
JUDETUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  3/2018 

Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE
a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 15 consilieri, 
Lipsește D-l Jeszenovics Robert Karoly și întârzie d-l Imre Csaba Lorand.
Participă la şedinţă:  Primarul  orașului,  Gyero Jozsef,  secretar  oraș,  Vasilica

Enea și reprezentanții presei locale (Haromszek și Szekely Hirmondo)
Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispozitia

primarului nr.   14/2018 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 ianuarie 2018. 

Președinte  de ședință  pentru luna ianuarie a fost  ales d-l consilier  Domahazi
Janos în ședința extraordinară din 9 ianuarie 2018.

           Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 2 din ședința extraordinară din 18 ianuarie 2018.

Se aprobă procesul – verbal cu 15 voturi „pentru”.
 
D-l președinte de ședință prezintă ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a fost

propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum  urmează: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării  serviciului  de
audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe
anii 2017-2019.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  completării  Contractului  de
asociere,  a  Actului  constitutiv  și  a  Statutului  Asociației  de  dezvoltare
intercomunitară  „Sistem  Integrat  de  Management  al  Deșeurilor  în  județul
Covasna”.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației pentru ADI „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna.

4.  Proiect  de hotărâre pentru aprobarea încheierii  unui Act Adițional la
Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, încheiată în data de 21
aprilie 2006.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de
interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea  unei  locuințe  sociale,  prin
închiriere.

7.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Raportului  privind  activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.

8.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  stabilirea  comisiei  de  concurs  și  de
soluționare  a  contestațiilor,  pentru  ocuparea  postului  de  consilier  juridic  –
serviciul  de  administrație  publică  –  compartimentul  administrație  locală,
aparatul consiliului local.

9. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL 19/2002 privind
aprobarea  listei  finale  cuprinzând bunurile  care  aparțin  domeniului  public  al
orașului, cu modificările și completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna
și a logo-ului aferent.

11.  Proiect  de  hotărâre  privind  finalizarea  procedurilor  legale  pentru
vânzarea  terenului  de  446  mp  aferent  casei  de  locuit,  proprietatea  domnilor
Kerekes Andras și Kerekes Eva.

12. Diverse.

D-l  Primar  propune  completarea  ordinii  de  zi  cu  3  puncte,  după  cum
urmează:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului.

2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu
privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat cu
completările ulterioare

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea poziției procesuale a orașului
Covasna în dosarul 1851/322/2012  aflat pe rolul Curții de Apel Brașov și pentru
achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică

și totodată propune discutarea punctului privind completarea anexei 2 la HCL
92/2017 ca punctul 11, punctul 11 devenind astfel punctul 12.  

Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, și se aprobă cu 15 voturi
„pentru” – unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  contractării  serviciului  de  audit  pentru  certificarea
situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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           D-l Primar: Având în vedere că orașul Covasna este asociat unic la S.C. Gos
Trans  Com  S.R.L.,  se  propune  aprobarea  contractării  serviciului  de  audit  pentru
certificarea situațiilor financiare.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL 

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

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

         HOTĂRÂREA NR. 8/2018
cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea
situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.

Intră în sala de ședințe d-l consilier Imre Csaba Lorand.

Se trece la  discutarea  punctului  2  de pe ordinea de zi,  Proiect  de hotărâre
privind aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a
Statutului  Asociației  de  dezvoltare  intercomunitară  „Sistem  Integrat  de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

D-l  Primar:  Orașul  Baraolt  nu  făcea  parte  din  Asociația  de  dezvoltare
intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, și
datorită  acestui  fapt  nu  beneficia  de  programul  pus  în  funcțiune  prin  finanțare
nerambursabilă. Solicită aderarea în această asociație, au obținut și avizul Ministerului,
și orașul Covasna fiind membru în Asociație trebuie să dea acordul pentru aderarea
orașului Baraolt. 

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
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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 9/2018
pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului

constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.

           Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea cotizației pentru ADI „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Covasna.

