
JUDEŢUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  27/2017 

Încheiat  astăzi,  29  noiembrie  2017,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al orașului Covasna.

Sunt prezenţi 14 consilieri, 
Lipsește  motivat:  D-l consilier  Fülöp Csaba și întârzie la ședință  d-nii  Imre

Csaba Lorand și Bocan Ioan Marcel.
Participă  la  şedinţă:  d-l  primar  Gyerő József,  secretar  oraș,  Vasilica  Enea,

directorul Liceului Kőrösi Csoma Sándor, Becsek Eva, directorul Școlii Gimnaziale
Avram Iancu,  Olărescu Henorel,  director  economic,  Bagoly Zsolt,  consilier  primar,
Szabó Zoltán, și inspector de specialitate la gospodărie comunală, Csorba Zoltán.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozi  ţ  ia
primarului nr. 653/2017 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 noiembrie 2017. 

Președinte de ședință pentru luna noiembrie a fost ales d-l consilier Tozlovanu Horia
Mihai  în ședința extraordinară din 7 noiembrie 2017, prima ședință a lunii noiembrie.

Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, d-l președinte de ședință
Tozlovanu Horia Mihai supune la vot procesul-verbal nr. 26 al ședinței extraordinare
din 13 noiembrie 2017.

Se aprobă procesul-verbal  nr.  26/2017 cu 12 voturi ”pentru” – se abțin d-nii
Tabalai Gheorghe și Manea Ovidiu Mihai.

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 general consolidat al orașului
Covasna.

2.  Proiect  de hotărâre privind majorarea capitalului  social  al  S.C.  Gos Trans
Com S.R.L. – asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
         3. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea S.C. Gos Trans Com
S.R.L. a spațiilor îngrădite pentru colectarea deșeurilor.
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4. Rapoarte privind eficacitatea și eficiența utilajului de măturat mecanic.
5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  mandatarea  reprezentantului  orașului

Covasna  în  Adunarea  Generală  a  ADI  „AQUACOV” pentru  aprobarea  modificării
prețului/tarifului  serviciului  public  de alimentare  cu apă potabilă  și  de canalizare –
epurare practicat de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA.
          6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
orașului  Covasna  în  Adunarea  Generală  a  ADI  „AQUACOV”  pentru  aprobarea
aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr.
8/2017.
          7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului.
          8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate
pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a
cuantumurilor acestora pentru anul 2018.

10.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acceptarea  transmiterii,  fără  plată,  în
proprietatea privată al orașului Covasna a unui patinoar mobil.

11. Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  acceptarea  transmiterii,  fără  plată,  în
proprietatea  privată  al  orașului  Covasna  a  unui  autoturism  din  partea  Curții
Constituționale.

12.  Diverse  –  Proces  verbal  de  constatare  nr.  2242/5702/06.10.2017   -  „Auditul
financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT – oraș Covasna” – pe anul
2016.

- Cerere Kerekes Andras nr. 6666/09.11.2017.
-  Prezentarea proiectului de hotărâre de Consiliu privind organizarea rețelei școlare a

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019 din orașul Covasna.

D-l Primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 2 și 3, la punctul 2
se  așteaptă  un  aviz  iar  la  punctul  3  se  mai  așteaptă  documentații,  și  propune
introducerea pe ordinea de zi a 2 puncte suplimentare, și anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea caietuloui de sarcini pentru închirierea, prin licitație publică, a
unui  număr  de  71  de  locuri  de  parcare  în  zonele  de  reședință  ale  orașului
Covasna, respectiv Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de zilieri
în anul 2017.

Totodată, propune discutarea punctului 9, ca punct 2, având în vedere că
sunt prezenți directorii Centrelor Financiare.

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, Proiect de hotărâre privind

rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
          D-l Bagoly Zsolt Lajos, director economic prezintă raportul de specialitate.
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Întră în sală d-l consilier Imre Csaba Lorand.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
-  AVIZ FAVORABIL – cu întrebarea d-lui Kádár dacă prin suma alocată

pentru unitățile de învățământ se asigură salariile pentru anul 2017.
D-l Bagoly răspunde că justificările se fac de către Centrele Financiare.

              Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

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. 156/2017
privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  numărului  burselor  școlare  și  a  cuantumurilor  acestora
pentru anul 2018.

