiții preluăm, ca în continuare noi să fim cei care implementăm această finanțare.
Înainte să intrăm în ședință am văzut că ne-a venit o adresă de la MDRAP – citește –
astfel termenul pentru depunerea proiectelor este 29.11.2017. Dacă știam, lucram și noi
în condiții normale. Astfel se propune preluarea investiției începute în administrare, ca
să continuăm noi toate lucrările cu banii de la PNDL.

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

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

              Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL
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Discuții: D-l Gazda întreabă dacă în 5 ani se pot termina lucrările.  
D-l Primar explică că PNDL-ul așa a fost conceput: se alocă banii,  și când se

termină fondurile, se sistează lucrările. Depinde cum se alimentează bugetul local. 
D-l Gazda se interesează în ce stadiu se află investiția în momentul de față.
D-l Primar arată că toate informațiile se regăsesc în documentație.
D-l  Molnár consideră  că  este  o  problemă  foarte  pertinentă  care  ar  trebui

rezolvată cât mai curând.

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. 136/2017
cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului local a

investiției începute „Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul
Covasna” în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul

Național de Dezvoltare Locală

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  devizului  general,  actualizat,  și  a  indicatorilor  tehnico  –
economici,  actualizați,  pentru  investiția  în  continuare  „Grădinița  cu  program
prelungit orașul Covasna, județul Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar explică că la preluarea investiției  trebuie aprobat devizul general
actualizat, care este anexă la proiectul de hotărâre. 

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

Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport;
- 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 :  
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 HOTĂRÂREA NR. 137/2017
cu privire la aprobarea devizului general, actualizat, și a indicatorilor

tehnico – economici, actualizați, pentru investiția în continuare „Grădinița cu
program prelungit orașul Covasna, județul Covasna” în vederea accesării

fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor în sumă de 621.301
lei  pentru  investiția  în  continuare  „Grădinița  cu  program  prelungit  orașul
Covasna, județul Covasna”

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar: Ca să faceți o vedere de ansamblu asupra a ceea ce s-a întâmplat:
pînă  acum s-au  efectuat  plăți,  fiindcă  am scos  toată  contabilitatea  grădiniței,  toate
facturile care s-au emis și toate ordinele de plată care s-au plătit de către grădiniță, și a
rezultat  că  s-au făcut  plăți  în  valoare de 1.840.116 lei.  Desigur că atunci  când s-a
început construirea grădiniței în 2012, altele erau prețurile și costul cu forța de muncă,
alta era paritatea Euro/Dolar, și acele criterii care au fost avute în vedere în momentul
în  care  s-a  făcut  devizul.  Tocmai  de  aceea  trebuia  noi  să  actualizăm astăzi  și  să
aprobăm indicatorii tehnico – economici la nivelul prețurilor de astăzi. În momentul în
care noi am cerut finanțarea prin PNDL am avut în vedere devizul inițial, din care am
scăzut tot ce s-a cheltuit până în acel moment, și am cerut finanțare conform acelor
documente pentru suma de 1.194.173 lei, fiindcă atunci atât ne-a dat, acele documente
nu au fost actualizate, conform devizului actualizat există o diferență de 590.442 lei.
Exista și  atunci o sumă eligibilă și  o sumă neeligibilă,  și  conform algoritmului  noi
trebuie să mai completăm cu 590.442 lei, pentru care deocamdată nu avem sursă de
finanțare. Practic în urma devizului actualizat rezultă o sumă mai mare decât în 2012,
dat fiind faptul că noi am cerut o diferență conform actelor inițiale, există o diferență
pentru care nu avem finanțare. Astăzi am sunat la București, și am întrebat dacă, deși
figurăm în anexa Ordinului de Ministru cu suma aceasta de 1.194.273 lei - fiindcă
atunci  ni  s-a  cerut  așa  pe  nepregătite  –  dacă  se  finanțează  și  în  completare  suma
respectivă.  Mi  s-a  zis  că  principiul  este  acela:  cu  cât  am apărut  pe  ordin,  atât  se
finanțează, restul nu îi interesează. Dacă este așa, am propus completarea proiectului
de  hotărâre  cu  următoarele:  să  solicităm  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  să
majoreze suma cu care noi am fost incluși pe acel ordin cu suma de 590.422 lei, și în
măsura  în  care  această  solicitare  va fi  respinsă  pe motivul  că  nu se  mai  modifică
ordinul respectiv, să ne asumăm ca și cheltuiala orașului cofinanțarea sau finanțarea
acestei sume. Desigur urmează să facem rectificare bugetară în măsura în care va fi
cazul. Probabil că această sumă nu trebuie să dăm într-un singur an, deci aici banii vor
veni probabil pe parcursul mai multor ani și noi să cofinanțăm în fiecare an, să punem
o sumă ca și chletuială neeligibilă, și astfel să încercăm să încheiem această investiție.
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Eu mai insist la Minister, poate că și alții sunt în aceeași situație, fiindcă dacă unii au
fost  sinceri  și  conform  documentației  au  cerut  banii,  atunci  doar  așa  putea  să  se
întâmple și lor. Așa am pățit la toate cele 3 proiecte.  

