JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 4/2018
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Încheiat astăzi, 15 februarie 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri,
Întârzie D-l Jeszenovics Robert Károly și d-l Dali Gyula Lóránd.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, Gyerő József, d-na Ciurea Maria Crina,
șef serviciu administrație publică locală, d-l Bagoly Zsolt Lajos, director economic, d-l
Rákosi Áron, administrator public și reprezentantul presei locale (Háromszék).
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 151/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.
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D-l Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această şedinţă
ordinară a consiliului local din luna februarie 2018.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna februarie 2018.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna februarie d-l consilier Fülöp
Csaba.
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, după care se adoptă
Hotărârea nr. 22/2018
Cu privire la alegerea președintelui de ședință
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Intră în sala de ședință d-l consilier Jeszenovics Robert Karoly.
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Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 3 din ședința ordinară din 25 ianuarie 2018.
Se aprobă procesul – verbal cu 16 voturi „pentru”.
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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 aprobarea bugetului general consolidat pe
anul 2018.
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2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului local nr. 174/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2018.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii termenelor
stipulate în contractul de vânzare – cumpărare nr. 603/21.03.2011 – încheiat cu
CNSLR – Frăția.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a patinoarului mobil artificial.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii Strategiei de
reducere a emisiilor de dioxid de carbon.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods
Romania S.A.
7. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea unor poziții din lista finală a
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Covasna, aprobată prin
HCL nr. 19/2002, cu modificările și completările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 2 și 3 la HCL nr.
92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul
privat cu completările ulterioare.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF
26445 – Covasna în vederea evidențierii separate a parcului Gheorghe Doja –
Chiuruș.
10. Prezentarea rapoartelor centrelor financiare din învățământul
preuniversitar cu privire la calitatea educației.
11. Raport anual cu privire la situația gestionării bunurilor pentru anul
2017.
12. Raportul de activitate al Fundației Creștine Diakonia privind serviciul
de îngrijire socio- medicală la domiciliu în orașul Covasna și Chiuruș, pentru anul
2017.
13. Diverse
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D-l Primar propune completarea ordinii de zi cu 2 puncte, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unui locuințe din
fondul locativ de stat, proprietatea orasului Covasna
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a
gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului
Covasna.
Se supune la vot ordinea de zi completată, și se aprobă cu 16 voturi „pentru” –
unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2018.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Intră în sala de ședințe d-l consilier Dali Gyula Lóránd
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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 mențiunea că este un buget bine fundamentat și
că în viitor ar trebui solicitate informări de la asociații privind modalitatea
