JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 5/2018
Încheiat astăzi, 16 martie 2018, orele 1300, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 15 consilieri,
Lipsește D-l Fülöp Csaba și întârzie d-ul Jeszenovics Róbert Károly.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, Gyerő József, secretar oraș, Vasilica
Enea, invitații d-lui Primar: D-l Jancsó Gábor, reprezentantul firmei de transport
călători Linka Tranzit, reprezentantul CNADNR (Compania Națională de Administrare
a Infrasturcturii Rutiere), d-l ing. șef Stoican Anton, d-na Stoia Adriana, asociat unic la
S.C. Casa din Parc S.R.L. și reprezentanții presei locale (Háromszék și Székely
Hírmondó)
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 205/2018 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
extraordinară a consiliului local din luna martie 2018.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna martie 2018.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna martie d-l consilier Gazda
István.
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, după care se adoptă
Hotărârea nr. 34/2018
Cu privire la alegerea președintelui de ședință
Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 4 din al ședinței ordinare din 15 februarie 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. Discutarea problemelor legate de transportul local de călători - invitat
reprezentant legal al S.C. Linka Tranzit S.R.L.
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2. Informarea Poliției Stațiunii Covasna referitoare la măsurile întreprinse
în îndeplinirea atribuțiilor specifice de Poliția Stațiunii Covasna în anul 2017.
Prezintă: Inspector principal de poliție Iftimie Mircea Vlad
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unui donații reprezentând o
„Poartă tradițională Secuiască”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a
bustului lui Mihai Eminescu și a Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I,
Reginei Maria, alături de Iuliu Maniu și I.C. Brătianu pentru sărbătorirea
Centenarului Marii Uniri.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reabilitării și modernizării
Parcului Tineretului din Voinești
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării la licitație în
vederea achiziționării imobilului de la str. Meșteșugarilor nr. 2-4.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general
consolidat.
8. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică cu strigare,
a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului
Covasna, aflat în parcarea Pod Central – str. Libertății.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în
domeniul privat al orașului Covasna.
10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 16/2018 cu
privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale
cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu
modificările ulterioare.
11. Proiect de hotărâre privind însușirea Dispoziției primarului nr.177/2018
și numirea d-lui Zărnescu Mircea – Octavian în funcția de consilier juridic II Serviciul de administrație publică - Compartimentul administrație locală,
aparatul consiliului local.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor
alocate pentru proiectele culturale prioritare.
13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 4 din HCL 177/2017
pentru aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2018.
14. Diverse – prezentarea solicitării 1778/15.02.2018 a Instituției Prefectului
către Consiliul local
- răspunsul „Diakonia” către d-l Tozlovanu Horia Mihai, consilier local
- solicitarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna nr.
173/2.02.2018.
D-l Primar propune modificarea ordinii de zi, adică scoaterea punctelor 5, 6
și 7 având în vedere că nu au fost finalizate, discutarea punctului 12 ca punctul 4 și
suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, și anume:
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1. Proiect de hotărâre Cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în
anul 2018
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii de
consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016
aflat pe rolul Tribunalului Covasna
Totodată anunță consilierii locali, că având în vedere întâmplările și discuțiile din
ultima perioadă în legătură cu intersecția de la Penny, a invitat reprezentantul
CNADNR la discuții pentru rezolvarea problemelor.
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, Discutarea problemelor
legate de transportul local de călători - invitat reprezentant legal al S.C. Linka
Tranzit S.R.L.
D-l consilier Tabalai Gheorghe este invitat să prezinte problemele semnalate
privind cursa de la 12.30. D-l consilier explică faptul că potrivit reclamațiilor primite
cursa care a fost introdus pentru copii nu circulă regulat și nu urcă până la ultima stație,
unde este așteptată de alți călători. Totodată înștiințează pe cei prezenți asupra faptului
că nu este un orar afișat în stațiile de autobuz, și de multe ori comportamentul șoferilor
nu este adecvat. Având în vedere că s-a modificat programul de lucru al schimbului 2
al spitalului de cardiologie, cursa respectivă ar fi chiar util pentru angajați.
D-l Jancsó Gábor mulțumește pentru invitație, și promite verificări în toate
privințele. Dă de înțeles că de multe ori nu a avut pasageri cursa respectivă, și solicită
ajutorul primăriei, a poliției locale, ca să facă verificări periodice.
D-l Primar mulțumește pentru prezență, și având în vedere că este prezent și
șeful poliției stațiunii, precizează că o să sprijine verificările cu ajutorul poliției locale
în măsura în care este posibil, însă atrage atenția d-lui Jancso asupra faptului că
conducătorii autobuzelor nu folosesc locurile de parcare stabilite, și lasă de multe ori
pe marginea drumurilor microbuzele.
D-l Kopacz amintește consiliului că pe vremea respectivă, când era vorba de
înființarea autogării, el a insistat asupra faptului ca autogara să fie una conformă cu
standardele europene, însă nu s-a întâmplat așa, lucrările nici acum nu sunt terminate.
Având în vedere experiența anilor precedenți, ar trebui să fie mai atenți și la circulația
trenurilor, să nu rămână neacoperite cursele respective. Este de părere că atâta timp cât
abonamentele sunt cumpărate, nu contează câți pasageri are cursa respectivă, el ar
trebui să circule.