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

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

              Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

În urma discuțiilor purtate pa această investiție consiliul local este de
acord cu unanimitate de voturi cu solicitarea suplimentării fondului alocat
din bugetul de stat pentru terminarea investiției.

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

  HOTĂRÂREA NR. 138/2017
Privind asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor în sumă de

624.301 lei pentru investiția în continuare „Grădinița cu program prelungit
orașul Covasna, județul Covasna” în vederea accesării fondurilor pentru

finalizarea ei prin Programul Național de Dezvoltare

            Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  SF-ului  revizuit,  a  indicatorilor  tehnico-economici  și  a
devizului  general  actualizat  al  investiției  „Extinderea  Liceului  Kőrösi  Csoma
Sándor”.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

          D-l Primar explică că la această investiție SF-ul a fost mai recent, diferența de
sumă nu este  așa de mare,  iar  în urma licitării  lucrărilor  poate  să  scadă.  Urmează
cesionarea contractelor, s-au purtat discuții și cu constructorul despre prețuri. 

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;

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

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Bocan  susține că constructorul trebuie să meargă mai departe cu
prețurile licitate la început, prevăzute în contract!

D-l Primar răspunde că o să mai discute, și trebuie să aibă în vedere că diferența
de sumă reiese și  din faptul  că eficiența  energetică trebuia făcută pe toată clădirea
existentă.  

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

  HOTĂRÂREA NR. 139/2017
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general, actualizat, pentru investiția 
„Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  SF-ului  revizuit,  a  indicatorilor  tehnico-economici  și  a
devizului general actualizat al investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul
Covasna, sat Chiuruș, jud. Covasna”.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

           D-l Primar arată că SF-ul vechi a fost întocmit demult, pe alte acte normative,
și  diferența  de  preț  este  destul  de  însemnată.  Dacă  nu se  suplimentează  finanțarea
proiectului, o să fie finanțat din bugetul local.

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
Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială și sport;
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- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Bocan  este de părere că ar trebui întrebat operatorul regional de
apă și canal de ce nu se ocupă ei de investiții.

D-l Tabalai nu înțelege de ce face parte orașul dintr-o asociație dacă tot orașul
trebuie să acceseze fonduri pentru extinderea rețelelor.

D-l Primar explică că operatorul execută numai lucrări de întreținere și reparație
a rețelelor existente. În Masterplan figurează acele străzi care nu au rețea de apă și
canalizare, și acel masterplan a fost înaintat la Dânșii.

D-l Tabalai este de părere că ar fi necesar a mai bună colaborare cu dânșii.