de cheltuire a sumelor alocate ca cotizație
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
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții:
D-l Manea se interesează asupra pagubei suferite de oraș în urma aprobării legii
bugetului de stat.
D-l Bagoly explică că orașul are în jur de 2,5 milioane de lei în minus.
D-l Manea întreabă dacă sunt șanse de compensare.
D-l Bagoly speră că la prima rectificare se va reanaliza alocarea sumelor. Orașul
a fost „păgubit” pentru că a încasat impozitele și taxele locale.
D-l Domaházi sesizează faptul că nu a văzut suma pentru fondul de rezervă, și
se interesează dacă a fost prevăzut în buget achiziționarea unui teren pentru cimitir.
D-l Bagoly explică că sunt prevăzuți 10 mii de lei la dispoziția consiliului local
ca fond de rezervă, și pentru achiziționarea unui teren pentru cimitir a fost desemnat
primarul orașului să poarte discuții.
D-l Primar atrage atenția asupra faptului că suma totală este cea mai mare din
ultimii ani datorită faptului că include și suma care ar trebui primit prin proiectul 7.1 și
GAL (tunuri de zăpadă). Proiectul 7.1 este în ultimul stadiu, dar nu se știe câți bani vor
intra în urma proiectului în anul 2018 și cât se va cheltui. Încasările în mod exlusiv al
orașului sunt din taxe și impozite, circa 6 milioane de lei. Lista de investiții este
provizorie, se poate modifica pe parcurs dacă se vor întocmi alte documentații.
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Achiziționarea unui autoturism pentru Poliția Locală se dorește pentru a face mai
eficientă munca lor, se încadrează în numărul de mașini impus de lege. Asociația
Sportiva va beneficia de același buget ca și în anul precedent. Pentru achiziționare
teren pentru cimitir s-a comandat documentație, însă și proprietarii trebuie să pună în
ordine actele. În măsura în care se poate achiziționa terenul, se modifică lista de
investiții.
D-l Gazda aduce la cunoștință faptul că învățământul în Covasna împlinește 440
de ani de la prima atestare, și 60 de ani de la înființarea liceului în orașul Covasna. Cu
acest prilej propune ca aceste evenimente să fie tratate ca atare, și propune alocarea
unei sume de bani din care s-ar putea comemora aceste evenimente.
D-l Primar este de părere că s-ar putea găsi surse de finanțare.
D-l Bagoly nu știe de unde se poate lua, mai ales că bugetul instituțiilor a trebuit
suplimentată cu o sumă destul de mare pentru cotizație către stat, având în vedere că nu
au angajat personal cu handicap grav.
D-l Szabó se întoarce la întrebarea d-lui Kádár, și anume la cotizația către
asociații, mai exact la Asociația Pro Spitalul Olandez și dorește să știe pe ce s-au
cheltuit banii alocați. Totodată se interesează dacă realizarea rețelei de apă pe strada
Mihai Eminescu s-ar încadra în vreun proiect.
D-l Primar explică faptul că prin consiliul local s-a hotărât ca branșamentele să
fie făcute din bugetul local, iar asociațiile urmează să depună rapoarte de activitate din
care reiese pe ce anume au fost cheltuiți banii.
D-l Fülöp are o dorință, și anume ca banii alocați pentru Pro Spitalul Olandez să
fie cheltuiți pe secția externă din Covasna a spitalului.
D-l Neagovici lămurește faptul că în anul 2011 Spitalul Olandez a fost cedat
către Spitalul de Cardiologie, conducerea de atunci a decis să vină în susținerea
Spitalului și să aloce o sumă de bani, care este binevenită și strict folosită la Spitalul
Orășenesc. În ultima perioadă a fost angajat un medic dermatolog, un chirurg, și
urmează angajarea unui medic endocrinolog, oftalmolog, și a unui neonatolog.
D-l Dali vrea să afle despre care pășuni este vorba în proiectul de buget.
D-l Bagoly explică că este vorba de pășunile comunale.
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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. 23/2018
cu privire la aprobarea bugetului general consolidat
al orasului Covasna pe anul 2018