D-l Tozlovanu aduce aminte de promisiunea făcută de d-l Codreanu la vremea
respectivă, că toate cursele către Moldova o să fie deviate prin Covasna.
D-l Jancsó nu știe care lucrări au rămas neterminate, mai ales că urmează
amenajarea peronului pentru așteptare. Arată că după modificarea graficului și
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deschiderea hotelurilor deja trei curse au fost deviate (Iași, Dorohoi și Onești). Promite
verificarea parcărilor neregulamentare, și mulțumește pentru invitație și pentru atenție.
D-l Jancsó Gábor părăsește sala de ședințe.
D-l Primar salută prezența reprezentantului CNADNR – ului – „Din păcate - și
e prezent și d-l comandant al Poliției Stațiunii Covasna – în ultima perioadă,
însemnând din momentul finalizării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii străzii
Ștefan cel Mare tronson I, adică partea de ieșire către Sfântu Gheorghe, intersecția de
la Penny, segmentul de drum până la Biserica Reformată, după acea Ocolul Silvic
Covasna, Podul Mare și ieșire către Zagon, pe acest tronson de drum în două locuri,
datorită faptului că s-a reglementat infrastructura a două intersecții, s-a refăcut
întersecția de la Penny și intersecția între str. Kalvin și str. 1 Decembrie 1918, frecvent
- și în ultima perioadă din păcate chiar de 2 ori – sau produs accidente rutiere puteau să
aibă consecințe mult mai grave, iar competența CNADNR –ului în soluționare acestei
probleme, împreună cu orașul Covasna, este acea că acest segment de drum face parte
din Drumul Național 13E, care trece prin localitatea Covasna, este în administrarea
CNADNR – ului, deși formează parte din două străzi din intravilanul orașului
Covasna. Foarte mulți cetățeni ne solicită ori să reînființăm sensul giratoriu, mai ales
de la Penny - în acest sens am făcut adresă la CNADNR, ne-a venit răspunsul că dânșii
nu ar fi de acord cu un giratoriu pe structură ușoară provizoriu - iar ADR Centru Alba
Iulia nu este de acord în nici un mod cu desființarea acelei insulițe, care este la
intersecția de la Penny, fiindcă astfel s-ar modifica indicatorii tehnico – economici ai
proiectului implementat pe fonduri europene și în acest sens nici o modificare timp de
5 ani nu se poate face la acea infrastructură, deci practic insulița trebui menținută. În
aceste condiții noi am făcut o simulare cu un camion tir, care presupunem în ipoteza în
care circula din orice direcție și intra în intersecție dacă putea să facă viraje, manevre
de întoarcere de virare către orice direcți și ne-am dat seama că în prezența menținerii
insuliței nu se poate reînființa nici măcar teoretic, nici măcar în varianta desenării unui
cerc pe asfalt, fără să avem probleme cu circulația. Având în vedere aceste aspecte,
având în vedere nenumărate sesizări de la cetățeni, și punctul de vedere al poliției
stațiunii, am considerat că este bine să găsim împreună o soluție pentru a evita pe viitor
sau a minimaliza posibilitatea producerii unor accidente rutiere mai ales în intersecția
de la Penny, dar cu această ocazie putem să discutăm și despre intersecția de la
biserică. V-am trimis și în scris aceste aspecte, și vă rog să spuneți punctul de vedere
vizavi de această problematică.”
Reprezentant CNADNR – „Bună ziua, urmare a solicitării Dvs. ne-am deplasat
împreună cu reprezentantul de la serviciul circulației din Sfântu Gheorghe și cu
reprezentanții poliției din orașul Covasna la fața locului. E clar, de departe că soluția cu
giratoriu ar fi ideală. S-a văzut din trecut că a funcționat perfect, dar nu este posibilă
așa cum ați spus și din cauza garanției care încă este pe lucrare. Se specifică în adresă
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că ar fi de bun augur, să zic așa, dublarea indicatoarelor care există. Cred că este o idee
bună, dar nu știu dacă va rezolva problema pentru că instinctiv ca și șofer, și toată
lumea spune același lucru, instinctul e să mergi pe drumul drept care este mult mai lat
și pare principal la prima vedere, și e clar că se va păstra. Se vor pune, se vor dubla
aceste indicatoare, nu știu sincer dacă va rezolva problema, eu cred că va ameliora, dar
nu va rezolva problema. Ce am văzut în adresă solicitarea poliției este ca să se schimbe
drumul cu prioritate, să fie cel către Voinești. Asta ar fi o soluție bună, sunt niște
articole în OG 43 care reglementează acest lucru, dar cu bunăvoință cred că există
soluție. Asta trebuie discutat după această ședință la Brașov, să văd ce hotărâri se
făuresc. Altă soluție nu știu.”
D-l Primar - Și semaforul?