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

  HOTĂRÂREA NR. 140/2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-

economici, a devizului general actualizat și asigurarea finanțării pentru investiția
„Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna”.

D-l Fülöp se interesează dacă pentru finanțarea celor 3 proiecte există o listă de
priorități, sau care o să fie procedura.

D-l Primar explică că se finanțează toate, împărțit pe ani.

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  modificarea  statului  de  funcții  al  aparatului  de  specialitate  al
Primarului.

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 :  
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  HOTĂRÂREA NR. 141/2017
cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului.

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Prezentarea Raportului
de Control al Curții  de Conturi Covasna nr. 2005/479/31.08.2017 cu privire la
administrarea domeniului public și privat al orașului Covasna de către S.C. Gos
Trans  Com S.R.L.  și  a  măsurilor  ce  se  impun în vederea realizării  măsurilor
dispuse la termenele stabilite.

Având în vedere că d-l Csikos Tibor Zoltan din motive personale nu este
prezent, prezintă D-na Secretar Vasilica Enea, și arată că s-au solicitat propuneri
de  îmbunătățire  față  de  deficiențele  arătate.  Nu  sunt  probleme  mari,  se  pot
remedia.

D-l Fülöp se interesează în ce stadiu se află identificarea acelor persoane care nu
au un contract încheiat cu Gos Trans Com.

D-l Primar explică că se ocupă cu această problemă d-l Szabó Zoltan, consilier
primar și continuă demersurile necesare pentru rezolvarea acestei probleme.

          Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  constituirea  fondului  de  accesibilizare  a  fondului  forestier  proprietate
publică a orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Comisia pentru turism și agrement, protecția mediului, agricultură și silvicultură
- 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 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 14 voturi ,,pentru” (d-l Bocan Ioan Marcel nu votează),
după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 142/2017
privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate

publică a orașului Covasna.
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Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea art. 1 al HCL 63/2016 privind numirea echipei manageriale
pentru  investiția  „Reabilitarea  infrastructurii  rutiere  în  stațiunea
balneoclimaterică Covasna” 

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Iese din sală d-l consilier Jeszenovics Robert Károly

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

- AVIZ FAVORABIL
         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Molnár se interesează dacă s-ar putea motiva această comisie cu
ceva remunerație.

D-l Primar precizează că numai în cazul în care este prevăzut în proiect. 

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 143/2017
cu privire la modificarea art. 1 al HCL 63/2016 privind numirea echipei

manageriale pentru investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea
balneoclimaterică Covasna”

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la  modificarea  Actului  constitutiv și  a  Statutului S.C.  Gos Trans Com
S.R.L.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Intră în sală d-l consilier Jeszenovics Robert Károly

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 :  
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  HOTĂRÂREA NR. 144/2017
cu privire la modificarea Actului Constitutiv și a Statutului 

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

D-l consilier Fülöp Csaba se învoiește și părăsește sala de ședințe.

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din domeniul public
al  statului  și  din  administrarea  Ministerului  Apărării  Naționale  în  domeniul
public al orașului 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 turism și agrement, protecția mediului, agricultură și silvicultură
- 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 amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Tabalai se interesează cine este concesionarul terenului, pentru că
sunt foarte bine identificate parcelele.

D-l Viceprimar explică că deocamdată  nu se știe,  în termen de 5 ani  trebuie
finalizată investiția.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 145/2017
cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale
în domeniul public al orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  mandatarea  d-lui  Imre  Csaba  Lorand,  reprezentantul  orașului  în
Adunarea  Generală  Ordinară  a  Acționarilor  la  Gospodărie  Comunală  S.A.
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pentru a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație pe perioada
2013-2017.

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

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 146/2017
cu privire la acordarea unui mandat d-lui Imre Csaba Lorand pentru a

aproba Raportul de activitate al Administratorilor pe perioada 2013-2017.