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 174/2017
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Bagoly explică că în urma adresei Instituției Prefectului se propune
modificarea HCL 174/2017. Impozitele și taxele sunt calculate conform legii.
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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
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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 24/2018
privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL 174/2017 cu privire la
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzare –
cumpărare nr. 603/21.03.2011 – încheiat cu CNSLR – Frăția.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Primar explică de ce este solicitată prorogarea termenelor stipulate în
contractul de vânzare – cumpărare: CNSLR Frăția are o nouă conducere, au fost la
discuții cu d-l Primar, au explicat că în momentul de față nu dispun de banii necesari
pentru finalizarea lucrărilor, însă doresc să caute surse de finanțare. Au achitat toată
datoria către primăria Covasna.
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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 mențiunea ca să fie introdus în primul articol
„ultima prelungire”, având în vedere că nu se dorește prelungirea acestor
termene la infinit
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
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Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: D-l Molnár consideră că acest aspect a fost discutat de foarte multe
ori, și consideră că termenele sunt prea lungi. Totodată propune inversarea punctelor
din art. 1, pentru că în prima fază ar trebui demolate acele părți care nu se mai pot
folosi ca să elibereze terenul aferent, și ulterior să fie emisă autorizație de contruire.
D-l Tabalai se interesează dacă termenele propuse au fost agreate de comun
acord.
D-l Primar explică că acele termene au fost gândite de către noi, dar au fost
comunicate și către Dânșii și au fost de acord.
D-l Rákosi referitor la intervenția d-lui Molnár explică că nu este necesar
inversarea punctelor, având în vedere că numai la un corp se pot continua lucrările și se
pot efectua separat.
D-l Molnár este de părere că prima dată ar trebui demolate acele părți, ca să se
schimbe și imaginea orașului, și după acea poate să construiască. Consideră că
termenul pentru demolare ar trebui să fi unul mai scurt dacât cel pentru construire.
D-l Neagovici lămurește situația și informează că intenția confederației este de
a găsi surse de finanțare pentru continuarea și terminarea investiției, și sunt șanse de 50
% să găsească aceste surse. Până când nu găsesc surse de finanțare, nu o să demoleze
nimic, pentru că în momentul de față nu au resurse financiare nici pentru demolare,
nici pentru construire. Când se vor apuca de construire, automat se va igieniza și
terenul din jur. Au plătit creanțele, deci înseamnă că doresc să investească.
D-l Primar expune unele situații în care nu se aprobă prorogarea termenelor
sau aprobarea unor termene mai scurte.
D-l Molnár este de părere că dacă ar începe demolarea, ar demonstra că sunt
de bună credință.
D-l Neagovici arată că nu sunt de rea credință, însă au preluat o situație și acum
caută soluții pentru rezolvarea ei. Proiect de finanțare nu au putut să întocmească până
când nu aveau în proprietate terenul, și Frăția încearcă să lămurească situația și să facă
un pas înainte.
D-l Bocan consideră că este o situație imposibilă, plus că în momentul
începerii construcției se poate și demola, astfel economisind și costuri.
D-l Kádár întreabă care este intenția sindicatului de fapt cu această construcție,
dacă mai are construcții în proprietate, și dacă da, în ce stare sunt. Care este valoarea
construcției pentru CNSLR Frăția pentru că se pare mai mult o povară.
D-l Neagoovici clarifică situația: imobilul din Covasna este singura achiziție a
sindicatului după anii ”90, restul sunt moșteniri, și sunt clădiri funcționale.
D-l Kádár propune ca dânșii să renunțe la acele ruine și orașul să valorifice
într-un fel ce este început acolo.
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D-l Neagovici informează că sindicatul dorește să aibă un complex hotelier în
orașul Covasna, înființând astfel și noi locuri de muncă.
D-l Tabalai sintetizează cele expuse, și dă de înțeles că având în vedere
dezvoltarea orașului în ultima perioadă cei interesați doresc să învestească în oraș.
Consiliul nu poate lua o hotărâre în locul lor, însă poate acorda sprijinul. În caz contrar
se poate aplica pactul comisoriu de gradul 4.
D-l Szabó se interesează cum ar putea intra consiliul local în posesia acelor
clădiri.
D-l Primar explică care este diferență între proprietate și posesie. Chiar dacă
terenul reintră în proprietatea orașului, nu au nici un drept pentru demolarea acelor
clădiri. Expune că ar fi posibilă și cumpărarea clădirilor, dar nu crede că prioritatea
consiliului este achiziționarea unei ruini.
D-l Szabó propune amânarea punctului pentru luna următoare, având în vedere
că nu a avut timpul necesar pentru a se documenta.
D-l Primar înțelege că punctul respectiv a fost comunicat din timp, și se putea
solicita informații suplimentare dacă documentația comunicată nu era suficientă.
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Se supune la vot propunerea d-lui Szabó de amânare a punctului, care nu este
aprobată, fiind votată astfel: 2 voturi „pentru”, 1 „abținere” și 14 voturi „împotrivă”.
Având în vedere că nu se amână luarea unei decizii, se supune la vot
propunerea d-lui Kádár de a introduce în primul articol cuvântul „ultimul”,
modificându-se astfel:
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„ Art. 1 - Se aprobă ultima prelungire a termenelor stipulate în contractul de
vânzare-cumpărare, încheiat între orașul Covasna prin Primar și Confederația
Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, autentificat sub nr. 603/21
martie 2011, astfel:”