Reprezentant CNADNR – „Teoretic este idee bună, nu știu în mod practic, dar
cu mai multe solicitări poate că s-ar putea rezolva, însă intervine partea financiară din
păcate. După această ședință vom face o propunere la regionale, vom transmite
concluziile după ședință și ce propuneri ar fi. Regionalul își va spune un punct de
vedere, dacă din prima este de acord și există fondurile necesare pentru semaforizare, e
ca și rezolvată. Nu știu dacă nu intervine cumva garanția lucrării, care este încă 5-6 ani
de acum încolo”
D-l Inspector șef poliție – „Problema în acea intersecție este că în ultima
perioadă au avut loc 2 evenimente rutiere care nu sunt accidente pentru că nu au
produs victime, dar sunt totuși evenimente rutiere în care au fost implicate minim 3
autovehicule, în sensul că cel care venea după drumul prioritar în momentul în care a
pierdut prioritatea, s-a deplasat înainte, nu a acordat prioritate celuilalt care venea tot
pe drumul prioritar, a fost acroșat și două autovehicule au ricoșat în acel autovehicul
oprit la stop. Problema intervine pe circulația doar pe DN 13. Circulația din oraș este
foarte bine reglementată, și se respectă indicatoarele pentru că sunt foarte vizibile, și
toată lumea știe care este stopul. Problema este să reglementăm pe DN 13. Știu că în
lege categoria funcțională a drumului și-o păstrează chiar dacă este în oraș, dar în
același timp str. Ștefan cel Mare este catalogată ca un drum de categoria I, fiind o
magistrală, întrucât aduce traficul dinspre Zăbala, înspre Voinești, traficul dinspre
Comandău și o bună parte din traficul din centrul orașului. Ar fi o soluție ideală ca
acest drum să fie cel prioritar, și în acel moment s-ar putea reglementa foarte simplu
circulația pe acest sector și evenimentele rutiere ar fi prevenite.”
Reprezentant CNADNR – consideră că asta ar fi soluția cea mai simplă, cel
mai repede rezolvabilă, însă sunt articole care reglementează acest lucru. Este interesul
tuturor, trebuie făcut în așa fel încât să fie evitate accidentele.
D-l Primar mulțumește pentru prezență și reprezentantul CNADNR – ului
părăsește sala de ședințe.
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Informarea Poliției
Stațiunii Covasna referitoare la măsurile întreprinse în îndeplinirea atribuțiilor
specifice de Poliția Stațiunii Covasna în anul 2017.
Prezintă: Șeful poliției Iftimie Mircea Vlad
Discuții:
D-l Szabó atrage atenția d-lui Șef de poliție că imaginea poliției trebuia păstrată
bună, și supune atenției cazul d-lui Székely Zoltán.
D-l Șef principal de poliție informează că cazul d-lui menționat este tratat ca un
caz prioritar.
D-l Domaházi transmite părerea cetățenilor, și anume că toți subalternii din
poliție ar trebui să fie ca șeful lor. Se dorește turism în orașul Covasna, însă turiștii sunt
amendați frecvent și musafirii reclamă acest lucru.
D-l Molnár atrage atenția asupra faptului că elevii au început din nou să fumeze
în WC-urile școlii, și consideră că prezența poliției în școală ar rezolva cât de cât
problema. Totodată informează că lângă Penny de la o casă particulară au fost furate
de două ori instrumente dintr-un atelier, și proprietarul nu a văzut nici o rezolvare în
acel caz.
D-l Șef Principal de poliție explică că prezența lor nu este plăcută în școală,
însă cu o solicitare scrisă și cu un grafic de vizită vor fi prezenți. Totodată, aduce la
cunoștință că pentru orice cetățean care depune o plângere este deschis un dosar și este
în cercetare cazul. Nici o plângere nu rămâne fără răspuns, iar dacă persoana care a
depus plângerea dorește să afle stadiul rezolvării plângerii, poate să se adreseze poliției
în acest sens. Dacă nu a depus plângere, ci a sunat la 112, se consideră plângere orală
și se cercetează.
D-l Manea mulțumește pentru sprijinul acordat în problemele silvice, și prezintă
informarea primită de la cetățeni, și anume că au senzația că în anumite cazuri se face
exces de xel, și propune o discuție cu angajații în acest sens.
D-l Kopacz este de părere că de multe ori poliția în loc să fluidizeze circulația,
îngreunează traficul, mai ales sâmbătă. Într-o perioadă poliția asigura ordinea în fața
școlilor dimineața, dar în ultima perioadă sunt absenți, iar pe strada Școlii intră
autobuzele îngreunând astfel circulația.
D-l Șef Principal de poliție răspunde că au fost prezenți periodic și punctual la
toate școlile. Consideră că fermitatea nu poate să lipsească, pentru că altfel ar crește
infracționalitatea. Dă de înțeles că oprirea autovehicolelor nu este un exces de zel, mai
ales în cazurile în care primesc ordine de căutarea infractorilor, când trebuie să
intervină pentru evitarea altor infracțiuni.
D-l Gazda se interesează pe ce poziție se află orașul Covasna pe medie de
județ și țară la infracționalitate?
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D-l Șef Principal de poliție informează: ca o medie pe țară suntem al nivel
scăzut iar pe nivel de județ sub medie. Rezolvarea problemelor este mai mare decât
media pe țară.
D-lui Tabalai nu i se pare corect ca părinții care duc copiii la grădiniță să fie
amendați în fața grădiniței. Dă de înțeles că un agent de poliție a vorbit urât cu el,
pentru că a lăsat mașina în fața farmaciei, iar a doua zi, la același loc, stătea la discuții
cu un patron.