Se prezintă expunerea de motive 
D-l Primar salută prezența directorilor cenrelor financiare la ședință.
 „În inițial, conform expunerii de motive și documentației care este în dosarul de

ședință, propuneam acordarea unui număr de 159 de burse pentru elevii cuprinși în
învățământul  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  orașului  Covasna  pentru  anul  2018,
astfel burse de merit 21, burse de studii 82, respectiv burse de ajutor social 56. Aveți și
tabelul împărțit pe centre financiare, din care reiese Liceul Kőrösi Csoma Sándor cu un
număr de 54 de burse,  și  Școala Gimnazială  Avram Iancu cu un număr de 105 de
burse. Cuantumul burselor s-a propus la nivelul de 100 lei bursele de merit,  50 lei
bursele de studiu și 50 lei bursele sociale. 

Înainte să facem această propunere am avut o discuție de principiu cu cei doi
directori de la centrele financiare, și am propus să redacteze acele criterii de acordare a
burselor care să fie unitare la nivel de cele două centre financiare, astfel încât pe raza
orașului Covasna să nu fie situații –să spunem anormale- în care anumite criterii sau
anumiți parametri să fie avuți în vedere de către un centru financiar, și să fie ignorate
sau neglijate de către celălalt  centru financiar.  Am înțeles că aceste criterii  au fost
avute în vedere, și totuși raportat la numărul total de elevi, numărul de burse propuse
sau solicitate de către cele două centre financiare nu sunt proporționale cu numărul de
elevi din cele două centre financiare. Am invitat cei doi directori, să discutăm puțin
despre aceste criterii, să vedem dacă acest număr de burse reflectă realitatea sau nu,
sau  cum  putem  să  facem  astfel  încât  să  nu  greșim  în  momentul  în  care  stabilim
numărul  burselor,  valoarea  totală  a  acestora,  fiindcă  ele  pe  undeva  pornesc  și  din
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alocarea financiară pe care noi o previzionăm cu această destinație, și să vorbim puțin
despre această problemă. În măsura în care urmează să mai corectăm sau să facem
anumite corecții vizavi de criterii sau numărul burselor, să scoatem de pe ordinea de zi
a acestei ședințe acest punct. În momentul în care vom fi gata și criteriile sunt clare și
aplicabile peste tot, atunci să luăm o hotărâre. Rog directorii centrelor financiare să
prezinte cum s-a ajuns la aceste numere de burse, și Dvs. să vă spuneți punctul de
vedere”.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret 
- AVIZ NEFAVORABIL și propun amânarea punctului până la obținerea

datelor necesare
              Doamna Secretar  –  AVIZ NEFAVORABIL – 

„ În conformitate cu prevederile art.  117 lit.  a) din Legea nr.  215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se
avizează nefavorabil proiectul de hotărâre din următoarele considerente:

- la solicitarea Primăriei nr. 5283/21.09.2017 privind cele 4 categorii de elevi
care ar putea beneficia de burse s-a primit răspuns de la cele două centre financiare
Liceul  Kőrösi  Csoma  Sándor  și  Școala  Gimnazială  Avram Iancu  –  doar  pentru  3
categorii – lipsind explicațiile sau precizările privind elevii care se încadrează pentru
obținerea burselor de performanță

- Cu toate că prin adresa 532/28.02.2017 a Liceului Kőrösi Csoma Sándor
am fost înștiințați că cele două instituții de învățământ preuniversitar (Liceul Kőrösi
Csoma  Sándor  și  Școala  Gimnazială  Avram  Iancu)  și-au  uniformizat  criteriile
specifice,  conform art.  20 din OMEN nr. 5576/2011 – totuși,  inexplicabil,  numărul
elevilor  propuși  pentru  burse  sociale  de  către  Liceul  Kőrösi  Csoma  Sándor  (de
exemplu) este mai mic decât cel propus de către Școala Gimnazială Avram Iancu, cu
toate că s-au depus 49 de dosare pentru solicitarea bursei de ajutor social la Liceul
Kőrösi Csoma Sándor.

- nu sunt depuse hotărârile Consiliului de Administrație ale celor două centre
financiare  și  procesele  verbale de ședință  ale acestor  consilii,  documente  necesare
conform art. 13 și  art. 15 lit.  „s” din Ordinul 4619/2014 și mai ales, dacă avem în
vedere că procesul verbal de la Liceul Kőrösi Csoma Sándor nu corespunde, în ceea ce
privește numărul stabilit, cu solicitarea d-nei director, iar în situația Școlii Gimnaziale
Avram Iancu nu s-a depus nici procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație
și nici Hotărârea Consiliului de Administrație și deci nu avem certitudinea că ceea ce
propune directorul este conform celor hotărâte de către Consiliul de Administrație.