Se  trece  la  discutarea  punctului  14  de  pe  ordinea  de  zi,  Informarea
trimestrială  a  compartimentului  administrarea  domeniului  public  și  privat  cu
privire la bunurile care aparțin domeniului  public  al  orașului  și  care nu sunt
întabulate în cartea funciară.

Prezintă  d-na  Secretar,  Vasilica  Enea,  și  explică  că  toate  bunurile  din
domeniul public trebuie reevaluate din 3 în 3 ani.

Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul
2017.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

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 Gazda prezintă problema ivită la Liceul Kőrösi Csoma Sándor, și
anume  că  din  41  de  solicitări  pentru  bursă  socială  numai  21  de  copii  o  să  fie
beneficiari.
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D-l Primar  explică că s-au solicitat listele de la centrele financiare, conform
celor  depuse  s-au  finanțat  bursele.  O  să  mai  fie  rectificări  bugetare,  și  în  limita
posibilului se vor rezolva problemele.

D-l Szabó este de părere că este prima dată când această problemă intră pe un
făgaș bun. Până în momentul de față nu a fost prezentat situația reală a problemelor.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 147/2017
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului

 Covasna pe anul 2017.

Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2017.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

Părăsește sala de ședințe d-l consilier Dali Gyula Lorand.

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

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 148/2017
privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2017.

Se trece la discutarea punctului 17 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 129/2017 cu privire la finanțarea din bugetul local a
Programului „Școală după Școală” în orașul Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

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

- AVIZ FAVORABIL
         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 149/2017
privind modificarea HCL nr. 129/2017 cu privire la finanțarea din bugetul

local a Programului „Școală după Școală” în orașul Covasna

Diverse.
D-l Primar  prezintă oferta depusă de d-na Bălaș Maria pentru vânzarea unui

teren  lângă  pârtia  de  schi,  și  solicită  punctul  de  vedere  al  consilierilor  în  această
problemă. Totodată explică că terenul este pășune împădurită, nu este zonă plată și nu
figurează în intravilanul orașului.

Consilierii consideră că prețul cerut este prea mare, și deocamdată nu sunt
interesați de oferta D-nei Bălaș Maria.

D-l  Primar  prezintă  adresa  Consiliului  Județean  Covasna,  în  legătură  cu
documentațiile tehnico – economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de
investiții în domeniul construcțiilor și a lucrărilor de intervenții la construcții existente,
adresă care vizează mai mult angajații Primăriei care se ocupă cu aceste documentații.
Totodată  prezintă  și  oferta  de donație  a  d-nei  Stoia  Adriana,  ofertă  care  constă  în
confecționarea  și  montarea  unei  porți  tradiționale  secuiești  la  intrarea  principală  în
parcul din centrul orașului, unde în momentul de față este montată o barieră de fier.
Trebuie înaintat  răspuns cu acordul Consiliului,  după care trebuie inițiat  proiect  de
hotărâre pentru acceptarea donației.

În continuare prezintă răspunsul MDRAPFE la adresa primăriei  prin care s-a
solicitat  aprobarea  în  bugetul  pe  anul  2018 fondurilor  necesare  pentru  restaurarea,
protecția și valorificarea în scop turistic a obiectivului „Cetatea Zânelor”, prin care se
răspunde  că  cheltuielile  de  investiții  pentru  obiective  ale  unităților  administrativ
teritoriale se finanțează din bugetele locale și din împrumuturi, și propune analizarea
posibilității finanțărilor din fonduri externe sau prin împrumuturi.

D-na Secretar precizează că pentru a accesa fonduri, trebuie intabulată prima
dată.

D-l Bocan este de părere că este mai ușor acum scoaterea din fondul forestier.
Promite luarea legăturii cu specialiști, și consideră că este o metodă și pentru Calea
ferată.

D-l  Primar consideră  că  ar  fi  și  ideea  transmiterii  Cetății  Zânelor  în
administrarea Muzeului, și să acceseze ei fonduri.
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D-l Manea este de părere că prima dată trebuie identificată locația, și trebuie
amenajat drumul către Cetate.