D-l Șef Principal de poliție știe că într-un timp la grădinița respectivă se
practica să fie parcate 5-6 mașini pe marginea drumului, îngreunând astfel circulația pe
acel segment de drum. În urma interveției oamenii au fost avertizați să nu mai oprească
neregulamentar, însă nu a fost amendat nimeni. Dacă intervenția nu era promptă, se
continua și astăzi problema respectivă. Fiecare cetățean are dreptul să conteste
contravenția cu probe. Roagă pe cei prezenți dacă au probleme ca cea sesizată de d-l
consilier Tabalai, să fie anunțat ca să aibă la cunoștință astfel de evenimente.
D-l Szabó consideră că în orașul Covasna se aplică foarte dur și des legile, dar
problema este că turiștii nu înțeleg și din această cauză s-ar putea deteriora turismul.
D-l Primar remarcă faptul că a avut o colaborare bună cu reprezentanții poliției,
și această colaborare decurge corect. Comentarii sunt pro și contra din partea
cetățenilor, dar nu sunt probleme grave la nivel de oraș, ceea ce nu înseamnă că
punctual nu se pot întâmpla. Dorește ca fermitatea și interesul public să primeze.
D-l Șef Principal de poliție mulțumește pentru invitație și părăsește sala de
ședințe.
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acceptarea unui donații reprezentând o „Poartă tradițională Secuiască”.
D-l Primar informează că în cursul anului 2017 d-na Stoia Adriana, asociat unic
la S.C. casa din Parc S.R.L. a depus o adresă prin care a anunțat intenția de a dona o
poartă secuiască Orașului Covasna. D-na Stoia a fost invitată în ședință ca să prezinte
personal oferta.
D-na Stoia Adriana mulțumește pentru invitație. În anul 2017 a participat la
deschiderea sezonului turistic la Sfântu Gheorghe, unde a văzut multe idei bune, și a
realizat cât de importantă este punerea în evidență a tradițiilor locului. S-a gândit că ar
fi frumoasă o poartă secuiască în orașul Covasna, pentru că nu este, și mai ales dacă ar
ține locul barierei care nu corespunde estetic în Parcul amenajat recent. A contactat și
un meșter, și poarta ar fi gata până în luna septembrie.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
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Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
D-l Primar mulțumește pentru oferta de donație, care va fi un fel de mobilier
urban, și specifică că poarta respectivă nu poate să închidă de tot intrarea în Parcul
Gheorghe Doja. Consideră o inițiativă bună, și urmează semnarea contractului de
donație după finalizarea porții, urmând montarea ei.
D-l Szabó consideră un gest extraordinar, pe care apreciază, și crede că au primit
cu toții o lecție.
D-l Kádár este de părere că o să se încadreze în peisajul Parcului Central, și
trădează gustul deosebit al doamnei Stoia Adriana. Consideră o lecție atât pentru oraș,
cât și pentru ceilalți lucrători în turism.
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. 35/2018
privind acceptarea unei donații reprezentând o
„Poartă tradițional Secuiască”
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele
culturale prioritare.
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
Discuții: D-l Czilli explică că sunt niște modificări ca urmare a propunerii d-lui
consilier Molnár Janos față de raportul depus. În ianuarie au mai fost proiecte, și ținând
cont de faptul că nu se poate adopta hotarâre retroactiv, suma aferentă acelui proiect a
fost scăzută din totalul alocat pentru proiecte.
D-l Kopacz se interesează de ce sunt alocați mai puțini bani pentru ziua limbii
maghiare față de anul trecut.
D-l Czilii explică că a fost recalculat tot bugetul, s-a încercat alocarea unui fond
minimal pentru toate proiectele, însă în anul curent sunt mai multe proiecte și din
această cauză au fost recalculate sumele.
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D-l Tozlovanu propune alocarea sumelor de la proiectele care nu se pot ține
pentru evenimentul Sântilia.
D-l Kádár este de părere că la elaborarea raportului d-l Czilli avea un plan, și
știa programele pentru anul în curs. Dacă nu sunt cheltuite sumele respective, ele se pot
redistribui pentru alte proiecte prioritare.
D-na Secretar explică că managerul Casei de Cultură stabilește către cine alocă
banii, prin atribuire directă, în funcție de cerințe sepcifice.
D-l Tabalai crede că nu trebuie modificate sumele, și își aduce aminte că și în
anul precedent au fost aceleași probleme, nu se puteau finanța proiectele retroactiv, și
propune găsirea unei soluții pentru remedierea acestor probleme.
D-l Kádár explică că există proiecte care au fost efectuate, au fost deja finanțate
chiar înainte de aprobarea bugetului, deci ele nu se încadrează în proiectul de hotărâre
inițiat.