          Se prezintă expunerea de motive și 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 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 10/2018
cu privire la aprobarea cotizației orașului Covasna pe anul 2018 ca membru al
Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al

Deșeurilor în județul Covasna.

          Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
pentru aprobarea încheierii  unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu
Fundația Creștină Diakonia, încheiată în data de 21 aprilie 2006.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL – cu o abținere (D-l Tozlovanu Horia Mihai)

    Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL

Discuții: D-l Tabalai  este de părere că înainte de aprobarea unui act adițional
trebuia să prezinte măcar un raport de activitate.

D-l  Primar  răspunde  că  lunar  sunt  depuse  rapoarte  de  activitate,  care  sunt
verificate și vizate de asistența socială.  
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          D-l Tozlovanu explică că în comisie s-a abținut la vot, pentru că nu demult a
vrut să apeleze la serviciile fundației și a fost refuzat. Mai exact când a întrebat ce fel
servicii  sunt prestate de dânșii,  a  primit  răspunsul că ei cumpără medicamente,  fac
cumpărături, deși în materialul pus la dispoziție de d-na Sîntoiu Angela erau mult mai
multe servicii enumerate. Trebuia măcar să explice mai bine.

D-l Kadar din feed-back- urile primite a înțeles că este o prestație reușită, și este
surprins  de  cele  relatate  de  D-l  Tozlovanu.  Consideră  că  în  prima  fază  trebuia  să
apeleze la serviciul primăriei de asistență socială, după care se putea rezolva problema.
Consideră greșeala ca o eroare de comunicare. Finanțarea acestei fundații anul trecut a
fost sistată din mai multe părți, și este în mare pericol să nu mai fie posibilă prestarea
serviciilor, și consideră că fundația are mare nevoie de ajutorul consiliului.

D-l Primar roagă consilierii dacă au cunoștință de refuzuri sau de executare a
serviciilor în mod incomplet, să anunțe imediat autoritățile locale. Explică că a purtat
discuții și cu alți primari, și au ajuns la acea concluzie: contribuția localităților să fie
corelată cu numărul beneficiarilor acestor servicii. În așa fel s-a aliniat în mod egal
cofinanțarea. În momentul de față sunt aproximativ 30 de beneficiari, la un număr mai
mare de beneficiari trebuie o sumă mai mare de cofinanțare. Aceste servicii trebuiau
furnizate de autorități,  însă primăria în momentul  de față nu are nici logistică, nici
personal care să presteze aceste servicii. 

D-na Secretar explică că beneficiarul trebuie să contribuie la aceste servicii, în
funcție de numărul vizitelor efectuate sau de serviciile solicitate. Noile reglementări
obligă autoritățile locale ca serviciul de asistență socială să fie persoană juridică, cu
proprii angajați, cu propria organigramă, unde ar trebui prevăzute 3-4 posturi pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu și astfel, ar trebui să renunțe la serviciile
Diakonia.

D-l  Primar consideră  că  organigrama cu 50 de angajați  este  foarte  mult,  și
trebuie să discute și cu alți primari cum implementează noile reglementări.

 
Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe

ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, și 1 „abținere” după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 11/2018
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu

Fundația Creștină Diakonia, încheiată în data de 21 aprilie 2006.

         Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  planului  de  acțiuni  și  lucrări  de  interes  local  pentru  2018
conform legii privind venitul minim garantat.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
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           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-l Manea își aduce aminte că și cu alte ocazii a specificat că ar fi
benefic igienizarea pârâului Hanko, care este o groapă de gunoi. Prin prestarea acestor
persoane, beneficiari ai venitului minim garantat s-ar putea implementa acest proiect:
curățarea albiei pârâului Hanko.

D-l Primar asigură consilierii că cei asistați social nu primesc banii degeaba, ei
trebuie să lucreze acele ore stabilite prin lege.

D-l Molnar este de părere că ar putea să ajute și în jurul instituțiilor la curățirea
zăpezii, pentru că trotuarul nu poate fi folosit de elevi.

