JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 6/2018
Încheiat astăzi, 29 martie 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 12 consilieri
Lipsesc motivat: domnii MOLNÁR JÁNOS, SASU IZABELLA,
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN, KOPACZ LEVENTE-BENEDEK și întârzie
dl. Tabalai Gheorghe.
Participă la şedinţă: Primarul orașului-Gyerő József, secretar oraș-Vasilica
Enea, invitații d-lui Primar: Dl. Jánó Szabólcs – reprezentantul Asociaţiei pentru
Dezvoltarea Turismului în jud. Covasna, dl. Lungu Lucian-reprezentantul Poliției
Locale, dl. Csikos Tibor-Zoltán-reprezentantul S.C. GOS TRANS COM SRL,
Rákosi Áron-Administrator public și reprezentantul presei locale (Háromszék).
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţa
primarului nr. 217/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul Primăriei.
Președintele de ședință pentru luna martie a fost ales dl. consilier Gazda
István.
Dl. Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această
şedinţă ordinară a consiliului local din luna martie 2018 și salută prezența
invitaților.
Înainte de prezentarea punctelor de pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă
GAZDA ISTVÁN, supune la vot procesul-verbal nr. 5 al ședinței extraordinare din
data de 16.03.2018.
Se aprobă procesul verbal nr. 5/2018, cu 12 voturi ,, pentru” –unanimitate.
Dl. președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului să
aprobe Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de
canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027.
2. Raportul de activitate pe anul 2017 al Asociației pentru Dezvoltarea
Turismului în Județul Covasna.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului
general consolidat.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului S.C. Gos Trans Com
S.R.L. pe anul 2018.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractului
de închiriere a suprafețelor de 1,5 mp din str. 1 Decembrie 1918 și str. Mihai
Eminescu, terenuri pe care sunt amplasate stațiile de protecție catodică.

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alipirii parcelare a
terenurilor ce compun imobilul din str. Școlii nr. 20.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale, pe anul 2018.
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al
orașului Covasna.
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transferului
autoturismului Dacia Logan CV – 03 – PCV către Poliția locală a orașului
Covasna.
10. Proiect de hotărâre privind numirea comisiilor de evaluare și a celor
de selecționare a contestațiilor pentru concursul de proiecte culturale,
educative, sportive, religioase.
11. Raportul Primarului privind situația economică, socială și de mediu
pe anul 2017.
12. Raportul Poliției Locale a Orașului Covasna asupra modului de
îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al UAT
Oraș Covasna.
13. Raportul de activitate al consilierilor locali pe anul 2017.
14. Raportul de activitate al comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local pe anul 2017.
15. Raportul de activitate al reprezentanților Consiliului Local/
primarului în Consiliul de Administrație la nivelul Centrelor financiare I, II și
III.
16. Raportul de activitate al reprezentanților Consiliului local în
comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ la
nivelul Centrelor financiare I, II și III.
17. Raportul de activitate al Asociației Sportive Covasna, pentru sezonul
2017-2018.
18. Diverse.
Dl. Primar propune modificarea acesteia, respectiv punctele: 2, 12 și 4, să
fie supuse dezbaterii la începutul ședinței, deoarece persoanele invitate la ședință
sunt direct interesate de proiectele de hotărâri prevăzute la punctele: 2, 12 și 4 de
pe ordinea de zi, astfel că punctul 2 devine pct. 1, pct. 12 a devenit pct.1 şi pct. 4 a
devenit pct. 3.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 12 voturi „pentru”
– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi: Raportul de
activitate pe anul 2017 al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul
Covasna.
Dl. Janó Szabólcs, reprezentantul Asociației pentru Dezvoltarea
Turismului în Județul Covasna prezintă raportul de activitate din care rezultă că
în cursul anului precedent au participat la evenimente turistice de mare anvergură,
au prezentat un număr de 6 infotripuri care cuprind mai multe materiale