.p

Se aprobă modificarea art. 1 cu 13 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (D-l
Kopacz) și 3 „abțineri” (D-l Manea, D-l Szabó și D-l Molnar).
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Se supune la vot propunerea d-lui Molnár de a inversa punctele din art. 1,
punând primul punct demolarea, care nu este aprobat cu 2 voturi „pentru”, 6 „abțineri”
și 9 voturi „împotrivă”.

w

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, și 2 „împotrivă” (D-l Molnár Janos
și D-l Szabó Levente) după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 25/2018
cu privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzarecumpărare nr. 603/21.03.2011 – încheiat cu CNSLR-Frăția
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Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a patinoarului
mobil artificial.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Primar: Patinoarul a fost preluat cu titlu gratuit de la Consiliul local Sfântu
Gheorghe, însă necesita reparații. Inițial s-a preconizat data de 15 februarie pentru
terminarea lucrărilor de reparații, însă nu s-a reușit finalizarea lucrărilor. Se propune
aprobarea regulamentului de funcționare, și aplicarea acestuia din momentul punerii în
funcțiune a patinoarului.
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Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- 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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 26/2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului
mobil artificial
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea întocmirii Strategiei de reducere a emisiilor de dioxid de
carbon.
Se prezintă expunerea de motive și 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
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Discuții: D-l Szabó se interesează cât costă și în cât timp se face o asemenea
strategie.
D-l Primar asigură consilierii că o să fie informați asupra fiecărui pas, mai ales
că trebuie modificată lista de investiții și ulterior aprobat această strategie, care este
necesară la întocmirea cererilor pentru finanțări nerambursabile de ex. la iluminat
public.
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. 27/2018
cu privire la aprobarea întocmirii Strategiei de reducere a emisiilor de
dioxid de carbon
Iese din sala de ședințe d-l consilier Jeszenovics Robert Karoly.

a.

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods Romania S.A.
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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 :
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HOTĂRÂREA NR. 28/2018
privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods Romania S.A.

rim

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la abrogarea unor poziții din lista finală a bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Covasna, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
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Se prezintă expunerea de motive și 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
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 :
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HOTĂRÂREA NR. 29/2018
cu privire la abrogarea unor poziții din lista finală a bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările și
completările ulterioare
Iese din sala de ședințe d-l consilier Dali Gyula Lóránd.
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Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind completarea anexelor 2 și 3 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea
inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările
ulterioare.

sn

Se prezintă expunerea de motive și 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
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL

rim
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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 :

.p

HOTĂRÂREA NR. 30/2018
privind completarea anexei 2 și 3 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea
inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările
ulterioare

w

w

w

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF 26445 – Covasna în vederea
evidențierii separate a parcului Gheorghe Doja – Chiuruș.
Intră în sala de ședință d-nii consilieri Jeszenovics Robert Károly și
Dali Gyula Lóránd.
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
10

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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

a.
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HOTĂRÂREA NR. 31/2018
cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului inscris in C.F nr. 26445- Covasna, in
vederea evidentierii separate a Parcului Gheorghe Doja – Chiuruș

va

sn

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea vânzării unui locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea
orasului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și 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
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 17 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :

w
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HOTĂRÂREA NR. 32/2018
cu privire la aprobarea vânzării unui locuințe din fondul locativ de stat,
proprietatea orașului Covasna