Se propun sumele pentru proiectele culturale prioritare, astfel:
a) Ziua Mondială a Teatrului, 27 martie – 1.500 lei
b) Zilele Kőrösi Csoma Sándor, 12-15 aprilie – 12.000 lei
c) deschiderea Sezonului Turistic, mai – 1.000 lei;
d) Festivalul-Concurs Național Folcloric “Izvoare Covăsnene”, 12 mai- 3.000 lei;
e) Ziua Diversității Culturale, mai – 5.000 lei;
f) Ziua Copilului, 1 iunie – 3.000 lei;
g) Nedeia Mocănească-Sântilia, 21-22 iulie (Centenar) – 7.500 lei;
h) Ziua Sitului arheologic “Cetatea Zânelor” din Covasna,5 august (Centenar)- 2.000
lei;
i) Ziua Limbii Române, 31 august – 2.000 lei
j) Zilele Orașului Covasna, 7-8-9 septembrie – 35.700 lei;
k) Ziua Internațională a Muzicii, 1 octombrie – 500 lei
l) Ziua Limbii Maghiare, 13 noiembrie – 2.000 lei;
m) Ziua Națională a României, 1 decembrie (Centenar 2018) – 6.500 lei;
n) Ziua Minorităților Naționale, 18 decembrie - 500 lei.
D-l Manea observă că este o diferență foarte mare între suma alocată pentru
proiecte prioritare și suma alocată casei de cultură, și se interesează pe ce sunt cheltuiți
restul banilor. Consideră că ar trebui reanalizat cât se cheltuie pe cultură, dacă merită
sau nu, și cât se cheltuie pe funcționare.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole:
Art. 1 – 15 voturi „pentru”
Art. 2 - 15 voturi „pentru”
Art. 3 – 15 voturi „pentru”
Art. 4 – 15 voturi „pentru”
Art. 5 – 12 voturi „pentru” și 3 „împotrivă” (D-l Tozlovanu, D-l Manea, D-l
Tabalai)
Art. 6 – 15 voturi „pentru”
și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 36/2018
cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2018
și a sumelor alocate acestora
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea cofinanțării din bugetul local a bustului lui Mihai Eminescu și
a Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria, alături de Iuliu Maniu
și I.C. Brătianu pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Primar dă de înțeles că se va schimba titlul proiectului de hotărâre. Fiind
anul Centenarului Marii Uniri Guvernul României a considerat de cuviință finanțarea
unor evenimente dedicate Centenarului. A fost o idee mai veche amplasarea Bustului
lui Mihai Eminescu, și de curând 3 consilieri au adus la cunoștință că solicită
finanțarea unui monument de for public, un grup statuar al Regelui Ferdinand I,
Reginei Maria, alături de Iuliu Maniu și I.C. Brătianu. A mai fost depus o solicitare din
partea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna privind organizarea
evenimentului „Marșul Centenarului Marii Uniri” în perioada 25 noiembrie – 1
decembrie. Nu se știe ce va finanța Ministerul, nu se știe dacă orașul Covasna va primi
o oarecare sumă pentru realizarea proiectelor. În urma discuțiilor s-a stabilit
amplasamentul acestor monumente, acest amplasament va fi Parcul Tineretului din
Voinești. Dacă aceste proiecte nu vor fi bugetate de stat, nu se știe cum se va împărți
suma prevăzută în bugetul local pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii
Uniri.
Întră în sala de ședințe d-l consilier Jeszenovics Róbert Károly.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Primar invită inițiatorii să prezinte intenția lor.
D-l Tabalai prezintă intenția de a amplasa un grup statuar, a înțeles că există
posibilitate de finanțare din bugetul local pentru realizarea proiectului.
D-na Secretar prezintă intenția amplasării bustului lui Mihai Eminescu.
„Primăria orașului Covasna a legat proiectul bustului lui Mihai Eminescu de
sărbătoarea Centenarului Marii Uniri din următoarele considerente:
- a fost cel mai ardent susținător al unității românilor din toate provinciile
locuite de ei, sacrificându-și viața pentru acest ideal sfânt
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- publicistica și o parte a liricii sale, activitatea sa ca jurnalist oferă cele mai
vii argumente privind unitatea neamului românesc
-el a folosit pentru prima oară termenul de „ROMÂNIA” cu sensul larg în
care intrau toate provinciile istorice (Moldova, Muntenia, Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și Dobrogea) despre care a scris sute
de articole în „Curierul de Iași” și „Timpul”
- el a trasat prin poemul său nemuritor „Doina” harta României Mari cu
atâtea decenii înainte de Marea Unire de la 1918
- el a trasat cu pașii săi ce au străbătut toate provinciile românești (de la
Ipotești la Cernăuți, oraș cu oraș din Ardeal începând cu Blajul istoric, Banatul, centrul
și sudul țării, estul și chiar teritoriul basarabean în drum spre Sanatoriul din Odessa)
harta României Mari
- a străbătut orașele și satele transilvane și a iubit aceste plaiuri,
considerându-le un întreg cu România, dorindu-le revenite la patria mamă, luptând cu
toate armele, încă de student la Viena, pentru aceasta
- el a creat o primă mișcare cu mare răsunet de trezire a conștiinței naționale
– Serbarea de la Putna și Congresul studenților privind ideea de unitate a neamului
- Mihai Eminescu este considerat de români, oriunde s-ar afla, un simbol al
românității și un martir al neamului tocmai pentru ideile de unitate susținute, pentru
articolele sale tranșante.
- Mihai Eminescu este mândrie națională, Blaga spunea: „Eminescu e de un
românism sublimat, complex și creator” din a cărei „conștiință etnică .... ne mai hrănim
și astăzi”
- Marea Unire de la 1918 a fost precedată de o unire spirituală a tuturor
românilor din provinciile istorice. Mihai Eminescu a fost „piscul care prin opera sa a
cultivat sentimentul național și a pregătit făurirea Marii Uniri” – afirmă criticul literar
Valeriu Râpeanu.