-  la  fundamentarea bugetului  pe 2018, fondurile ce vor fi  propuse pentru
burse  sociale  trebuie  să  asigure  necesarul  pentru  toți  elevii  care  se  încadrează  în
prevederile art. 11, 12, 13 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5576/2011.
Este ilegal și inadmisibil ca un elev bolnav de TBC, de exemplu, să primească bursă
socială  la  o  instituție  de  învățământ  iar  la  altă  instituție  să  nu  primească,  ambele
instituții fiind în aceeași localitate și având la bază criterii specifice uniformizate.
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În concluzie, fundamentarea anexată proiectului de hotărâre este incompletă
și  contradictorie,  ea  neprezentând  argumente  din  care  să  rezulte  că  se  respectă
prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5576/2011.”

Intră în sală d-l consilier Bocan Ioan Marcel

După  îndelungi  dezbateri  s-a  ajuns  la  concluzia  că  proiectul  de  hotărâre  cu
privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018
trebuie  mai bine fundamentat,  deoarece cele două centre financiare n-au procedat în
mod unitar atunci când au propus numărul burselor școlare pentru anul 2018.

Astfel, Centrul financiar Școala Gimnazială Avram Iancu a propus numărul de 9
burse de merit, 61 burse de studiu și 35 burse sociale doar în baza criteriilor generale
de acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de Stat, aprobate prin
Ordinul 5576/2011, în timp ce Centrul financiar Liceul Kőrösi Csoma Sándor a propus
numărul de 12 burse de merit, 21 burse de studiu și 21 burse sociale în baza criteriilor
specifice de acordare, situație care a condus la un număr de burse bazat pe criterii
diferite de evaluare.

D-l  Primar  a  solicitat  celor  2 directori  să  formuleze  din nou propuneri  către
consiliul local doar pe baza criteriilor generale de acordare, după o nouă informare a
elevilor și părinților privind criteriile generale aprobate prin Ordinul 5576/2011.

Cu  acordul  consilerilor  d-na  consilier  Sasu  Izabella  părăsește  sala  de
ședințe.

Se supune la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre.
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru” – unanimitate.

D-l Primar propune o scurtă prezentare a situației site-ului primăriei, și invită în
sala de ședințe pe d-l Szabó Zoltán, consilier primar.

D-l Szabó explică că este deja un nou site, însă trebuie schimbat serverul, care
este vechi. Site-ul nou va prelua efectiv toate datele care sunt în baza site-ului vechi.
Noutatea este că în cadrul noului site va funcționa și o registratură electronică.

D-l Primar propune consilierilor să verifice și să dea cu părerea.

Se  trece  la  discutarea  punctului  3  de  pe  ordinea  de  zi,  Rapoarte  privind
eficacitatea și eficiența utilajului de măturat mecanic.

Intră în sala de ședințe d-l Csorba Zoltán, inspector în cadrul compartimentului
Gospodărie Comunală, să prezinte raportul privind eficacitatea și eficiența utilajului de
măturat mecanic.
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D-nii Consilieri Tabalai, Kádár și Bocan sunt de părere că trebuia să se facă
un raport  din  care  trebuia  să  reiasă  dacă  măturatul  mecanic  este  mai  ieftin  și  mai
eficient ca măturatul manual, și sunt de părere că trebuia făcută și o analiză de preț.

D-l Primar precizează că din feed-back – urile primite din partea cetățenilor și a
celor aflați în oraș pentru tratament reiese că în urma măturatului mecanic a fost mai
curat în oraș.

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală
a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului
public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare practicat de către
Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

          D-l Primar prezintă solicitarea ADI AQUACOV de a mandata reprezentantul
orașului în AGA ca să voteze modificarea prețului la apă/canal, și explică că de la
ultima modificare din 2015 s-a majorat și salariul minim pe economie. S-a solicitat
fundamentare, care este în materialul de ședință.

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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret;
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL – motivat 
„În conformitate  cu prevederile  art.  117 lit.  a)  din Legea nr.  215/2001 a

administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se
avizează favorabil  proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile
legale invocate ca temei legal general și special.

Astfel, precizăm că procedura adoptării în regim de urgență, prevăzută de art. 7
alin. (13) din Legea 52/2003 este motivată în cuprinsul expunerii de motive și în textul
proiectului de hotărâre, asigurându-se termenul de 10 zile calendaristice pentru a primi,
în  scris,  propuneri,  sugestii  sau  opinii  de  la  data  afișării  de  către  Primăria  Sfântu
Gheorghe a anunțului făcut în numele tuturor acționarilor.