D-l Gazda observă că în toată țara se restaurează cetăți, poate există o șansă și
pentru Cetatea Zânelor. Se bucură că se continuă lucrările de toaletare a copacilor, și
puieții  plantați  la  primăvară  s-au  prins,  în  schimb  albia  pârâului  tot  așa  a  rămas,
necurățat. Întreabă pe d-l Viceprimar dacă au primit corpuri de iluminat.

D-l Viceprimar răspunde că au primit și acum urmează montarea lor.
D-l  Domaházi întreabă  când  o  să  intre  oamenii  într-un  cabinet  medical  de

familie modern și sesizează faptul că în str. Pava de Jos este o haită de câini. Înțelege
că a ajuns mașina nouă de deszăpezit și că nu o să intre în străzile laterale. Totodată
solicită d-lui Primar să mai stea de vorbă cu d-l Gaspar pentru oferta de teren pentru
cimitir.

D-l  Primar răspunde:  pentru  rezolvarea  problemelor  cu  câinii  s-a  pus  pe
transparență concesionarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. La cabinete
medicale  s-a  alocat  o  sumă de bani,  urmează  achiziționarea  lucrărilor,  dar  cel  mai
probabil rămâne pentru la anul, pentru că nu mai permite vremea lucrările afară.

Ca răspuns la observația d-lui Gazda informează că d-l Ilaș a promis continuarea
lucrărilor pentru curățirea albiei pârâului.

În legătură cu deszăpezirea explică că mașina trebuie să intre în toate străzile
pentru care are contract încheiat. 

Pentru terenul oferit  de d-l Gaspar se  cere un preț mult  prea mare,  s-au mai
purtat discuții și cu altcineva, dar în primul rând trebuie evaluate terenurile.

D-l Molnár sesizează faptul că doar resturile vegetale au fost ridicate din stradă,
restul gunoaielor au rămas la porți, și informează că marginea Pârâului Meszes este
într-o stare  deplorabilă  și  necesită  întărire.  Cu această  ocazie  se  interesează pentru
terenul din Chiuruș, ce demersuri s-au făcut pentru rezolvarea problemei.

D-l Primar explică că trebuie comandată dezmembrarea parcelară, în mai multe
variante. La Pârâul Meszes s-a făcut o estimare, și ar costa în jud de 1 milion de lei. Se
include eventual pe lista de investiții pentru anul următor.

D-l Szabó pune problema traducerii materialelor de ședință în limba maghiară,
și sesizează faptul că str. Podului nu apare pe GPS, ci apare ca str. Kossuth Lajos.

D-l  Primar răspunde  că  mai  este  problemă  și  la  o  altă  stradă,  sunt  niște
proceduri nefinalizate și din această cauză nu apar corect. Se eliberează nomenclatorul
stradal la cerere. În legătură cu traducerea materialelor teoretic se poate, dar este o
procedura costisitoare și necesită timp.

D-l Tozlovanu își aduce aminte de promisiunea făcută de d-l Codreanu, potrivit
căreia toate cursele către Iași o să fie deviate prin oraș și că nu s-a ținut de promisiune.

D-l Primar explică că în mod legal nu se poate constrânge în această privință.
D-na  Secretar propune  înaintarea  unei  adrese  prin  care  să  fie  amintită

promisiunea făcută.
D-l Primar înștiințează consilierii că a fost sunat de d-l Codreanu să participe la

preluarea a 2 autobuze mai mari pentru transport local, ocazie cu care l-a întrebat de
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această promisiune. D-l Codreanu a răspuns că nu a uitat și a dat ca sarcină unui coleg
din Sfântu Gheorghe să se ocupe de această problemă.

D-l Tozlovanu a observat în memoriul pentru Liceul Kőrösi Csoma Sándor că la
acoperișul clădirii era trecut ca material azbocimentul, cărei folosință a fost interzisă în
ultima perioadă.