- după Războiul de Independență, la Congresul de la Berlin, din 1878, Mihai
Eminescu a combătut cel mai ferm pierderea Bucovinei și a celor trei județe românești
din sudul Basarabiei.
- Mihai Eminescu era cel mai incendiar orator, un unionist înflăcărat.
- Visul pentru o Românie glorioasă, mare și unită și-l creionează inca din
adolescenta în poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” scrisă în 1867, pe când
poetul avea doar 17 ani.
Obiective urmărite:
- Mihai Eminescu este cel mai bun exemplu pentru secolul în care trăim prin
implicare socială, conștiința unității naționale, valoarea estetică, gustul pentru clasic și
academic, de aceea elevii trebuie să intre în contact ce acesta și prin intermediul
simbolului reprezentat de bustul lui și să-l perceapă ca un deschizător de idealuri
- edificarea bustului lui Mihai Eminescu în orașul Covasna ar însemna
unicitatea unui astfel de monument de for public în județul Covasna
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- într-o comunitate interetnică în care românii sunt statistic minoritari este
nevoie ca aceștia să-și susțină identitatea prin monumente reprezentative ale unor
personalități emblematice pentru români
- într-o zonă interetnică, dialogul identitar se poartă și prin intermediul
simbolurilor, monumente, grupuri statuare
- este poet național și universal
- Mihai Eminescu nu are culoare politică.”
Prezintă faptul că a fost înregistrată o adresa din partea Instiuției Prefectului, în
care este precizat că trebuie înaintate documentațiile în cel mai scurt timp la Ministerul
Culturii, împreună cu descrierea proiectului. Dacă se aprobă, vor fi finanțate.
D-l Manea susține cele expuse de d-l Tabalai, au considerat necesar și util marcarea
Centenarului. Intenția este foarte fermă, asumă realizarea proiectului din bugetul local,
și chiar din finanțare din sursă privată. Prezintă punctual fiecare personalitate propusă
pentru grupul statuar.
„În calitate de consilieri locali și reprezentanți oficiali aleși, în această funcție de demnitate publică,
pe principiul legal, al reprezentativității, considerăm că marcarea și sărbătorirea Centenarului Marii
Uniri se impune a fi imortalizat, în istoria noastră prezentă, printre altele, printr-un moment de
solemnitate ca, Arc peste Timp, prin dezvelirea unui grup statuar al promotorilor și făuritorilor Marii
Uniri de la 1918, din următoarele considerente:
- Au fost cei mai implicați și ardenți susținători a unității românilor, în Transilvania și România,
înainte și după înfăptuirea Marii Uniri, fiind primii conducători ai neamului românesc unit;
- Au fost primii promotori ai reformelor într-o Românie Unită și au impus o nouă Constituție
modernă, la 1923, cu acordarea de drepturi cetățenești lărgite și împroprietărirea țăranilor;
- Iuliu Maniu, de profesie avocat, a fost un om politic român, deputat în Dieta de la
Budapesta, de mai multe ori, prim-ministru al României, ministru al Apărării Naționale,
Ministru de Finanțe, președinte al Partidul Național Țărănesc, membru de onoare al
Academiei Române, decedat în închisorile comuniste de tortură, de la Sighet;
- Și-a început cariera politică în cadrul Partidului Național Român din Transilvania, iar în 1906
a fost ales deputat în Parlamentul de la Budapesta și primul român, care a ținut un discurs în
Dieta de la Budapesta la 22 mai 1906;
- A participat hotărâtor la pregătirea Unirii Transilvaniei cu România și a fost cel care a
negociat la Viena drepturile minorității românești din Transilvania;
- Iuliu Maniu s-a numărat printre organizatorii Marii Adunări de la Alba Iulia, din 1 Decembrie
1918, unde a ținut un discurs din care menționăm: ,,privim înfăptuirea unității noastre
naționale, ca un triumf al libertății românești”
- Ion I.C. Brătianu, a fost omul politic roman care a jucat un rol foarte important în Marea
Unire din 1918 și apoi în viața politică modernă a României. A deținut funcția de președinte a
Partidului Național Liberal. A fost de cinciori, președinte al Consiliului de Miniștrii, mai mult
decât oricine altcineva, de trei ori ministru de interne, de două ori ministru al apărării
naționale și de două ori ministru al afacerilor Externe.
- A fost conducătorul delegației române la Conferința de Pace de la Versailles
- A fost președinte a Consiliului de Miniștri, în momentul intrării României în Primul Război
Mondial, conducând țara în momentul dificil al retragerii în Moldova. După Unire și-a asumat
conducerea țării, reforma agricolă și votarea noii Constituții de la 1923;
- După moartea lui Ferdinand I, în anul 1927, a condus guvernul sub domnia Regelui minor
Mihai I.
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RegeleFerdinand I al României, cunoscut poporului roman ca Întregitorul, a fost al
doilea rege al României, în urma morții unchiuluis ău Carol I, din 10 octombrie 1914, până în
20 iulie1927. Începând cu 1889 a devenit Principe de Coroană al Regatului României, când sa stabilit în România, unde și-a continuat cariera militară, ajungând general de corp de armată.