Conform  art.  36  din  contractul  de  delegare  nr.  23/2009  încheiat  între  ADI
AQUACOV și  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A.  Sfântu Gheorghe,  contract  aprobat
prin HCL nr. 120/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și
de  canalizare  către  S.C.  Gospodărie  Comunală  S.A.  Sfântu  Gheorghe – autoritatea
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delegantă are obligația să aprobe noile tarife în termen de 15 zile de la depunerea
fundamentării acestora.

Fișele  de  fundamentare  care  au  stat  la  baza  Avizului  ANRSC  nr.
510718/18.10.2017 sunt depuse de către Operator.

Astfel, față de Avizul ANRSC din 2015 tarifele pentru populație scad la apă de
la 3,68 lei/mc la 3,56 lei/mc și la canal de la 3,04 lei/mc la 3,01 lei/an, dar pentru restul
utilizatorilor ele cresc de la 2,97 lei/mc la 3,27 lei/mc – la apă, și de la 2,45 lei/mc la
2,53 lei/mc la canal.

Prețul  unic  pe  aria  de  operare  rezultă  din  politica  de  unificare  a  tarifelor
solicitată  expres  de  către  Comisia  Europeană  în  contextul  negocierilor  pentru
aprobarea POS Mediu pentru a permite  sustenabilitatea pe termen lung a structurii
regionalizate.

De  asemenea,  și  Ordinul  65/2007  al  ANRSC  prevede  în  art.  10  alin.  (2)
posibilitatea  de  unificare  a  tarifelor  „Operatorii  regionali  cuprinși  în  programe  de
dezvoltare/reabilitare cu finanțare  externă/internațională  vor unifica  prețurile/tarifele
pe întreaga arie de operare, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a
gestiunii serviciilor și/sau ale acordurilor de finanțare internaționale”.”

Discuții:  D-l  Domaházi  este  de  părere  că  nu  doar  din  cauza  salariilor  se
modifică tarifele, și din alte motive, de exemplu pierderile de apă.

D-na Secretar explică că prețul unic reiese din politica de unificare negociată cu
Comisia Europeană.

D-l Szabó prezintă punctul de vedere, din care reiese că în multe alte județe este
mai mic tariful la apă și la canalizare, că nu este corectă impunerea modificării tarifelor
în  urma  avizului  ANRSC,  și  că  operatorul  a  facturat  pierderile  de  apă  pe  seama
cetățenilor. Totodată solicită arătarea graficului previzibil de ajustare a prețurilor apei
potabile acceptat în momentul aderării la societatea Aquacov, și propune respingerea
propunerii de modificarea tarifelor la apă și canalizare și solicitarea reparării țevilor
sparte care cauzează scurgeri de apă.

D-l  Tabalai este  de părere că singurul  motiv  pentru care  se  cere modificarea
prețului este avizul ANRSC, care este solicitat tot de operator, ca să modifice prețul. În
jurul orașului Covasna s-au făcut investiții, consumatorii  s-au dublat, operatorul are
mai multe încasări. 

D-l Kopacz consideră că d-na Secretar are dreptate, de la ultimul preț avizat de
ANRSC  scade  prețul  la  populație  din  cauza  TVA-ului,  și  este  de  părere  că  votul
orașului  Covasna  oricum  nu  contează  cât  timp  Sfântu  Gheorghe  deține  51%  din
asociație.

D-l Primar clarifică că aria de consumatori nu s-a mărit,  modificarea tarifului
este cauzat de modificarea salariului minim pe economie.

D-l Kádár repetă istoricul asociației,  și explică că la aderare orașul a acceptat
politica de unificare a prețurilor ca să primească finanțări  pentru lucrări. Majorarea

7



actuală este pe partea de salarii, și nu este una semnificativă la casnici. Pierderile nu au
crescut, sunt la același nivel, și este de părere că nu este treaba consiliului să verifice
facturile consumatorilor.

D-l Bocan își aduce aminte că la aderare au aceptat un preț unic la nivel de județ,
însă nu a văzut o colaborare deschisă din partea asociației.

D-l Domaházi observă că nu s-a tehnologizat asociația în ultimul deceniu, însă
salariile cresc și crește și tariful. Nu au fost în stare să facă racordările la conducta
nouă.

D-na Bodo sesizează faptul că apa este foarte murdară, plină cu noroi, nămol,
nisip. Dacă se majorează prețul măcar să curețe mai bine apa.

D-l Bocan arată că oamenii de rând nu o să se uite la avizul ANRSC, ci pe spatele
facturilor, unde o să fie enumerate hotărârile consiliilor locale de aprobare.

