JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 20/2018
Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 16 consilieri,
Întârzie: dl consilier Neagovici Vasile Cătălin.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, d-na secretar oraș,
Vasilica Enea și reprezentantul presei locale (Háromszék).
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 458/2018 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 2018.
Președinte de ședință pentru luna noiembrie a fost ales dl consilier Szabó
Levente în ședința extraordinară a consiliului local din 13 noiembrie 2018.
Înainte de prezentarea ordinii de zi, dl președinte de ședință supune la vot
procesul - verbal nr. 19 al ședinței extraordinare din 13 noiembrie 2018.
Se aprobă procesul – verbal cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.
Dl 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 aprobarea rectificării bugetului general
consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii, precum și a
proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.
1

128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR
S.R.L.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului modelului de
steag al orașului Covasna.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din
intravilanul orașului Covasna.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei cu ordinea de
prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2019.
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002
privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului
public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
7. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL 131/2018 cu privire la
stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din
bugetul local.
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii de
consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 1042/119/2018
aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
9. Diverse
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Novației Contractului de Concesiune nr. 463/28.01.2005,
modificat prin actul adițional nr. 4725/06.09.2017, încheiat între Primăria
orașului Covasna și dr. Dumitra Dorina, medic titular al cabinetului medical
“Med Fam dr. Dumitra Dorina, în favoarea dr. Rotaru Liliana, medic medicină
generală, ca urmare a preluării activității unui praxis medical prin vânzare,
pentru care solicitarea a fost depusă recent.
Totodată propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4, Proiect de
hotărâre privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul
orașului Covasna, având în vedere impactul acestui proiect, s-a solicitat efectuarea
mai multor simulări prin diferite criterii.
Intră în sala de ședințe dl consilier Naegovici Vasile Cătălin.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 17 voturi „pentru”
– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna
pe anul 2018.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă expunerea de motive și detaliază fiecare secțiune în parte.
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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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 141/2018
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al
orașului Covasna pe anul 2018
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare
deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar: „Astfel după cum știți la nivelul Județului Covasna există un
depozit de deșeuri la Leț, Boroșneu Mare, aceasta fiind construit din fonduri
europene în urma implementării unui proiect finanțat din banii UE de către Consiliul
Județean și de către UAT – urile care sunt membre în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară. Inițial UAT Baraolt nu a dorit să participe la implementarea acestui
proiect și acum și-a dat seama că astfel nu e bine și nu poate să îndeplinească
anumite obligații în domeniul gestiunii deșeurilor pe care le impune atât Statul
Român cât și organismele de specialitate din UE. A solicitat să devină membru și în
ADI și să-și depună deșeurile în acest punct de depozitare, administrat de S.C. ECO
BIHOR S.R.L, administrare pe care a câștigat-o în urma unei proceduri de achiziții
publice foarte îndelungată în timp. Deci având în vedere faptul că UAT Baraolt și-a
manifestat această intenție de a integra orașul Baraolt în sistemul de management al
deșeurilor la nivelul Județului Covasna, și să beneficieze de aceste facilități existente
în această localitate (Boroșneu Mare) urmează să vă dați acordul – dacă sunteți de
acord sau nu - cu această solicitare.
Pe de altă parte, tot Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SIMD, în care
noi suntem membri, a comandat un studiu din care rezultă că pentru a opera această
activitate în condiții de rentabilitate minimă, se impune creșterea nivelului tarifului
practicat. În documentele atașate se justifică această solicitare, se motivează, și ceea
ce este esențial că tariful practicat la depozitare în prezent de 77 lei/tonă la nivelului
anului 2017 – se dorește a fi majorată la suma de 82,55 lei/tonă, fără TVA.
Se solicită aprobarea documentației și majorarea tarifului la acest nivel.”
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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 – cu o abținere – dl consilier Bocan
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Bocan explică votul de abținere în cadrul comisiei, și arată că
modul de justificare a tarifelor nu este destul de concret, clar. Totodată consideră că
nu ar fi o decizie corectă ca orașul Baraolt să între în asociație cu prețul de depunere
de 77 lei/tonă, pentru că ar trebui să fie unitar pentru toți membrii asociației. Era
binevenit și punctul de vedere al operatorului local.
Dl Primar știe că prețul este unitar la nivelul județului.
Dl Kádár este de părere că cele două studii s-au întocmit separat și de acolo
iese eroarea, și că Baraolt nu poate solicita un preț practicat diferențiat.
Dl Primar susține că se majorează la toți membrii la fel, nu o să fie preț
diferențiat. Dl Ambrus este deschis la discuții și propune invitarea d-lui pentru o
ședință ulterioară. Se poate efectua și o vizită la fața locului dacă se dorește acest
lucru din partea consilierilor.