w

w

Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-na Ciurea: În urma sesizării Instituției Prefectului s-a refăcut toată
documentația. Diferența este fișa de date – în plus - și caietul de sarcini este mai
complex. S-a încercat întocmirea unei documentații mai flexibile, ca să fie un contract
încheiat cât mai repede.
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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
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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Discuții: D-l Szabó se înteresează ce sumă se propune a fi alocată pentru acest
serviciu.
D-na Ciurea răspunde că suma este același ca în hotărârea anterioară.
D-l Szabó consideră a fi una imensă suma propusă, având în vedere că pentru
burse a fost alocată o suma asemănătoare. Susține că problema câinilor fără stăpân ar
putea fi rezolvat și altfel, de exemplu dacă s-ar găsi de unde vin aceștia sau de unde
sunt aduși.
D-l Primar consideră și el suma destul de mare, însă ținând cont de prevederile
legale nu se poate proceda altfel. Ar mai fi o soluție, de a prinde și a steriliza fiecare
câine, însă acea procedură este și mai costisitoare. Roagă pe cei prezenți dacă are
cineva cunoștință asupra aducerii câinilor în oraș, imediat să anunțe autoritățile locale.
Aprobând o politică la anul nu o să fie așa de mulți, atunci și costul scade.
D-l Szabó crede că sunt metode de identificare a celor care aduc câinii în oraș,
sunt montate camere de supraveghere.
D-l Primar explică faptul că sunt lăsați pe marginea orașului, sau în locuri unde
nu sunt montate camere, și automat intră în oraș pentru a căuta hrană.

rim

Iese din sala de ședința d-l consilier Molnár Janos.

.p

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 :

w

w

HOTĂRÂREA NR. 33/2018
privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public
pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna

w

Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Prezentarea rapoartelor
centrelor financiare din învățământul preuniversitar cu privire la calitatea
educației.
Rapoartele au fost înaintate prin e-mail către consilieri.
Nu sunt discuții.
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Raport anual cu privire
la situația gestionării bunurilor pentru anul 2017.
12