D-l Gazda consideră oportun ca să fie incluse pe lista pârâurilor care urmează a
fi curățate și pârâurile Vizi și Țiganului.

D-l Primar explică că acele  pesoane trebuie să lucreze între 8-20 ore lunar.
După ce și-au lucrat orele, nu mai vin. Sunt câteva persoane, mult nu pot să facă.

D-l Tabalai clarifică cele expuse de d-l Molnar, și lămurește că prin efectul legii
instituțiile publice au obligația să își curețe zăpada și gheața, la fel și gospodăriile și
cetățenii au aceași obligație. Acest lucuri țin de bun simț și de respectul față de ceilalți.

D-l  Primar expune  faptul  că  mulți  parchează  pe  trotuar,  plugul  trebuie  să
ocolească, și rămân în urmă mormane de zăpadă. 

D-l Tabalai își aduce aminte că a fost adoptată OG 21/2002 în acest sens, și ar
trebui aplicată.

D-na  Secretar răspunde  că  avem  adoptată  HCL  privind  gospodărirea
localităților în baza OG 21/2002. Ea doar trebuie executată.

Nefiind alte  discuţii  se  supune la vot  proiectul  de hotărâre,  pe articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 12/2018
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018

conform legii privind venitul minim garantat.

         Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind repartizarea unei locuințe sociale, prin închiriere.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

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

           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 
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Discuții:  D-l  Szabo propune  consilierilor  să  se  gândească  împreună  la
construirea  sau  la  achiziționarea  de  locuințe  sociale,  având  în  vedere  că  numărul
solicitărilor de acest gen crește.

Iese din sala de ședințe d-l consilier Dali Gyula Lorand.

D-l  Primar explică  că  este  o  problemă,  aceste  investiții  sunt  făcute  din
contribuția cetățenilor. Ar trebui construit un bloc, întocmit o cerere de finanțare în
acest sens, dar în primul rând ar trebui identificat un teren unde s-ar putea construi o
astfel  de clădire.  Dacă așa consideră consilierii,  din bugetul anului 2018 s-ar putea
aloca o sumă pentru achiziționare de locuințe sociale.

D-na Secretar este de părere că în oraș sunt multe locuințe nelocuite, care ar
putea fi închiriate. Aceleași date ni le-a oferit și ultimul recensământ al locuințelor care
arată o cifră mare de clădiri nelocuite.

D-l Primar dă de înțeles că la locuințele sociale este foarte mică chiria, și toate
utilitățile sunt finanțate de către primărie. După ce se acordă locuințele, se mai plătesc
și utilitățile, și se ajunge la o sumă după care se întreabă cum să se dezvolte ca oraș.

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. 13/2018
privind repartizarea unei locuințe sociale din str. Brazilor, prin închiriere,

familiei d-nei Magyari Margit - Eniko

          Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
pentru  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  asistenților  personali
desfășurată în semestrul II al anului 2017.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

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

           Doamna Secretar   –  AVIZ FAVORABIL –  cu precizarea că asistenții
personali sunt deja plătiți de primărie, și se încadrează în cele 50 de persoane invocate
de d-l Primar mai devreme. Cu cei 5 angajați în momentul de față ar mai fi nevoie de
10 persoane pentru ca serviciile sociale să fie organizate ca Direcție cu personalitate
juridică. 

Intră în sala de ședințe d-l consilier Dali Gyula Lorand.
          D-l Primar explică că aceste persoane au și scutire la impozit. 
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Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 14/2018
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali

desfășurată în semestrul II al anului 2017.

          Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru
ocuparea  postului  de  consilier  juridic  –  serviciul  de  administrație  publică  –
compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.

          Se prezintă expunerea de motive și 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 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 15/2018
cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor,

pentru ocuparea postului de consilier juridic – Serviciul de administrație publică
– compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind
completarea 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.

          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 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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         HOTĂRÂREA NR. 16/2018
privind completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale

cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și
completările ulterioare.

            Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna și a logo-ului aferent.

          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.

D-l Primar: „Pornind de la cele redactate și expuse în strategia de dezvoltare a
orașului Covasna,  aprobată de către consiliul local din mandatul  anterior și  pe care
trebuie să punem în aplicare, sau pe care să avem în vedere în activitatea noastră, și
aceasta este solicitată ori de câte ori depunem o cerere de finanțare nerambursabilă,
plecând  de  la  cele  remarcate  și  propuse  în  cadrul  acestei  strategii  de  dezvoltare  a
orașului Covasna,  se pune un accent foarte mare pe identificarea și  aprobarea unui
brand  al  stațiunii  care  să  fie  utilizat  pentru  a  identifica  această  stațiune  balneară,
turistică în rândul stațiunilor care oferă cam aceleași servicii și posibilități de recreere,
de tratament, ca și orașul Covasna. – Citește expunerea de motive.

Deci  practic  prin  brandul  pe  care  dorim  să-l  aprobăm  și  să-l  folosim  ne
identificăm pe piața stațiunilor  balneare,  balneoclimaterice,  care  oferă  cam aceleași
posibilități de refacere ca și stațiunea Covasna, desigur urmând ca acest brand să fie
utilizat și de către operatorii economici în momentul în care fac trimitere, referire la
orașul,  la  stațiune  în  general.  Pe  lângă  acest  brand  fiecare  poate  să-și  folosească
propriul brand, propria modalitate de identificare. (Citește raportul de specialitate).

Am  văzut  că  un  brand  s-ar  compune  din  acel  semn  vizual,  respectiv  de  o
identificare auditivă. Pentru a adopta un brand al stațiunii, ne-a fost oferit o posibilitate
de către D-l. Economist Diplomat Herman Rosner, dumnealui ne-a propus să utilizăm
brandul pe care dânsul l-a înregistrat la OSIM, și care are un anumit logo și care se
compune dintr-un semn grafic, respectiv din sloganul „Covasna – Stațiunea celor 1000
de izvoare de sănătate”, propunânddu-ne să utilizăm acest brand cu titlu de închiriere,
păstrându-și dânsul dreptul de proprietate. Am discutat în consiliul local și am optat
pentru a ne alcătui un brand, să adoptăm acest brand și să înregistrăm pe acesta ca și
proprietatea noastră la OSIM. Atunci am făcut un apel de proiecte, deci am adus la
cunoștința celor interesați că pot să facă anumite propuneri. În baza unui apel de acest
tip, public, au fost depuse la adresa Primăriei orașului Covasna mai multe propuneri, și
de slogan și de logo, deci ele împreună ca și brand, care sunt atașate documentației
Dvs. din dosarele de ședință.

Pe de altă parte există un logo, și nu pot să zic slogan, să spunem un brand, care
a fost conceput în cadrul unui proiect finanțat prin Uniunea Europeană, și care este în
perioadă de sustenabilitate. Deci este acel logo Covasna, care actual se află expus și în
variantă plastică în centrul orașului Covasna. 
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Sunt propuneri ale persoanelor care au răspuns invitației noastre, atât la nivel de
logo cât și la nivel de slogan, și avem un logo pe care-l folosim și pe care am câștigat
în baza acelui proiect nerambursabil, dar acolo nu avem un slogan, acolo sub logo scrie
doar  ”stațiune balneoclimaterică”  nimic  altceva.  Atunci,  pe de o parte,  urmează  să
stabilim care e logo-ul pe care îl  vom folosi,  și  care să fie sloganul,  adică mesajul
auditiv, astfel încât cele două, împreună, vor reprezenta brandul stațiunii Covasna”.
 
           Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură

- AVIZ FAVORABIL
           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: D-l Domahazi aduce la cunoștință că în cursul lunii ianuarie au fost
organizate două competiții automobilistice, în cadrul cărora participanții din alte țări
întrebau de brandul orașului Covasna.