D-l Primar consideră că a fost  o greșeală să nu invite directorul asociației  în
ședință. Crede că se pot constata multe lucruri, dar nu și faptul că au neglijat orașul
Covasna, mai ales dacă au în vedere investiția de la Chiuruș, care a fost realizat din
propriile fonduri al societății, la fel lucrările din str. Apelor, și sistemul a fost predat de
2 luni, prioritate la branșare având locatarii din Chiuruș, str. Ștefan cel Mare și str.
Brazilor. Și în viitor o să au nevoie de ajutorul asociației, și solicită consilierilor să
discearnă asupra consecinței votului fiecăruia.

D-l Domaházi aduce aminte că a fost propus și un sediu pentru asociație în orașul
Covasna.

D-l Primar explică că s-a majorat capitalul social al societății cu o clădire, ca
sediu,  dar care nu era în stare de folosință,  și  au solicitat  ajutorul Primăriei  pentru
reabilitarea clădirii. Cum nu mai era proprietatea orașului, nu a putut să facă investiții
acolo, și nu folosesc acea clădire. 

D-l Molnár crede că invitarea celor de la asociație ar fi  fost  oportună, pentru
discutarea problemelor sensibile care ating buzunarele utilizatorilor.

D-l Primar răspunde că toate solicitările sosite la Primărie le sunt înaintate, dar o
să fie invitați într-o ședință ulterioară pentru discuții.

D-l Tozlovanu atrage atenția consilierilor că în proiect de hotărâre este vorba de
mandatarea  d-lui  Primar,  la  care  d-na Secretar,  în  replică,  arată  că trebuie  precizat
conținutul mandatului general, să aprobe sau să nu aprobe modificarea prețurilor.

D-l Tabalai este de părere că asociația oricum are 51% din decizie, dar solicită
totuși mandatarea primarului pe hârtie. A înaintat la rândul lui mai multe sesizări la
asociație, la care a primit ca răspuns printre altele și textul „noi ne asumăm riscurile
corelative”. Susține că nu este normal să se întâmple așa ceva, și anunță abținerea de la
vot.

D-l Primar arată că fiecare votează cum consideră corect, el o să prezinte votul
final la ședința AGA.

D-l Manea anunță și el abținerea de la vot, considerând asociația ca un gigant
care  nu  ia  în  considerare  furnicuțele  din  jur.  Consideră  că  trebuie  analizate  atent
avantajele și dezavantajele, lucrurile trebuie să fie foarte clare și transparente.
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D-l Primar este de părere că faptul că d-l Kopacz a adus argumentul că asociația
are 51% parte,  consilierii  motivează votul lor  cu acest  argument.  Dacă s-a majorat
salariul minim pe economie, undeva este corect ca și tarifele să se majoreze la rândul
lor. Există explicație corectă, și nu este un argument că oricum „fac ce vor”.

D-l Szabó susține în continuare că este împotriva majorării tarifelor.
D-l Tabalai este de părere că dacă au angajat oameni, să ia în calcul în cifra lor

de afaceri. În fiecare activitate sunt fluctuații, fiecare trebuie să-și asume riscul, și nu
este corect motivarea majorării tarifelor cu faptul că s-au mărit salariile.

D-l Kádár consideră că sunt și hotărâri care nu sunt întotdeauna populare, dar
sunt necesare, nu ar fi prima hotărâre nepopopulară față de subiectul prezentat. Trebuie
asumate și hotărârile nepopulare.

D-l Bocan susține că nu trebuia să pună pe toți în fața faptului împlinit. Consideră
că nu trebuia să ia atât timp ca să facă branșamentele, și că nu a mai văzut ca asociația
să mai facă investiții.

D-l Primar răspunde că nu este un fapt împlinit, și dimpotrivă, s-au mai făcut
investiții și în anul curent. Dacă consiliul este negativ, așa o să se comporte și asociația
când o să-i fie solicitat ajutorul în rezolvarea problemelor.

D-l Manea crede că atitudinea de copii supărăcioși nu este corectă, ar fi datoria
lor să facă investițiile și branșamentele.

D-l Tabalai consideră că fiind suverani, decizia le aparține, în chimb asociația ar
trebuie să respecte cetățenii din orașul Covasna. 

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, după cum urmează: 

Art.  1: 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă (D-l  Szabó Levente),  și  5 voturi  de
abținere (D-nii Tozlovanu Horia-Mihai, Tabalai Gheorghe, Bocan Ioan Marcel, Manea
Ovidiu Mihai și Naegovici Vasile Cătălin).