- S-a căsătorit cu prințesa Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburgși Gotha.
- A condus România în Primul Război Mondial, alegând să lupte de partea Antantei, împotriva
Puterilor Centrale, decizie care l-a exclus din Casa Regală de Hohenzolern, de către împăratul
Wilhelm al II-lea al Germaniei;
- La sfârșitul războiului a încheiat procesul de realizare a Statului national-unitar, prin unirea
Basarabiei, Bucovineiși aTransilvaniei, cu Vechiul Regat (România);
- Ferdinand a fost în coronat rege al României Mari, la 15.11.1922, în Catedrala de la Alba
Iulia.
- Prin Reforma Agrară din 1921 a dat fiecărui țăran, veteran de război și orfanilor de război,
terenuri agricole, astfel ostoind setea de pământ a românului nevoiaș; ținându-și promisiunea
făcută soldaților români, pe front, în anul 1917.
- Regina Maria, nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii, fiică a ducelui Albert de Edinburgh
și a marii ducese Maria Alexandrovna Romanov, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea al
Rusiei;
- S-a opus intrării României în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale și a susținut
alianța cu Antanta, în vederea sprijinirii de către aceasta a realizării Statului Național Român;
- S-a implicat activ în sprijinirea efortului de război al României, printre altele, activând ca soră
de caritate, în spitalele militare, activitate care a făcut să fie numită de popor ,,mama
răniților”;
- În perioada Conferinței de Pace de la Paris (1919), dar și după încoronare, alături de regele
Ferdinand I, ca suverani ai României Mari – Alba Iulia, 15 octombrie 1922 – a participat la o
puternică și susținută campanie diplomatică, pentru recunoașterea internațională a Statului
Român Reîntregit, având întrevederi oficiale sau informale, cu un număr însemnat de
personalități politice și culturale, precum și din mass-media al vremii, printre care menționăm:
suveranul englez George al V-lea, președintele SUA Woodrow Wilson și președintele Franței,
Georges Clemenceau.
Obiective urmărite:
Toți cei sus-menționați se identifică cu Marea Unire și reprezintă intrinsec istoria modernă a
României, un exemplu de patriotism și năzuințe a sentimentelor românești pentru fiecare elev, fiecare
om politic, pentru fiecare cetățean al României moderne.
O amplasare și inaugurare a unui asemenea grup statuar, ar însemna simbolizarea unității naționale
românești, dincolo de politică și partide, ar simboliza unirea românilor, într-un Arc peste Timp,
deoarece aceștia nu vorbesc despre politică sau partide, ci despre idealul de unire și unitate a
românilor într-un singur crez. Este cel mai potrivit moment de Sărbătorire a Centenarului Marii Uniri,
prin dezvelirea busturilor, întregitorilor României moderne. Este un moment de recunoștință și
solemnitate ce poate fi adus de actualele generații, momentului Centenar, dar mai ales de
recunoaștere a faptelor înaintașilor noștri.
Considerăm că acest grup statuar propus, concordă pe deplin la ideea de marcare a Centenarului în
plan real, atât social, cât și civic în societatea covăsneană și relevă spiritul de unitate națională
desăvârșit de înaintașii noștri, fără a ține cont de partidele politice de proveniență, ci doar de spiritul
de unitate al românilor, de respect reciproc și de transpunere a ideii de unitate națională.”

D-na consilier Sasu Izabella părăsește sala de ședințe.
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D-l Szabó propune introducerea unui extras din proclamația de la Alba Iulia făcută pe
data de 1 decembrie 1918 pe bust sau grup, sau montarea unui panou lângă grupul
statuar.
„III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român,
Adunarea Națională proclamă următoarele:
1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor
se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său
și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la
guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate
confesiunile din Stat.
3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții
publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional,
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori
parlament.
4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor
gândurilor omenești.
5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special
a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în
temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil
țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât să
poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe
de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt
legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.”
D-l Tabalai nu înțelege propunerea d-lui Szabó, pentru că cetățenii acestei țări
sunt expresia acestei proclamații. Toate cele expuse în acea proclamație există.
D-l Kádár expune faptul că se aștepta ca marcarea acestui eveniment să se
realizeze într-un mod mai echivoc, era de preferat o propunere consolidată din partea
comunității românești, acest lucru însă nu se poate din motive multiple. La
fundamentarea bugetului local s-a ținut cont de acest eveniment, trebuie decis câți bani
vor fi alocați pentru realizarea acestor proiecte. Aceste proiecte sunt înscrise pe lista de
proiecte la minister.
D-na Secretar explică procedura, trebuie pregătită documentația, trebuie
întocmită și fișă de investiții.
D-l Primar cere propuneri pentru suma propusă pentru aceste proiecte.
Se propune suma de 20.000 lei.
Se acceptă propunerea.
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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. 37/2018
cu privire la aprobarea înaintării către Ministerul Culturii și Identității Naționale
a două proiecte pentru edificarea unor monumente de for public
D-l consilier Szabó Levente părăsește sala de ședințe.
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a chioșcurilor modulare
situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod
Central – str. Libertății.