promoționale, s-au ocupat de promovarea online a turismului în jud. Covasna și
asociația coordonează Biroul de informare turistică din or. Covasna.
Dl. Gazda István se adresează plenului, dacă are cunoștință de
conținutul raportului și dacă sunt întrebări.
Dl. Szabó Levente are obiecţiuni cu privire la nivelul cotizaţiei, care este
prea mic în raport cu celelalte comune.
Dl. Tăbălai Gheorghe intră în sala de ședință.
Dl. Primar dă lămuriri cu privire la componența Asociației de
promovare a turismului și explică că din această asociație făceau parte: Județul
Covasna, orașul Covasna și mun. Sfîntu Gheorghe. În paralel cu acestă asociație,
mai exista o asociație cu același profil la nivelul județului Covasna, din
componența căreia făcea parte Județul Covasna și Aquasic, care au derulat
proiectul ,,Drumul Apelor Minerale, din care orașul Covasna nu a făcut parte. În
urma unui control de la Curtea de conturi, s-a recomandat ca niciun UAT să nu
facă parte din două asociații cu același obiect de activitate, astfel AQUASIC-ul a
fuzionat cu Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, și sa retras mun. Sf. Gheorghe, pentru că mai făcea parte si din altă asociație cu același
profil și în consecință Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna
păstrează evidență contabilă separată pe activități și din acest motiv apar comune
cu alt nivel de cotizație. Din banii pe care îi achităm în sumă de 55.000 lei pe an cu
titlu de cotizație, se achită salariul angajatului de la Centrul de informare turistică,
se editează pliante și este reprezentat orașul Covasna la diferite târguri de turism
din țară și din străinătate. De pe urma publicității vor beneficia unitățile de cazare
din oraș.
Dl. Bocan solicită ca până la concretizarea previziunilor, orașul Covasna
să fie reprezentat pe pliante, ca atare. Centrul de Informare turistică
D-na secretar precizează că prevederile legale în vigoare ne dau dreptul
să promovăm singuri turismul. Centrul de Informare turistică este subordonat
Consiliului Local al orașul Covasna și are competența de a promova turismul,
făcând referire la perioada anterioară, în care nu permitea legea să se angajeze
personal la acest centru. Astfel, soluția a fost aderarea la Asociația de dezvoltare a
turismului, care la rândul ei trebuie să ne sprijine cu plata salarială a angajatului. Sa aprobat un Regulament pentru promovarea turismului, în care sunt prevăzute 2
posturi, prin care personalul are sarcina de a promova turismul în orasul Covasna.
Activitatea Centrului de Informare turistică nu este acreditată, deoarece nu avem
angajat personal propriu.
Dl. Kádár Gyula afirmă că este de acord cu opinia persoanelor care au
luat cuvântul anterior și au făcut referire la acest subiect, venind cu observația pe
care susține că a făcut-o și la discuțiile purtate cu referire la brandul stațiunii,
afirmând că interesele orașului nu sunt pe deplin îndeplinite, opinează că nu este
indicat ca orașul să se retragă din asociație și solicită găsirea de căi pentru o
promovare mai accentuată. Nu constată o colaborare a asociației cu operatorii de
turism și solicită găsirea de soluții pentru a se face o promovare accentuată cu
operatorii de turism din oraș.
Dl. Manea concluzionează că orice modalitate de promovare a localității
este binevenită, își exprimă dezacordul față de ieșirea din asociație și solicită