Art.  2:  9 voturi  pentru,  1 vot  împotrivă (D-l  Szabó Levente),  și  5 voturi  de
abținere (D-nii Tozlovanu Horia-Mihai, Tabalai Gheorghe, Bocan Ioan Marcel, Manea
Ovidiu Mihai și Naegovici Vasile Cătălin).

Proiectul  în  ansamblu  este  aprobat  cu  9  voturi  pentru,  1  vot  împotrivă  (D-l
Szabó  Levente),  și  5  voturi  de  abținere  (D-nii  Tozlovanu  Horia-Mihai,  Tabalai
Gheorghe, Bocan Ioan Marcel, Manea Ovidiu Mihai și Naegovici Vasile Cătălin).

 după care se adoptă :  

  HOTĂRÂREA NR. 157/2017
privind mandatarea  reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea
modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și

canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală
S.A.
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           Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea
Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii
comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.

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 Domaházi  observă că asociația tot investește în alte localități, și
de cei existenți în asociație nu se ocupă.

D-l Primar explică că cel care s-a retras a aderat la o altă asociație, unde poate
avea șanse mai mari la investiții. Investiții se fac în continuare peste tot.

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. 158/2017
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în
Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi
UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017

           Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea organigramei și 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 :  

  HOTĂRÂREA NR. 159/2017
cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului.
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Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în
anul 2018.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar explică că este o locuință socială pe strada Brazilor cu 3 camere.
Inițial s-au gândit acordarea acestei locuințe pentru 2 familii, însă este o doamnă pe
primul  loca pe listă care are în întreținere 7 copii,  îndeplinind astfel  toate criteriile
arătate  de lege.  Din păcate  sunt  multe  solicitări,  ar  fi  bine dacă ar  putea răspunde
cumva acestora, și propune ca în viitor să se gândească la ahiziționarea unor locuințe
pentru cei nevoiași.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret;
- AVIZ FAVORABIL – cu mențiunea: doar pentru familia Magyari
Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL – cu completarea că prin proiectul
de hotărâre inițiat se aprobă doar ordinea de prioritate, care se va afișa la sediul
și  pe  site-ul  Primăriei,  urmând  ca  între  timp  persoanele  interesate  să  facă
contestații. Ulterior, printr-o nouă hotărâre se va repartiza apartamentul social.

Discuții: D-l Kopacz arată că și pe strada Frăției este un apartament gol, care
are destinație de locuință de servici, și propune schimbarea destinației acestei locuințe.

D-l Primar explică că acel apartament este într-o stare deplorabilă, necesită
investiții, și după efectuarea lucrărilor de reparații o să vadă și destinația.

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. 160/2017
 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea        
                                  locuințelor sociale în anul 2018

 Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  acceptarea  transmiterii,  fără  plată,  în  proprietatea  privată  al  orașului
Covasna a unui patinoar mobil.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
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D-l Primar arată că Municipiul Sfântu Gheorghe are în proprietate mai multe
patinoare, și  s-a decis donarea a 2 dintre ele. La Sfântu Gheorghe s-a aprobat deja
transmiterea unui patinoar pentru orașul Covasna și unul pentru orașul Baraolt.

A fost trimis o persoană să inspecteze acel patinoar, și din păcate s-a aflat că la
demontare a fost vandalizat, cauzând o defecțiune care este iremediabilă într-o lună.
Totuși dacă se aprobă preluarea, se încearcă repararea acestuia măcar pentru a doua
parte a sezonului. Dacă se reușește punerea în funcțiune, ulterior o să fie propus pentru
aprobare programul de funcționare și tarifele.

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

- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret;
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții:  D-l  Bocan se  interesează  dacă  s-a  făcut  o  estimare  cu  valoarea
reparației.

D-l Primar răspunde că valoarea reparației ar fi în jur de 10 mii euro.
D-l Tabalai întreabă în cât timp se amortizează această sumă?
D-l Primar arată că se amortizează în plăcerea covăsnenilor de a patina.
D-l Manea vrea să știe dacă mai prinde acest sezon patinoarul.
D-l Primar explică că o să facă tot posibiliul, dar nu crede.
D-l Szabó observă că nu reiese din documentația înaintată starea de defecțiune a

patinoarului.
D-l Primar vroia să înștiințeze prima dată consilierii, să știe dacă se preia cu

toate  defecțiunile.  Valoarea  unui  patinoar  este  foarte  mare,  raportat  la  prețul
patinoarului reparația nu ar costa mult.