Dl Szabó are cunoștință de o firmă din Săcele care ar produce energie
electrică din deșeuri, care însă nu a primit autorizație de funcționare. O astfel de
afacere ar reduce costul energiei electrice și în oraș.
Dl Fülöp a citit în ziar că UAT Baraolt intră în asociație cu tariful de
depunere vechi, nemajorat.
D-na Secretar arată faptul că, în conformitate cu reglementările în vigoare
toți membrii trebuie să beneficieze de un tarif unic.
Dl Bocan anunță că votează „pentru” cu condiția ca Baraoltul să aibă același
tarif, și pe viitor solicită o mai bună informare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 142/2018
privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare
deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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Dl Primar: „Înainte de anul 2015, undeva la începutul anilor 2010, după ce
prin HCL, respectiv prin HG s-a aprobat stema orașului, pornind și de la prevederile
legale în sensul în care stema se poate utiliza inclusiv pe imprimate, pe orice suport,
s-a aprobat prin HCL steagul localității care era practic o stemă așezată pe o pânză
albă, pe fundal alb. Acel HCL a fost anulat într-un final prin decizia Curții de Apel
Brașov, desigur împreună cu alte steaguri al localităților din județul Covasna, și în
zona Harghita – Mureș, pe motivul că nu există legislație specială pentru aprobarea
și utilizarea steagurilor localităților.”
„După ce a apărut Legea 141/2015 nu am mai considerat că este oportun a se
pune iarăși în discuție steagul respectiv. L-am utilizat cu ocazia evenimentelor la
care am participat de ex. orașul Covasna și în străinătate, sau l-am arborat pe
Instituția Primăriei, respectiv pe instituțiile subordonate nouă, pe clădiri. Cu ocazia
ultimului control al prefecturii s-a constatat că acel steag care a fost anulat nu se mai
poate folosi, și este indiscutabil acest fapt. Acum că avem și temei legal special, să
parcurgem pașii legali pentru a aproba un steag, un drapel al localității în deplină
legalitate. Ca și procedură, steagul se aprobă de către Consiliul local, dar trebuie să
fie aprobat și prin HG. Sunt niște parametri, norme pe care trebuie să le respectăm,
am făcut propunerea, am parcurs procedura transparenței decizionale, astfel încât
astăzi venim în fața Dvs. cu propunerea ca stema pusă pe un fundal alb, cu parametri
tehnici, deci stema aprobată prin HCL și prin HG să fie așezată într-o variantă pe un
fundal alb, sau într-o altă variantă de culoare albastră. Eu am propus varianta 1,pe
fundal alb, dar urmează să decideți. Să definitivăm toată procedura legală, astfel
încât orașul Covasna să aibă un steag aprobat și utilizat în deplină legalitate.”
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL – sunt 2 variante, - proiectul a
fost supus procedurii transparenței decizionale, nu s-au înregistrat propuneri, sesizări,
plângeri, reclamații.
Discuții: Dl Manea este interesat dacă stema de pe steag este deja aprobată.
Dl Primar răspunde că stema a fost aprobată prin HCL și prin Hotărâre de Guvern,
și este vorba de utilizarea lui într-o oarecare formă, pe temei legal special.
Dl Molnár propune varianta propusă de executiv, varianta care s-a mai folosit.
Dl Domaházi susține varianta pe fundal alb, pe care a mai folosit și a fost foarte
apreciat.
Dl Președinte de ședință supune la vot cele două variante, dintre care varianta
1, pe fundal alb, este aprobată cu unanimitate de voturi.

5

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 143/2018
privind aprobarea proiectului modelului de steag
al orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor
sociale în anul 2019.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar arată că în urma decesului proprietarului casei din str. Pakohegy a
rămas casa goală, însă din punct de vedere faptic tot locuită este. S-a solicitat de
către mama defunctului atribuirea acesteia în folosință. Nefiind alți optanți pentru
această locuință, se propune atribuirea în folosință pentru mama defunctului.
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – 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: Dl Szabó anunță că comisia de specialitate s-a reîntrunit și a analizat
acest caz.
Dl Bocan propune schimbarea titlului proiectului, având în vedere că este
vorba de o singură persoană.