lămuriri de la reprezentantul asociației, cu privire la existența pliantelor publicitare
și modul de popularizare.
Dl. Jánó Szabalcs, reprezentantul asociației, confirmă existența de
pliante publicitare și participarea la târguri de turism, ocazie cu care creează relații
cu alte asociații de profil și contactează unități hoteliere și pensiuni din jud.
Covasna, cu scopul de a promova turismul.
Dl. Manea solicită lămuriri cu privire la modul de promovare a
turismului și la infotripuri.
Dl. Jánó Szabalcs menționează că a participat la 6 infotripuri, din care
unul la TVR 2, au elaborat un catalog care se intitulează ,,Cele 7 minuni ale
județului Covasna, în care orașul Covasna este cuprins cu ,,Calea ferată forestieră”.
Dl. Manea a făcut mențiunea că în prezentarea publicitară este prezentat
în mare parte ,,Ținutul Secuiesc”, care nu este regiune administrativ teritorială
recunoscută, solicitând să nu fie înțeles în mod greșit, precizând că prin modul în
care se face reclamă, rezultă că județul Covasna nu există, doar ,,Ținutul Secuiesc”.
Solicită să fie prezentate mai multe obiective românești, care în prezent lipsesc din
materialele publicitare. Sugerează să se țină cont de existența obiceiurilor și să fie
prezentate în mai mare măsură tradițiile, valorile culturale ale comunității
românești, Cetatea dacică, dat fiind aniversarea ,, Centenarului”, având în vedere
că orașul Covasna participă cu fonduri ce reprezintă cotizație la nivelul asociației.
Dl. Jánó Szabalcs afirmă că va reveni cu un răspuns.
Dl. Domaházi Jánós solicită ca în materialele publicitare să fie cuprinse
concursurile de automobilism care se desfășoară în or. Covasna.
Dl. Primar precizează că în această ședintă se face evaluarea asociației,
recomandă să fie promovate acest gen de activități, deoarece turiștii au nevoie de
activități diversificate și concluzionează că orașul Covasna a fost reprezentat în
reclamele asociației de persoane calificate în domeniu, în țară și în străinătate. În
continuare face referire la cuantumul cotizației, care este în valoare de 55.000 lei,
apreciind că este o sumă relativ mică, din care se cheltuiește cu plata salariilor
personalului în jur de 35.000 lei, față de nivelul de cotizare al județului. Apreciază
că participarea la info-trip-uri în mod indirect are efect pozitiv și suma cotizată a
fost reinvestită în oraș. Propune ca asociația să coopteze și celelate UAT-uri, ca
beneficiarii de reclame gratuite din județ să participe cu cotizații, să se editeze
pliante personalizate pentru diferite evenimente ale orașul Covasna. Susține ideea
ca reprezentanții asociației să păstreze contact strâns cu reprezentantul orașului, în
vederea promovării diferitelor evenimente. Face referire cu privire la modificarea
cuantumului cotizației, în raport cu modul de promovare a intereselor turistice ale
orașului.
Dl. Gazda face referire la opinia d-lui Manea, cu privire la ,,Tinutul
Secuiesc”, afirmând că Dl. Busu, la prezentarea buletinului meteo, face referire la
zone ca Maramureș, Crișana, Dobrogea, care nu sunt unități administrativ
teritoriale și sunt prezentate. Sugerează ca activitățile care au loc în orasul Covasna
să fie cuprinse în calendarul de desfășurare a evenimentelor, și astfel să fie
promovate ca obiective turistice.
Dl. Jánó Szabólcs afirmă ca în luna aprilie a.c. va fi gata catalogul
orașului Covasna și intenționează să facă un filmuleț de promovare a orașului.
Dl. Primar intenționează să mai discute pe marginea acestui catalog.