 
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. 161/2017
cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului

Covasna a unui patinoar mobil

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului
Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre
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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
         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. 162/2017
cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului

Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică,
a  unui  număr  de  71  de  locuri  de  parcare  în  zonele  de  reședință  ale  orașului
Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar arată că în urma organizării primei licitații nu s-au luat toate locurile
de parcare, și ca să se mai facă un venit pentru primărie, cele rămase neocupate se scot
din nou la licitație. Condițiile sunt la fel ca la prima licitație.

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 amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- AVIZ FAVORABIL

         Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Manea observă că în general e criză de locuri de parcare, unde nu
sunt închiriate ar trebui închise, și forțați cumva cetățenii să între în legalitate.

D-l Tozlovanu se interesează dacă se  poate licita pentru un al  doilea loc de
parcare.

D-l Primar răspunde că se poate, dacă nu se ia din prima strigare.
D-l Kopacz a văzut că pe multe locuri care nu sunt închiriate se bat cetățenii,

dacă nu prind loc de parcare, lasă mașinile pe spațiul verde, și ar trebui luate măsuri în
această privință.
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D-l Primar explică că unde s-a reabilitat recent se ia măsuri, dar nu s-a reușit
peste tot amenajarea zonelor verzi. În Parcul Tineretului se ia măsuri cu utilajele mari.

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. 163/2017
cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație
publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reședință ale

orașului Covasna

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017.

Se prezintă expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre

D-l Primar propune angajarea a 10 zilieri, având în vedere că un angajat a cerut
suspendarea contractului de muncă pe un an, un alt angajat are probleme, și are nevoie
de oameni și la întreținerea Pârtiei de Schi.

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 – cu modificarea titlului hotărârii 
„pe perioada 01.12.2017 – 10.04.2018”.

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. 164/2017
cu privire la aprobarea angajării de zilieri în perioada 

01.12.2017 – 10.04.2018

Diverse.
Prezentarea  proiectului  de  hotărâre  de  Consiliu  privind  organizarea  rețelei

școlare  a  unităților  de  învățământ  preuniversitar  pentru  anul  școlar  2018-2019  din
orașul Covasna.

D-na Secretar arată ca și procedură prealabilă se prezintă proiectul consilierilor
locali,  după  care  se  trimite  la  Inspectoratul  Școlar  Județean  pentru  avizare.  După
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avizare se propune aprobarea rețelei prin hotărâre de consiliu local. Nu se desființează
nici o instituție, rețeaua școlară rămâne la fel, ca în anii precedenți.

Proces verbal de constatare nr. 2242/5702/06.10.2017  - „Auditul financiar
asupra conturilor  anuale de execuție  bugetară ale UAT – oraș Covasna” – pe anul
2016.

D-l Primar explică că sunt niște lucruri ce țin de organizare,  urmează să se
conformeze.

Cerere Kerekes Andras nr. 6666/09.11.2017.
D-na Secretar explică  că printr-o hotărâre  inițială  s-a  aprobat  achiziționarea

unui  teren  aferent  construcției  de către  d-l  Kerekes  Andras.  Ulterior,  fostul  primar
Lorincz Zsigmond a inițiat un proiect de hotărâre pentru plata în 2 tranșe, după care
urma încheierea unui  contract  de vânzare – cumpărare.  D-l  Kerekes a  achitat  doar
prima parte, dovedit de chitanța cu care a plătit, și acum dorește achitarea sumei ce a
rămas neachitat. S-a propus reevaluarea terenului, și să achite contravaloarea celor 2
expertize și astfel să aibă dreptul să cumpere.

D-l Primar propune să ajute omul,  mai  ales  că a dat  declarație că achită și
contravaloarea expertizelor.

Consilierii locali sunt de acord cu cele propuse.

S-a depus o cerere de către locatarii din str. Mierlei, prin care solicită repararea
zidului de protecție și a podului.

D-l Primar: Adresa pentru repararea podului o să fie înaintat cu o adresă la
SGA, și eventual se poate trece pe lista de investiții pentru anul 2018, însă zidul de
protecție și malul părăului aparțin de SGA Covasna. O să fie înaintată cererea acolo.

D-l Primar informează consilierii că s-au depus proiectele pe PNDL, termenele
de  depunere  au  fost  respectate.  De  asemenea  informează  asupra  faptului  că  a  fost
încheiat contractul pentru deszăpezirea drumului  de la Comandău, serviciile au fost
achiziționate de pe SEAP.

D-l Manea a observat că s-a rezolvat cât de cât cu iluminatul public și că s-a
reparat la colț str. Varului cu str. Șaguna. În același timp sesizează și câteva probleme
mai ale pe strada Apelor, unde gospodăria d-lui Olărescu a rămas afară din proiect și în
fața porții așa noroi și apă este că nu poate să intre în curte. În același situație se află și
alți locatari de pe acea stradă. 