Dl Primar explică faptul că în primul pas se aprobă lista, iar după expirarea
perioadei de contestații se intră cu un alt proiect de hotărâre de atribuire în folosință.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 144/2018
privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea
locuințelor sociale în anul 2019
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale
cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu
modificările și completările ulterioare.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-na Secretar: „Periodic intrăm în fața Dvs. cu proiect de hotărâre privind
modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale a bunurilor care
aparțin domeniului public, și de această dată pozițiile care sunt cuprinse în proiectul
de hotărâre sunt trecute ca urmare a măsurătorilor topografice, și deci a schimbării
suprafețelor, sau în cazul locuințelor sociale a unor greșeli, în loc de apartament cu 2
camere defapt trebuia să trecem 3 camere. Între timp s-a mai făcut și o expertiză de
evaluare și s-au acordat noile valori contabile pentru toate bunurile incluse în
domeniul public, și urmează ca într-o ședință viitoare să intrăm cu un proiect de
hotărâre privind modificarea valorilor de inventar a bunurilor pe care noi le avem în
inventarul domeniului public. Încă se lucrează la actualizarea inventarului
domeniului public și de ce întârziem atât de mult? Pentru că mai trebuie făcute
expertize topografice și măsurători, încă avem foarte multe străzi care nu sunt
măsurate și nu sunt întabulate și până nu avem toată evidența bunurilor cu expertiză
topografică și cu evaluare pe fiecare bun, nu putem să finalizăm inventarul și să-l
trimitem la Guvern pentru aprobare. În proiectul noului Cod Administrativ care a
fost declarat neconstituțional, procedura prevăzută acolo pe viitor și gândită ar fi fost
ca aceste modificări la inventarele domeniului public să nu mai fie aprobate prin
H.G., și să fie doar avizate de către Ministerul Administrației și Dezvoltării
Regionale, însă până se aprobă un nou Cod Administrativ procedura este aceeași de
a se aproba orice modificare prin Hotărâre de Guvern.”
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
– 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-na Secretar explică faptul că la Școala Gimnazială Avram Iancu
suprafața clădirii s-a redus datorită faptului că o clădire s-a restituit Parohiei
Ortodoxe conform Deciziei Comisiei de Restituire de la București, și a trebuit
redusă suprafața terenului construit și a terenului aferent.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 145/2018
cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale
curprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și
completările ulterioare

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la revocarea HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situatiilor deosebite
pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din bugetul local.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, 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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 146/2018
privind revocarea HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite
pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din bugetul local
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în dosarul nr. 1042/119/2018 aflat pe rolul Tribunalului
Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar arată că a mai fost astfel de hotărâre, însă aceasta este un alt proces
dar tot cu S.C. Valdek Impex S.R.L.
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, 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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 147/2018
cu privire la aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență
și reprezentare juridică în dosarul civil nr. 1042/119/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Covasna.
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Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Novatiei Contractului de Concesiune nr. 463/28.01.2005,
modificat prin actul aditional nr. 4725/06.09.2017, incheiat intre Primaria
orasului Covasna si dr. Dumitra Dorina, medic titular al cabinetului medical
“Med Fam dr. Dumitra Dorina, in favoarea dr. Rotaru Liliana, medic medicina
generala, ca urmare a preluarii activitatii unui praxis medical prin vanzare.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar arată faptul că există în derulare un contract de concesiune cu d-na
Dr. Dumitra Dorina, d-na însă și-a vândut praxisul și locul dânsei va prelua d-na dr.
Rotaru Liliana. D-na dr. Rotaru Liliana a solicitat preluarea contractului de
concesiune pentru cabinetul medical familial.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Kádár este interesat de ce s-a recurs la această modalitate.
Dl Primar răspunde și explică faptul că contractul de concesiune fiind
încheiat pe X ani, s-a optat pentru această soluție.
Dl Bocan consideră că pentru faptul ca să nu fie întreruptă activitatea.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 148/2018
privind aprobarea Novatiei Contractului de Concesiune nr. 463/28.01.2005,
modificat prin actul aditional nr. 4725/06.09.2017, incheiat intre Primaria
orasului Covasna si dr. Dumitra Dorina, medic titular al cabinetului medical
“Med Fam dr. Dumitra Dorina, in favoarea dr. Rotaru Liliana, medic medicina
generala, ca urmare a preluarii activitatii unui praxis medical prin vanzare
Diverse.
Dl consilier Dali Gyula Lorand cu acordul celor prezenți părăsește sala
de ședință.
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Dl Primar aduce la cunoștință că în mapele consilierilor a fost introdusă o
descriere a activităților științifice ce se fac în zona Cetății Zânelor, se pot studia cele
prezentate.
Totodată anunță că în ultima perioadă au avut loc 2 inaugurări, a Parcului
Tineretului din Voinești și a drumului reabilitat DC 13, la ieșirea din localitate, în
prezența reprezentanților Consiliului Județean. Trecerea peste calea ferată a ieșit una
foarte lină, merită încercată.
Dl Domaházi solicită somarea firmei Coca Cola, ca să nu mai staționeze
camioanele pe carosabil.