Dl. Bocan afirmă că în cadrul asociației, orașul Covasna era echivalent
cu Județul Covasna, astfel că orașul Covasna ar trebui să fie centrul, iar ceilalți
axați în jurul orașului.
Dl. Primar îi adresează o întrebare d-lui Jánó, cu privire la valoarea
contribuției efectuate de județ, iar cel din urmă menționează suma este de 800.000
lei, fără AQUASIC.
Dl. Primar preciază că nu este mare contribuția pe care o achităm în
raport cu județul Covasna.
Dl. Bocan exemplifică faptul că Preventoriul din Zăbala, care nu
contribuie cu cotizație, este mai promovat decât orașul Covasna și în replică dl.
primar afirmă că suntem promovați și sugerează să cotizeze fiecare beneficiar de
activitatea de promovare turistică.
Dl. Manea propune să se interacționeze mai dinamic cu o frecvență mai
mare cu reprezentanții asociației, pentru a le fi prezentate materialele publicitare în
fază de proiect, pentru a fi îmbunătățite cu idei și sugestii, pentru materialul
publicitar finalizat.
Dl. Szabó Levente îi comunică reprezentantului asociației că site-ul
asociației este asemănător cu cel al Băilor Tușnad, astfel că se crează confuzie și
prin promovarea turismului în interesul asociației poate beneficia Băile Tușnad.
Reprezentantul asociației afirmă că Băile Tușnad au rezervat site-ul anterior și nu
prevăd o modalitate de a-l individualiza.
Dl. Primar mulțumește d-lui Jánó Szabólcs pentru prezență și cel din
urmă părăsește sala de ședință.
În sala de sedință intră dl.Csikos Tibor-Zoltan, reprezentantul S.C. GOS
TRANS COM SRL.
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi: Raportul
Poliției Locale a Orașului Covasna asupra modului de îndeplinire a
prevederilor planului de ordine și siguranță publică al UAT Oraș Covasna.
Raportul este prezentat de dl. Lungu Lucian, reprezentantul Poliției Locale,
care dă citire raportului.
Poliția Locală Covasna este deservită de 5 lucrători care au acționat în
patrule pe 2 schimburi. S-au efectuat patrulări pe raza orașului, s-a acționat în zona
magazinului Penny pentru prevenirea cerșetoriei, a staționării căruțelor, dirijarea
circulației în zona pieții săptămânale, au supravegheat circulația rutieră în zona
trecerilor de pietoni din zona unităților școlare, patrulări în parcuri și zonele de
joacă pentru copii, patrulări în zonele unde se desfășoară târguri tradiționale,
acțiuni cu lucrători din cadrul primăriei.
După finalizarea prezentării, dl. Domaházi mulțumește pentru colaborare și
solicită să se pună accent pe încălcări ale legii, privind curățenia și protecția
mediului.
Dl. Kádár apreciază în mod pozitiv conținutul raportului și volumul
activităților desfășurate, menționând că nu este de acord cu cei care susțin că nu
este necesară poliția locală. La final, îi urează reprezentantului poliției locale, spor
la treabă.
Dl. Primar scoate în evidență faptul că nu există relații de subordonare față
de poliția natională, relațiile sunt de colaborare, însă legea permite să aibă control

asupra poliției locale cu care lucrează, o coordonează și cu care a avut o colaborare
bună. Scoate în evidență deficitul de personal, iar suplimentarea acestora ar fi
necesară pentru a acoperi întreg teritoriul orașului. În prezent se acționează în
două patrule pe două schimburi, formate din 2-3 angajați, insuficienți pentru a
asigura o prezență vizibilă în orasul Covasna. Pentru eficiență, este necesară
dotarea poliției locale cu un mijloc de deplasare. Își exprimă speranța ca raportul
de anul viitor să fie unul mai bun.
Dl. Manea menționează că în calitate de consilieri, pot veni în ajutorul
poliției locale.
Dl. Lungu afirmă că acte normative sunt, numai trebuiesc aplicate.
Dl. Gazda solicită ca în fiecare dimineață lucrătorii poliției locale să fie
prezenți în fața centrelor de învățământ.
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2018.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. primar le comunică consilierilor că au bugetul atașat la documentație și
propune spre aprobare.
Comisia pentru programe de dezvoltare socio-economică, buget, finanțe,
administrarea domeniului prublic și privat al orașului, servicii publice și comerț,
-AVIZ FAVORABIL;
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Dl. Csikos prezintă bugetul cu fundamentarea veniturilor și cheltuielilor.
Menționează că au scăzut cheltuielile cu taxele și impozitele, față de anul trecut,
deoarece nu se mai percepe taxa de mediu. La investiții, s-a propus achiziționarea
tocătorului de crengi, achiziționarea de
eurocontainere, un utilaj pentru
deszăpezirea trotuarelor și străzilor mai înguste, precum și un autoturism. Prezintă
repartizarea profitului.
Discuții:
Dl. Bocan întrebă dacă sunt creșteri la tarifele de prestări servicii, primind
răspuns că nu sunt.
Dl. Manea întreabă dacă acele eurocontainere sunt pentru colectarea
deseurilor menajere în mod selectiv.
Dl. Tabalai solicita informații cu privire la spațiile de depozitare a
deșeurilor menajere, dacă sunt încuiate, dacă se păstrează curățenia.
Dl. Csikos menționează a confecționat un număr de 1600 chei pentru lacăte,
pe care le-a distribuit locatarilor. Nu se bucură de sprijinul locatarilor, aceștia rup
cheile în lacăt, ori lasă descuiat spațiul pentru a permite accesul unor persoane care
scotocesc prin containere, lăsând răvășite obiectele în jurul containerelor.
Menționează că resturile vegetale sunt predate la fabrica de la Reci. În anul
precedent, pentru cantitatea strânsă, au economisit din taxa de mediu suma de cca.
50.000 lei.
Dl. Tabalai propune amplasarea de afișe cu regulament pe care să-l ia în
considerare locatarii.
Dl. Bocan propune achiziționarea de lacăte cu cifru, care ar fi mai ieftine.