D-l Primar explică că logo-ul  câștigat  prin acel  proiect nerambursabil  nu se
poate modifica, trebuie să rămână în forma inițială, și trebuie doar aprobat un slogan
separat.

D-l Kadar se bucură că în sfârșit s-a ajuns și la aprobarea brandului, însă este de
părere  că  nu  ar  trebui  să  se  ia  o  decizie  pripită,  fără  consultarea  specialiștilor  în
domeniu.  Este  de  părere  că  ar  trebui  amânată  luarea  unei  decizii  și  discutarea
problemei într-o ședință ulterioară. Crede că nu ar trebui două branduri parelele.

D-l Primar dă de înțeles că acest brand este așteptat de foarte mulți oameni, și
folosirea lui nu împiedică cu nimic respectarea angajamentelor făcute față de celălalt
logo.

D-l Fulop înțelege că odată cu crearea unui brand se crează un întreg portofoliu.
Din acest punct de vedere crede că sunt alte branduri mult mai avantajoase, care se
tipăresc mai ușor, și este de părere că ar trebui amânat luarea unei decizii până în 2020,
când expiră angajamentul.

D-na  Secretar explică  că  la  implementarea  proiectului  au  fost  consultați
specialiști în marketing, comisia de implementare a venit cu mai multe idei, și acel
logo a fost aprobat și de minister.

D-l Primar este de părere că la OSIM se poate înregistra ceea ce dorim noi.
D-l Kadar se interesează de ce folosesc operatorii economici alt logo?
D-na Secretar răspunde că orașul Covasna nu are un brand înregistrat la OSIM,

și operatorii au contract cu d-l Herman Rosner.
D-l  Kadar se  interesează  dacă  la  adoptarea  brandului  orașului  acesta  va  fi

folosit de operatori.
D-l Primar răspunde că operatorii o să fie informați  că brandul aprobat prin

HCL va fi  cel  oficial,  și  că  poate  să-l  utilizeze  gratuit.  Deocamdată  există  doar  o
propunere și o promisiune.

D-l Tabalai înțelege că există o propunere, care se poate corecta, modifica. Cu
cât  se aprobă mai repede, cu atât  mai  repede se poate utiliza,  și  toți  promotorii  de
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turism vor veni, vor lua și vor promova noul brand. Cu amânarea luării unei decizii nu
are nimeni de câștigat.

D-l Molnar este de părere că nu ar trebui promovate două lucruri deodată. Să se
aprobe  acum  acel  logo,  și  după  expirarea  perioadei  de  sustenabilitate  se  poate
modifica.

D-l Primar propune identificarea unui slogan.
D-l Neagovici crede că fiecare utilizator s-ar gândi pe ce variantă să meargă,

mai ales că titularul celuilalt brand a mers la fiecare operator în parte oferind brandul
lui. Este de părere că nu trebuie căutate cuvinte mari, operatorii se vor adapta, mai ales
că în rândul lor au și ei un brand.

D-l Kopacz este de părere că logoul propus nu reprezintă nimic, nu are nici o
semnificație. Propune amânarea deciziei până la expirarea perioadei de sustenabilitate.

D-l Manea nu înțelege care este problema cu acel logo, și opinia lui este că nu
mai trebuie așteptat cu aprobarea unui brand.

D-l Primar explică că bulele reprezintă apă minerală și mofetele. Cu un slogan
ele două duc la ceea ce reprezintă orașul.

D-l Bocan este de acord cu d-l Primar, mai ales că brandul care urmează a fi
aprobat nu este contracost.

D-l Szabo nu înțelege de ce a fost necesară consultarea publicului dacă orașul
are  un angajament  să  folosească  acel  logo.  Se  poate  înregistra  la  OSIM,  iar  după
expirarea angajamentului brandul se poate modifica. 