D-l Primar promite sesizarea proiectantului asupra acestui lucru.
D-l  Tozlovanu informează  că  s-a  interesat  cineva  despe  hala  care  nu a  fost

demolată la fosta fabrică de biscuiți, și întreabă care este situația cu această hală.
D-l Primar explică că s-au făcut adrese pentru demolarea acelei clădiri, partea a

2-a este restituită prin sentință judecătorească și nu se înțeleg între ei proprietarii. Hala
respectivă trebuie demolată. Mai sunt câteva clădiri în stare deplorabilă.

D-l Tozlovanu transmite solicitarea cetățenilor de a face o trecere de pietoni în
dreptul fântâniței în Voinești. Acolo este și stație de autobuze.

D-l Primar promite că se interesează dacă se poate face.
D-l Tabalai revine la problema transportului local, și informează consiliul că

acel microbuz de la ora 12 nu funcționează, într-o zi copii au fost dați jos din microbuz
și lăsați în stația de autobuze.

D-l Primar explică că a mai sesizat această problemă către transportator, dar
această cursă nu a fost inclusă în contractul de concesiune.

D-l  Tabalai propune  completarea  contractului  de  concesiune  și  introducerea
cursei de la 12 cu uz temporar pe perioada școlară. Totodată, aduce la cunoștință că la
Grădinița cu program prelungit nr. 2 sunt probleme cu îmbinarea ferestrelor, și este
foarte frig în sală.

D-l Primar explică că dacă școala face adresă și solicită rectificări financiare, se
poate discuta despre această problemă, dar soluționarea problemei trebuie să pornească
de la ei, care administrează grădinița.

D-l Manea aduce în discuție problema capacelor de la canale.
D-l  Primar știe  de  problemă,  trebuie  comandată  lucrarea  pentru  ridicarea

capacelor. Anul acesta nu se pot executa aceste lucrări, dar se includ pe lista lucrărilor
curente.

D-l Manea observă că în str. Apelor nu mai evoluează lucrările așa de bine.
D-l Viceprimar a discutat cu d-l Șerban, care a promis că într-o lună se termină

lucrările.
D-l Manea se interesează dacă se vor reabilita trotuarele pe str. Mihai Eminescu.
D-l Primar răspunde că este pe lista de investiții, după ce se depun cablurile

electrice se fac și trotuarele și se plantează și copaci.
D-l Kádár intervine în legătură cu schimbarea cablurilor și explică că este vorba

de schimbarea  liniei,  o porțiune s-a avut în plan și  nu s-a putut  executa și  trebuie
terminată. Nu trebuie să spargă asfaltul, se poate face lucrarea.

D-l Manea întreabă cât timp mai este nevoie pentru începerea lucrărilor pe cele
11 străzi. Pe str. Cuza Vodă se plâng oamenii că nu au fost întrebați.
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D-l Primar arată că acolo s-a respectat aliniamentul actual al drumului. La cele
11 străzi este deja SF-ul și aliniamentul stabilit.

D-l Manea înțelege că atunci cetățenii nu mai au nimic de adăugat.
D-l  Primar propune să  invite  proiectantul  pentru a-i  pune întrebări,  dacă se

dorește acest lucru.
D-l  Manea aduce în  discuții  problema locurilor  de joacă,  se  ceartă  copii  pe

leagăne.
D-l Primar explică că la momentul respectiv au încercat să se încadreze în suma

alocată pentru amenajarea acestor locuri de joacă, și nici în momentul de față nu ar
putea fi  folosite,  pentru că trebuie comandat o analiză de risc. Consideră că se pot
aloca încă bani pentru montarea altor leagăne la aceste terenuri de joacă existente. 

Nefiind alte discuţii  doamna Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte
pentru prezenţă şi închide şedinţa la orele 18.00.

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,
                    SASU IZABELLA                             ENEA VASILICA
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