Dl. Csikos afirmă că din luna aprilie se demarează acțiunea de colectare
selectivă a deșeurilor menajere, în saci.
Dl. Fülöp întreabă dacă sistemul de saci se poate înlocui cu pubelele,
primind răsăpuns negativ, afirmând că a comandat saci transparenți.
Dl. Primar face referire la utilajul pentru deszăpezire, afirmând că este
foarte important să fie achiziționat, după care îl felicită pe Dl. Csikos pentru
realizări.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe ansamblu, care este
aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 45 /2018
privind aprobarea bugetului S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2018
Se trece la discutarea punctului nr. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului să aprobe Strategia de
dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în
județul Covasna, pentru perioada 2018-2027.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. primar prezintă strategia și precizează că a fost solicitarea asociației
AQUACOV pentru a fi mandatat și este necesar să se lucreze pe această strategie.
Comisia pentru programe de dezvoltare socio-economică, buget, finanțe,
administrarea domeniului prublic și privat al orașului, servicii publice și comerț,
-AVIZ FAVORABIL;
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL.
Dl. Bocan are obiecții cu privire la lucrările efectuate în or. Covasna, nu au
fost depuse liste cu planuri de investiții, investițiile realizate sunt reduse ca
procente:
11,2 % -apă potabilă și 9%- apă uzată și solicită să fie consultați cu privire la
strategie.
Dl. Tabalai afirmă că în calitate de secretar al Comisiei de urbanism, a
redactat un proces-verbal cu privire la oportunitatea de a aviza sau nu, favorabil.
La propunerea președintelui de comisie, se amână dezbaterile pe această
temă.
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat.
Dl. viceprimar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru programe de dezvoltare socio-economică, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț,
-AVIZ FAVORABIL;
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL

Discuții:
Dl. Primar menționează că nu sunt bani pentru investiții, este necesar să se
transfere excedentul, pentru reabilitarea trotuarelor din str. Școlii, 1 Decembrie
1918, str. Pava de Jos, respectiv intrarea în or. Covasna din direcția Tg. Secuiesc,
iluminatul public pe str. Secuiască. Pe str. Ștefan cel Mare s-a intervenit în
carosabil, care nu a fost ulterior refăcut la stadiul inițial.
Este stabilit un set de 6 obiective care se urmăresc a fi realizate, respectiv
dotarea locurilor de picnic cu mobilier urban, confecționat din lemn masiv,
reabilitarea zonei unde este amplasat bustul ,, Iustinian Teculescu”, repararea
străzilor intens circulate, dotarea autoturismului transferat la poliția locală cu
sistem specific, acustic și luminos, repararea patinoarului, înlocuirea balustradelor
din beton de pe marginea pârâului Covasna și de la podețele de acces pietonal și
achiziționarea unui autoturism.
D-na Secretar face referire la Parcul Tineretului, cu privire la condiția
legală ca aleile betonate să nu depășească suprafața de 10% din suprafața spațiului
verde. În parc să nu fie permisă amenajarea de parcări. Propune să se extindă
parcul prin alipirea parcelei de zona verde, situată între strada Morilor și podul de
la Cardiologiei, cu întocmirea documentației topografice, pentru ca parcul să fie
cuprins într-un singur C.F. Prin alipire, suprafața va depăși un hectar și implicit se
va extinde și suprafața de 10%, care poate fi amenajată cu alei și parcare.
Dl. Bocan propune ca în documentația tehnico-economică să fie inclusă
pentru reabilitare, o porțiune de cca. 100 m din o străduță, care face parte din str.
Ștefan cel Mare, unde locuiește o familie și nu beneficiază de conducta pentru apă
curentă.
Dl. Viceprimar precizează că s-a întocmit documentație pentru reabilitarea
unor străzi, prin schimbarea rețelelor, iar cele in care nu se impune acest lucru se
vor asfalta.
Dl. Fülöp întreabă cu privire la existența unui model pentru balustradă și
primește răspuns că balustrada va avea un model simplu, cu înâlțimea de 1 m. și 2
m. între piloni.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 46 /2018
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat.
__________________________________________________________
Se revine la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la mandatarea Primarului orașului să aprobe Strategia de dezvoltare a
infrastructurii de apă potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna,
pentru perioada 2018-2027.
Dl. Bocan întreabă dacă s-a cerut vreun punct de vedere pentru această
strategie.
Este invitat dl. Rákosi Aron, membru al Consiliului de administrație în
cadrul

SC. AQUACOV SA. Acesta menționează că este cuprinsă o extindere a rețelei
pentru 3 km., extinderea contorizării consumului de apă, se are în vedere a se
construi o captare nouă care va fi alimentată din foraje sau ape curgătoare.
Dl. Bocan afirmă că în strategie sunt cuprinse și zonele din mediul rural.
Dl. Rákosi explică că strategia a fost concepută de un operator regional, în
care sunt cuprinse și alte localități și nu se referă numai la interesul orașului
Covasna.
Dl. Bocan afirmă că tariful unic s-a dublat și Consilul Local nu poate face
nimic.
Dl. Rákosi menționează că este vorba de extinderea rețelei de apă pentru
comunele învecinate, iar orașul Covasna are pondere în asociație de 9,2 % acțiuni,
iar majoritar este mun. Sf. Gheorghe, care are putere de decizie cu privire la
strategie și tarif.
Dl. Gazda întreabă dacă votează sau nu mandatarea primarului.
Dl. Kádár precizează că o discuție trebuie să aibă loc, datorită importanței
unei strategii, pentru a se asigura că sunt cuprinse în strategie toate aspectele
referitoare la orașul Covasna, pe următorii 10 ani și până în anul 2017.
Dl. Bocan solicită ca extinderea rețelei de apă și canalizare să cuprindă
100%, teritoriul orașului până în anul 2027.
Dl. Primar menționează că din resurse proprii nu se pot face investiții, dacă
există anumite axe, se fac proiecte de finanțare.
Dl. Tabalai afirmă că se fac investiții majore în mediul rural, iar din or.
Covasna încasează banii de la consumatori, fără să vină cu investiții majore.
Dl. Rákosi explică modul de finanțare a asociației și își exprimă părerea
personală cu privire la strategie, respectiv, strategia este un țel, nu se poate obține
finanțare dacă obiectivul nu este prevăzut în strategie, obiectivele strategiei vin din
societate.
Dl. Kádár susține că aspectele prezentate sunt argument ca să fie amânată
luarea unei hotărâri.
Dl. Primar cere amânarea proiectului de hotărâre.
Se supune la vot amânarea proiectului de hotărâre, care este aprobată cu 13
voturi ,,pentru„ –unanimitate.
Se trece la discutarea punctului nr. 6, de pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractului de închiriere a
suprafețelor de 1,5 mp din str. 1 Decembrie 1918 și str. Mihai Eminescu,
terenuri pe care sunt amplasate stațiile de protecție catodică.
Se retrage din sala de ședință dl. consilier Dali Gyula-Lorand.
Dl. Primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre
Comisia pentru programe de dezvoltare socio-economică, buget, finanțe,
administrarea domeniului prublic 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 12 voturi ,,pentru”, -unanimitate, după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 47 /2018
cu privire la aprobarea prelungirii contractului de închiriere a
suprafețelor de 1,5 mp din str. 1 Decembrie 1918 și str. Mihai Eminescu,
terenuri pe care sunt amplasate stațiile de protecție catodică.
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor ce compune imobilul
din str. Școlii nr. 20.
Dl. Primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru programe de dezvoltare socio-economică, buget, finanțe,
administrarea domeniului prublic 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 12 voturi ,,pentru”, -unanimitate, după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 48 /2018
cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor
ce compun imobilul din str. Școlii nr. 20.
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe
anul 2018.
Dl. Primar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre
și menționează că personalul angajat își face datoria dar nu sunt sume de bani
disponibile pentru înființarea de centre sociale în momentul de față.
Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție 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 12 voturi ,,pentru”, -unanimitate, după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR.49/2018
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale, pe anul 2018.