Raportul a fost înaintat prin e-mail către consilieri.
Nu sunt discuții.
Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Raportul de activitate al
Fundației Creștine Diakonia privind serviciul de îngrijire socio - medicală la
domiciliu în orașul Covasna și Chiuruș, pentru anul 2017.
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Raportul a fost înaintat prin e-mail către consilieri.
Discuții: D-l Tabalai consideră ca pe viitor ar fi bine să fie invitați și cei care
întocmesc raportul, pentru orice eventuală întrebare.
D-l Primar promite că o să fie invitați pentru ședința următoare să prezinte
raportul.
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w
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Diverse.
D-l Primar este interesat de o publicație de vânzare a unui imobil din str.
Meșteșugarilor din Covasna (fostul Mopaco), având în vedere că primăria nu are loc de
depozitare, și luând în considerare faptul că în ultima perioadă au fost vândute mai
multe bunuri, propune consilierilor locali să se gândească la achiziționarea imobilului
respectiv, care are foarte multe avantaje. Terenul aferent construcțiilor este de
aproximativ 0,5 ha, și dispune de mai multe clădiri, printre care o cabină poartă cu pod
basculă, clădire moară, 2 depozite, hală fabricație, atelier reparații, centrală termică.
D-l Gazda își aduce aminte că Mopaco a avut 2 unități în orașul Covasna, una
și în str. Gabor Aron.
D-l Primar explică că ce a rămas din construcții are proprietari.
Cu acordul celor prezenți d-na Bodó Enikő părăsește sala de ședințe.
D-l Domaházi expune dorința locatarilor din str. Libertății de a nu tăia copacul
de lângă imobilul ce va fi demolat. Totodată prezintă întrebarea cetățenilor: dacă toate
parcările din oraș sunt ocupate, unde se poate lăsa mașina? Atrage atenția asupra
faptului că în ultima perioadă au avut loc 7 accidente la intersecția de la Penny, și
solicită luarea unor măsuri.
D-l Primar este de părere că amenajarea parcărilor cu plată ar rezolva
problema locurilor de parcare. În legătură cu intersecția de la Penny s-au făcut multe
adrese, dar nu s-a primit nici un răspuns clar. Teoretic s-ar putea monta un semafor, dar
dacă doresc consilierii, o să fie invitați reprezentanții Drumurilor Naționale ca să-i fie
adresate întrebări pe tema respectivă.
D-l Domaházi solicită în numele cetățenilor să fie făcut public numărul
inspectorului de la mediu și control comercial, și dorește să fie rezolvată problema
sesizată de cetățeni, și anume parcarea în timp de noapte pe str. Târgului a mașinilor
mari care vin la S.C. Orkla Foods S.R.L. Totodată sesizează faptul că consilierii locali
nu au primit încă legitimații, și că a dispărut cutia pentru contestații din fața Primăriei,
ar trebui montat la loc.
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D-l Primar promite că o să comande legitimațiile, și o să fie înaintată o
somație către firma S.C. Orkla Foods S.R.L. să nu mai parcheze mașinile pe strada
Târgului. Cutia pentru somații o să fie montată la loc.
D-l Szabó este de părere că achiziționarea imobilului fostului Mopaco este o
idee bună, și ar trebui să se miște mai repede având în vedere că se licitează în fiecare
joi.
D-l Primar explică că prima dată trebuie comandat un raport de evaluare ca să
vadă dacă valoarea reală corespunde cu valoarea solicitată, și eventual trebuie trimisă o
adresă către dânșii că și Primăria este interesată de această licitație. Totodată trebuie
găsită și o destinație concretă pentru acel imobil.
D-l Szabó sesizează faptul că la capătul străzii Ady Endre a intrat mașina în
pârâu lângă pod, și solicită să fie montați parapeți pentru protecția cetățenilor care
circulă pe acea rută.
D-l Primar știe de problema respectivă, și promite să caute soluții pentru
rezolvarea problemei.
D-l Tozlovanu atrage atenția conducerii că în urma predării punctelor de
colectare în str. Aurel Vlaicu nu se poate încuia poarta. În ultima perioadă s-au aruncat
și foarte multe paturi, canapele, care sunt lăsate lângă punctul de colectare.
D-l Primar promite să verifice situația de acolo, dacă au fost predate cheile.
Crede că totuși este mai bine ca acele obiecte mari, ce se aruncă, să fie lăsate lângă
punctul de colectare, decât să fie împrăștiate pe câmp sau la marginea orașului.
D-l Manea mulțumește pentru promptitudinea cu care s-a acționat în urma
sesizării lui, și informează conducerea că mai sunt multe străduțe care sunt aproape
impracticabile și pentru care trebuie găsită o soluție.
D-l Viceprimar explică că a fost introdusă piatră spartă, a fost nivelat, dar
momentan este înghețat. Se încearcă rezolvarea problemelor în continuare.
D-l Tabalai atrage atenția asupra faptului că de la Cardiologie către Șiclău
trotuarul este impracticabil, nu este curățat de zăpadă și pietonii circulă pe drum.
D-l Primar arată că în momentul de față Gos Trans Com-ul nu dispune de un
utilaj care să curețe trotuarele de zăpadă, dar o să fie inclusă achiziționare unui astfel
de utilaj în bugetul societății. Menționează faptul că și vara tot pe carosabil se plimbă
pietonii, poate acolo le place mai mult.
D-l Bocan a depus o informare, care a fost inclusă și în dosarele de ședință, și
este interesat dacă cineva are vreo observație în această privință.
Nu are nimeni observații sau întrebări.
D-l Neagovici prezintă solicitarea pacienților spitalului de a se monta o bancă
la Planul Înclinat.
D-l Manea se interesează de Planul Înclinat, în ce stadiu sunt demersurile în
acest subiect.
D-l Primar arată că au fost făcute foarte multe adrese, la nivelul Consiliului
Județean a fost înființat un birou care numai cu asta se ocupa, dar nu s-a clarificat încă
14
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nimic. Activul este în proprietatea Braforului și nu se poate trece în proprietatea
orașului, iar terenul este proprietatea Statului.
D-l Fülöp informează conducerea asupra faptului că serviciul electronic de
plăți nu funcționează.
D-l Primar a luat cunoștință de acest fapt, au fost solicitate organele
competente pentru reabilitarea problemei respective, cât de curând se va rezolva
problema.
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 18,35.
Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FÜLÖP CSABA
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