Vizavi de grădinița din Voinești iese apă din asfalt, și pe str. Cuza Vodă la fel,
chiar în curbă.

D-l Viceprimar răspunde că s-au luat măsuri pentru remedierea problemelor.
D-l  Tabalai informează  că  și  pe  str.  Ștefan  cel  Mare  au  rămas  cetățeni

neracordați  la  apă.  Totodată  aduce  la  cunoștința  executivului  faptul  că  în  ziua
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respectivă iarăși a fost sunat de părinți nemulțumiți, care au reclamat faptul că nu a
venit microbuzul.

D-l Primar explică că este vina primăriei sau consiliului local că acei oameni au
rămas neracordați la rețea. Totodată prezintă faptul că a avut discuții cu reprezentantul
firmei Codreanu din Sfântu Gheorghe, care la rândul lui a venit de mai multe ori și a
verificat dacă circulă cursa specială pentru copii. El a sesizat că de multe ori nu erau
copii sau alți călători în stație. Multe curse nu sunt rentabile, sunt curse care nu se
justifică.  O să  fie  invitat  ca  să  prezinte  propunerile  lor.  Se  propune și  schimbarea
regulamentului.

D-l Tabalai mulțumește pentru performanța d-lui Czili, care a reușit să comute
concertulorganizat cu ocazia Zilei Naționale a României de pe data de1 decembrie pe
data de 30 noiembrie.

D-l Tozlovanu a fost căutat de d-l Papuc Ioan, care a depus o cerere, care s-a
înregistrat, și timp de 11 ani nu s-a rezolvat.

D-l Primar promite verificarea situației, să vadă unde s-a oprit procedura.
D-l Szabó consideră că merită să se gândească la achiziționarea de apartamente

pentru nevoiași. Informează consiliul că de curând a participat la o sesiune de instruire
pentru  atragerea  Fondurilor  Europene,  unde  a  aflat  că  s-ar  putea  depune  proiecte
inclusiv pentru organizarea Zilelor Orașului Covasna. Cu ajutorul consilierilor se oferă
pentru întocmirea unui proiect pentru finanțarea acestor evenimente.

D-l Primar anunță că a colaborat bine cu d-l Szabó, și cere consilierilor să-l
ajute la întocmirea proiectului respectiv.

D-l Molnár a observat că la căderea primei zăpezi au apărut și problemele de
deszăpezire la intersecții, unde ar putea să aibă grijă mai mare când merge cu plugul.
În  jurul  instituțiilor  copii  nu  au  avut  loc  unde  să  meargă  pe  trotuar,  și  instituțiile
respective nu au unde să depoziteze zăpada.

D-l Kopacz sesizează faptul că microbuzele parchează pe trotuar.
D-l Domaházi informează că în parcarea din str.  Pava de Jos nu poate intra

plugul, și solicită mână de lucru pentru curățare. Atrage atenția că în urma ședinței
comisiei de ordine publică nu s-a întâmplat nimic, și pe câmp recoltele au fost distruse.

D-l Gazda consideră că la deszăpezire  ar  trebui  să  aibă prioritate  spitalul  și
instituțiile de învățământ. Este mulțumit că s-a curățat albia pârâului, și a observat că
de la greutatea zăpezii  s-au rupt crengi vizavi de cabinetele medicale  familiale  din
parc. 

D-l Primar explică că este greu pentru primărie cu deszăpezirea, dacă s-ar aloca
mai mulți bani, s-ar putea face mai multe. 

D-l Kádár solicită modificarea indicatoarelor la Școala Orbán Balázs, și observă
că s-au scos de pe ordinea de zi puntele de colectare.

D-l Primar explică că d-l Csikos nu vrea să cheltuie bani pe chei până nu are în
proprietate punctele amenajate. Pe data de 7 decembrie o să fie ședință extraordinară și
o să fie discutat punctul respectiv.
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D-l  Manea a  observat  că  în  ultima  perioadă  s-au  montat  bănci  în  oraș,  și
întreabă dacă ar  fi  posibil  să monteze o bancă și  la  cabinetul Dr.  Olariu.  Totodată
întreabă dacă ar fi posibilă amenajarea unei parcări, măcar pentru o mașină, în fața
cabinetului medical.

D-l Tabalai felicită conducerea pentru montarea băncilor și coșurilor de gunoi.
D-l Primar promite că verifică situația, dacă este posibil, se rezolvă. 

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,
         TOZLOVANU HORIA-MIHAI                   ENEA VASILICA
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