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar menționează că în anul anterior au fost achiziționate 10 locuri de
joacă pentru copii și pentru a fi exploatate în condiții de legalitate a întocmit studii
de risc în exploatare. Este necesar a fi aprobat și afișat regulamentul, este necesară
obținerea de avize și autorizații în vederea punerii în funcțiune a locurilor de joacă.
Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, sport și
tineret și Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cele religioase și alte
drepturi:
-AVIZ FAVORABIL;
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, -unanimitate, după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 50 /2018
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al orașului Covasna.
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan CV – 03 –
PCV către Poliția locală a orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar menționează că UAT- Covasna are dreptul să dețină 3
autoturisme și a apreciat că este oportun să transfere un autoturism din cadrul
primăriei către poliția locală și pentru primărie să se achiziționeze unul nou.
Să se desemneze ferm utilizarea autoturismului, să fie inscripționat cu
însemnele poliției locale și să fie dotat cu mijloace de avertizare sonoră și
luminoasă.
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 alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, -unanimitate, după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 51/2018
cu privire la aprobarea transferului autoturismului
Dacia Logan CV – 03 – PCV către Poliția locală a orașului Covasna.
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind numirea comisiilor de evaluare și a celor de selecționare a
contestațiilor pentru concursul de proiecte culturale, educative, sportive,
religioase.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar menționează ca cererile de finanțare urmează să fie evaluate de
comisii desemnate de Consilul Local, solicitând să se facă propuneri, astfel încât
membrii comisiei să nu facă parte din rândul consilierilor.
D-na Secretar precizează că este necesar ca din comisia de cultură să facă
parte trei specialiști.
Comisia pentru învătământ, cultură, sănătate, protecție socială, sport și
tineret,
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Dl. Kádár propune ca angajații primăriei să fie numiți membri în aceste
comisii.
Dl. Manea propune ca în componența comisiilor să facă parte membrii din
anul anterior și să fie înlocuți cei care se află în situații de incompatibilitate.
Se constituie comisiile de selecționare pentru proiectele depuse în cadrul
domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local, astfel:
1. Comisia pentru proiectele culturale:
- CZILI BALÁZS
- BUTYKA GYULA
- PĂTRU DANA
- CIUREA MARIA CRINA
- ANTAL LEVENTE
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membri supleanți: BODÓ ENIKŐ
SASU IZABELLA