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
Discuții: D-l Manea observă că pasul de licitație din proiectul de hotărâre și din
instrucțiuni, anexa la proiect, nu sunt corelate.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 38/2018
privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a chioscurilor modulare
situate in imobilul proprietate publica a orasului Covasna,
aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului
Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-na Secretar: două proiect de hotărâri s-au născut în urma sesizării verbale a
prefecturii, dânșii au crezut că sunt în așa fel concepute hotărârile parcă ar urma să fie
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înaintate către Guvern. Trebuie efectuată actualizarea tuturor bunurilor, sunt foarte
multe probleme pe inventar. Se corectează acum și mai revenim când o să avem totul
evaluat și măsurat corect.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Domaházi se interesează ce sa va întâmpla cu cabana Pilis după
aducerea ei la forma legală.
D-l Primar explică că terenul aferent cabanei nu este proprietatea primăriei,
eventual se poate cumpăra terenul, dar depinde de propunerea consiliului.
D-l Manea întreabă de ce sunt atâtea adrese și observații în ultima perioadă din
partea prefecturii.
D-na Secretar explică că au fost colegii din Primărie la Prefectură și au discutat
problemele, cele mai multe probleme erau pentru inventar.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 39/2018
cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat
al orașului Covasna
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea HCL nr. 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL
19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin
domeniului public al orașului Covasna, cu modificările 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
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 40/2018
cu privire la modificarea HCL 16/2018 cu privire la completarea 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 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind însușirea Dispoziției primarului nr.177/2018 și numirea d-lui Zărnescu
Mircea – Octavian în funcția de consilier juridic II - 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 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 41/2018
cu privire la însușirea prevederilor Dispoziției nr. 177/2018 privind încadrarea
domnului Zărnescu Mircea Octavian în funcția de consilier juridic II - Serviciul
de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul
consiliului local
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea art. 4 din HCL 177/2017 pentru aprobarea burselor școlare
și a cuantumului acestora pentru anul 2018.
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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 42/2018
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cu privire la modificarea Hotararii nr.177/2017 privind aprobarea numarului
burselor scolare si a cuantumului acestora pentru anul 2018
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2018.
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
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 43/2018
Cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri
în anul 2018
Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-na Secretar: „este vorba de o acțiune în instanță promovată de S.C. Valdek
Impex S.R.L. care a efectuat lucrările la proiectul derulat pe perioada mandatului
anterior, proiect cu finanțare europeană. Am fost și în prezența inițiativei fostului
primar de a se aproba finanțarea acestor lucrări suplimentare față de proiectul
investiției, era vorba atunci de o achiziție directă tot cu S.C. Valdek pentru lucrări
suplimentare. Nu a fost avizat pentru legalitate și nici nu a fost aprobat de către
Consiliul local anterior, întrucât lucrările realizate nu erau în proiectul de construcție.
Valdek ne-a acționat în instanță și pe lângă suma pe care o datoram pentru acele lucrări
au câștigat și obligarea noastră de a plăti penalități de întârziere. Termenul pentru
recurs este scurt, pe noi ne-a reprezentat d-l avocat Boriceanu, în consecință trebuie
adoptat o hotărâre pentru a da mandat d-lui Primar să selecteze un cabinet de
avocatură, să negocieze valoarea serviciului, să contracteze serviciile juridice și să
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formuleze recurs pentru a susține poziția procesuală a orașului Covasna împotriva
hotărârii civile 114 din 2018”.
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
Discuții: D-l Primar explică că este vorba de cele 16 străzi, unde s-a modificat
contractul inițial pentru că situația de pe teren nu corespundea cu situația din proiect.
Lucrările suplimentare au fost executate pe baza dispozițiilor de șantier, și s-a propus
încheierea unui act adițional și plata să fie realizată prin hotărârea consiliului local. NU
s-a întâmplat așa, iar instanța a decis că dispoziția de șantier reprezintă un acord, de
acea se propune a se face un recurs și a angaja un reprezentant. La proiectul cu 11
străzi trebuie să fim foarte atenți.
D-l Tabalai consideră că înaintea angajării unui avocat ar trebui cunoscut și
onorariul reprezentantului, ar trebui cerute mai multe oferte.
D-l Primar expune faptul că miza este foarte mare, până în momentul de față
primăria a fost reprezentată de d-l avocat Boriceanu.
D-l Tabalai este de părere că suma de 5000 lei ar fi o sumă destul de rezonabilă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 44/2018
cu privire la aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Covasna
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi,
Diverse.
D-l Primar aduce la cunoștință faptul că în urma acordului verbal al
consilierilor, prin care a fost mandatat să ia măsuri în vederea achiziționării imobilului
din str. Meșteșugarilor nr. 2-4, a comandat un raport de evaluare a imobilului. Între
timp licitația se repeta în fiecare săptămână, deși primăria a anunțat intenția de
participare la licitații. Pe data de 8 martie, înainte de finalizarea raportului, imobilul
respectiv a fost adjudecat. S-a cerut clarificarea situației, a venit răspunsul prin care au
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confirmat vânzarea imobilului. Din surse neoficiale s-a aflat că a scăzut destul de mult
prețul imobilului.
D-l Manea confirmă că brutarul din Băcel a fost cel care a cumpărat imobilul, și
observă faptul că persoanele fizice pot fi mult mai flexibile decât persoanele juridice,
care au de respectat multe proceduri.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17,30.
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,
GAZDA ISTVÁN

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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