D-l Primar arată că tot nu are un slogan.
D-l Kadar propuner o traducere mai corectă în limba maghiară a sloganului.
D-l Neagovici crede că logo-ul este mult mai important decât sloganul, imaginea

rămâne intipărită în minte.
D-l Primar înștiințează consilierii că a d-l Răzvan Pascu, specialist în domeniul

turismului a făcut mai multe vizite în județul Covasna, și a identificat orașul Covasna
ca stațiunea mofetelor și a celor 1000 de izvoare de ape minerale. Acel slogan deja a
fost folosit de dânsul pe blogurile pe care publică experiențele sale, și care sunt vizitate
de foarte multe persoane.

D-l Tozlovanu propune să rămână logo-ul și sloganul propus de d-l Primar.
D-l Primar crede că deja s-a intipărit în mintea oamenilor moto-ul „cele 1000

de izvoare”.
D-l Fulop propune să fie introdus în slogan și cuvântul inimă, și să fie sloganul

în următorul fel:
„apă minerală și mofetă pentru inima ta”, sau
„1000 de izvoare și mofetă pentru inima ta”, iar pentru logo-ul stațiunii propune

mai bine varianta 1 prezentat în materialul de ședință.
D-l Kopacz propune varinata 2 din materialul de ședință.
D-l Primar înțelege că nu se ajunge la o decizie comună, și propune amânarea

punctului pentru o ședință ulterioară.
Se supune la vot propunerea de a se amâna acest punct.
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Se votează cu 7 voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”.
Majoritatea consilierilor sunt de părere că trebuie luată o decizie, și nu se aprobă

propunerea de amânare.
D-l Fulop aduce aminte consilierilor că a avut propuneri de slogan.
D-l Szabo consideră că și spitalul cardiovascular este important.
D-l Neagovici răspunde că poate și spitalul se pregătește cu un logo aparte.

Se supune la vot sloganul propus de d-l Primar, anume:
„Stațiunea mofetelor și a celor 1000 de izvoare de ape minerale”.
cu traducerea în limba maghiară a d-lui Gazda:
„a mofetták és az 1000 borvízforrás városa”.

Se aprobă sloganul cu 12 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (Fulop Csaba, Szabo
Levente, Kopacz Levente Benedek) și 1 „abținere” (Kadar Gyula).

Se  supune  la  vot  logo-ul  propus  de  executiv,  care  se  aprobă  cu  12  voturi
„pentru”, 3 „împotrivă” (Fulop Csaba, Szabo Levente, Kopacz Levente Benedek) și 1
„abținere” (Kadar Gyula).

Se trece la aprobarea proiectului de hotărâre, pe articole:
Art. 1 – se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (Fulop Csaba, Szabo

Levente, Kopacz Levente Benedek) și 1 ”abținere” (Kadar Gyula)
Art. 2 – unanimitate
Art. 3 – 14 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Kopacz Levente Benedek, Fulop

Csaba)
Art. 4 – 15 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (Kopacz Levente Benedek).

 Proiectul de hotărâre pe ansamblu este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, 3 voturi
„împotrivă”  (Fulop Csaba, Szabo Levente, Kopacz Levente Benedek) și o „abținere”
(Kadar Gyula) după care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 17/2018
cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul

aferente
Cu aprobarea consilierilor D-l consilier Dali Gyula Lorand părăsește sala

de ședință.

          Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  completarea  anexei  2  la  HCL  nr.  92/2017  cu  privire  la  aprobarea
inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare
          Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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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  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 Molnar se înteresează de imobilul situat în str. Livezilor.
D-l Primar explică că a fost comandată documentația, dar nu este gata încă.

 
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. 18/2018
privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea
inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările

ulterioare

          Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  finalizarea  procedurilor  legale  pentru  vânzarea  terenului  de  446  mp
aferent casei de locuit, proprietatea domnilor Kerekes Andras și Kerekes Eva.

          Se prezintă expunerea de motive și 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
           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu,  cu  propunerea  D-lui  Tabalai  de  completare  a  art.  3  cu  textul  ”conform
obligației de a face”, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

 HOTĂRÂREA NR. 19/2018
cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp,

aferent casei de locuit, proprietatea domnilor Kerekes Andras și Kerekes Eva.

          Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
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          Se prezintă expunerea de motive și 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. 20/2018
privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.

           Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în
dosarul  1851/322/2012   aflat  pe  rolul  Curții  de  Apel  Brașov  și  pentru
achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică
            D-l Primar prezintă expunerea de motive, și î-l roagă pe d-l consilier
Neagovici  Vasile  Cătălin,  consilier  juridic  la  Spitalul  de  Recuperare
Cardiovasculară, să prezinte pe scurt istoricul procesului.

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

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

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

           Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 
Discuții: D-l Primar se interesează care ar fi miza pentru oraș în acel proces.
D-l Tabalai răspunde că s-ar putea amenaja o cale de acces către Valea Zânelor.
D-l Primar este interesat dacă este necesar angajarea de reprezentare în justiție

sau poate să lase la aprecierea instanței.
D-l Szabo consideră că consiliul nu are nici un fel de interes.
D-l Tabalai propune ca D-na Secretar să formuleze o întâmpinare.
D-na  Secretar arată  că  este  indiferent  de  la  cine  se  va  solicita  dreptul  de

servitute: S.C.T. sau Spital.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, modificat, pe articole

și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

 HOTĂRÂREA NR. 21/2018
hotărâre cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului

Covasna în dosarul 1851/322/2012  aflat pe rolul Curții de Apel Brașov
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Diverse.
D-l Molnar și d-l Kopacz au câteva observații în legătură cu site-ul primăriei.
D-l Primar le propune o întâlnire cu d-l Bodor, să discute ca între specialiști.
D-l  Molnar se  interesează  de  internat,  dacă  s-a  reușit  identificarea  vreunei

surse de finanțare pentru remedierea problemelor.
D-l Primar explică că a fost lansat un apel de proiecte, în care nu s-a încadrat

internatul, și arată că o să fie lansat un nou apel de proiecte, unde se încadrează și
drumuri, și reabilitare, și construire de locuințe sociale, însă trebuie gândit foarte bine
ce decide consiliul.

D-l  Molnar arată  că  încet  dispare  și  gardul  din  jurul  internatului,  și  se
interesează care este stadiul proiectului cu câinii fără stăpân.

D-l  Szabo are  trei  observații:  materialele  de  ședință  întârzie  tot  timpul,  și
așteaptă  o  explicație  de  la  inițiator;  felicită  executivul  pentru  eforturile  depuse  în
vederea obținerii unui consens în discuții între consilieri, și ar fi bine dacă materialele
puse  pe  site-ul  primăriei  ar  fi  traduse  în  limba  maghiară,  măcar  cele  puse  pe
transparență.

D-l Primar explică că traducătorul cu care s-a lucrat nu s-a înregistrat pe Seap,
trebuie să caute un alt traducător cu care să facă contract. Materialele de ședință care
întârzie: de multe ori este necesar introducerea pe ordinea de zi a unor puncte, care de
exemplu vin în ultimul moment, cum ar fi punctul 14. Dacă nu consideră oportună
introducerea lor pe ordinea de zi, atunci nu trebuie să voteze pentru.

Cu problema câinilor: postul pentru achiziții publice este scos la concurs, iar d-
l Antal fiind singur se ocupă de proiectul pe 7.1. După ce termină cu proiectul, se va
ocupa și de câinii fără stăpân.

D-l Gazda se interesează ce preocupări are executivul în ultima perioadă.
D-l Primar informează că s-au ocupat foarte mult de pârtia de schi, s-a semnat

contractul  de  finanțare  pentru  cele  3  tunuri  de  zăpadă,  și  urmează  depunerea
proiectului pentru sistemul de acces și stația de pompare. Totodată îl felicită și pe d-l
consilier  Domahazi  Janos  pentru  organizarea  competițiilor  automobilistice,  care  au
atras nenumărați turiști în oraș, mai ales din străinătate.

Nefiind alte discuţii  domnul 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,
                DOMAHAZI JANOS                              ENEA VASILICA
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