Dl Primar a văzut și el că staționeză camioanele pe carosabil, însă prima
dată trebuie verificată a cui este proprietatea pe care staționează. Dacă este a firmei,
nu se poate face nimic, are dreptul să staționeze.
Dl Molnár a înțeles că sunt probleme la niște capace de canal la trecerea pe
sub bloc, și roagă executivul să verifice și să remedieze problema. A doua chestiune
este că în urma primirii unor cadouri din străinătate sala de sport a liceului este
plină, sunt și haine care urmează a fi împărțite, și solicită rezolvarea cât mai urgentă
a problemei având în vedere că este frig afară și copii nu au loc unde să țină orele de
sport.
Dl Primar informează consilierii despre faptul că o asociație din Ungaria a
trimis ajutoare, inclusiv pentru liceu, au trimis haine pentru copii și aparatură pentru
dotarea spitalului. În cursul săptămânii care urmează o să fie rezolvată problema, și
așa se pare că această asociație mai dorește să trimită ajutoare.
Dl Viceprimar anunță că problema capacelor de canale se poate rezolva
numai la primăvară, având în vedere că trebuie asfaltat. Sunt probleme în mai multe
locuri, nu doar la locul sesizat.
Dl Molnár mulțumește executivul pentru intervenția făcută între str. Plevnei
și str. Podului, era spălată marginea pârâului și a fost consolidată.
Dl Fülöp solicită montarea unui indicator de trecere de pietoni în str.
Ghiocelului, unde circulă foarte mulți copii și este periculos, și vizibilitatea este
redusă.
Dl Primar promite că se va face o adresă către Poliție, prin care le solicită
acordul. Trebuie să existe o soluție.
Dl Tozlovanu aduce la cunoștință faptul că la inaugurarea Parcului
Tineretului câțiva locuitori au revenit cu ideea de a amenaja o stație de autobuz. În
această privință au depus și o petiție, însă au primit răspuns negativ.
Dl Primar răspunde că s-au gândit foarte mult cum să procedeze, însă nu
există o alveolă pentru amenajarea unei stații. Nici distanța nu este atât de mare între
cele două stații între care s-a solicitat a treia stație.
Dl Tozlovanu înștiințează executivul asupra faptului că la Bustul Teculescu
nu mai arde un bec, și revine la o solicitare mai veche privind toaletarea arborilor
între blocuri la care solicitanții au primit răspuns că se va face la toamnă. Toamna a
trecut și problema nu s-a rezolvat.
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Pe drumul DC 14 către Comandău este o trecere peste un pod, imediat după
există două indicatoare: una de prioritate și una de cedează trecerea, mai veche.
Solicită îndepărtarea celui vechi.
Dl Primar explică faptul că închirierea mașinăriei necesare la toaletare costă
bani, și bani nu sunt. Activitățile de toaletare se vor continua la anul probabil, până
atunci se va interveni numai unde este strict necesar.
Dl Manea lansează invitația la dezvelirea Grupului Statuar din Parcul
Tineretului. Se dorea ca unirea între Bucovina cu România să fie sărbătorită ca atare.
Dl Bocan revine la studiul din dosare, și consideră că prioritatea ar fi
scoaterea din fondul forestier. Se poate considera pășune împădurită și cu procedură
simplificată se poate rezolva fără taxă. Mai sunt și alte suprafețe care ar trebui
rezolvate.
Dl Neagovici transmite nemulțumirea locuitorilor din zona unde este
întreruptă des energia electrică și se interesează cam cât o să mai țină această
situație. Totodată este interesat dacă din puținii bani pe care mai are primăria o să
pună ornamente de crăciun și în parcul recent inaugurat din Voinești.
Dl Primar răspunde și explică faptul că pentru informații despre energia
electrică trebuie sunat executantul lucrărilor, mai multe informații ei pot oferi. Din
păcate nu se achiziționează ornamente de crăciun, nici ce s-a stricat anul trecut nu se
poate completa. O să fie montat un brad în parc. Dacă Guvernul cumva face
rectificare bugetară, o să fie achiziționate ornamente, dar deocamdată nu sunt bani.
Dl Kopacz revine cu discuții asupra proiectului de hotărâre scos de pe
ordinea de zi, și promite că în cursul lunii decembrie, cu ajutorul colegilor consilieri
o să fie pus la punct un proiect mai bine fundamentat, mai transparent, cu simulări
efectuate.
Dl Primar este de părere că proiectul respectiv a fost conceput după un
model care funcționa altundeva, dar care nu se știe în ce măsură se putea
implementa în orașul Covasna. Se mai lucrează la proiect, urmând ca în cursul lunii
decembrie să fie aprobată, cu mici modificări.
Dl Szabó consideră că criteriile ar trebui să fie cât mai simple.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,55.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Szabó LEVENTE

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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