2. Comisia pentru proiecte sportive:
-

SZABÓ LEVENTE
TOZLOVANU HORIA-MIHAI
IMRE CSABA-LÓRÁND

- MOLNÁR JÁNOS
- JESZENOVICS RÓBERT-KÁROLY
Secretar: GÖDRI ZSOLT
Membri supleanți: BODÓ ENIKŐ
FÜLÖP CSABA

3. Comisia pentru proiecte educaționale:
- KONNÁTH RITA
- TABALAI GHEORGHE
- KÁDÁR GYULA
- MANEA OVIDIU-MIHAI
- KOPACZ LEVENTE-BENEDEK
Secretar: TANKÓ ANDREA
Membri supleanți: DALI GYULA-LÓRÁND
SÎNTOIU ANGELA-CORNELIA

4. Comisia pentru proiecte religioase:
- DOMAHÁZI JÁNOS
- TABALAI GHEORGHE
- MANEA OVIDIU-MIHAI
- MOLNÁR JÁNOS
- BUTYKA GYULA
Secretar: ZĂRNESCU MIRCEA-OCTAVIAN
Membri supleanți: SZABÓ LEVENTE
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN

Se constituie comisiile de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în
cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local, astfel:
1. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale:
- BOCAN IOAN MARCEL
- THIESZ JÁNOS
- GAZDA ISTVÁN
- VASILICA ENEA
- BAGOLY ZSOLT-LAJOS
Secretar: OPRA-DEBRECZI BEÁTA
Membri supleanți: JESZENOVICS RÓBERT-KÁROLY
DOMAHÁZI JÁNOS

2. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive:
- CIUREA MARIA CRINA
- ANTAL LEVENTE
- NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN
- KÁDÁR GYULA
- GAZDA ISTVÁN
Secretar: GÖDRI ZSOLT
Membri supleanți: RUSU ZSUZSÁNNA
KOPACZ LEVENTE-BENEDEK

3. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte educaționale:
-

SASU IZABELLA
MOLNÁR JÁNOS

- CZILLI BALÁZS
- GAZDA ISTVÁN
- BOCAN IOAN-MARCEL
Secretar: TANKÓ ANDREA
Membri supleanți: TOZLOVANU HORIA-MIHAI
NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN

4. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte religioase:
- KOPACZ LEVENTE-BENEDEK
- BOCAN IOAN MARCEL
- TOZLOVANU HORIA-MIHAI
- IMRE CSABA LÓRÁND
- DALI GYULA-LÓRÁND
Secretar: ZĂRNESCU MIRCEA-OCTAVIAN
Membri supleanți: SASU IZABELLA
BODÓ ENIKŐ

Membrii Consiliului Local stabilesc de comun acord, ca președintele de
comisie să fie ales ulterior, din rândul membrilor comisiei.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, -unanimitate, după care se
adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 52/2018
cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare
nerambursabilă din bugetul local
Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi: Raportul
Primarului privind situația economică, socială și de mediu pe anul 2017.
Dl. primar prezintă raportul.
Dl. Fülöp solicită lămuriri cu privire la faptul că are informații că nu se
răspunde la toate petițiile, solicită o informare cu privire la emiterea titlurilor de
proprietate.
Dl. Primar afirmă că se încearcă să se răspundă tuturor petițiilor și nu neagă
existența acestor cazuri, care sunt excepții. Referitor la titlurile de proprietate,
afirmă că explicațiile sunt complexe, astfel că îl va invita pe dl. Incefi la o ședință
pentru a da explicațiile necesare, iar ce depinde de primărie, va găsi rezolvare.
D-na secretar propune a se întocmi un raport al Comisiei locale, având în
vedere că toate sunt inaintate la prefectură. Toate dosarele care sunt propuse, să fie
înaintate în ordine cronologică, pentru a fi analizate în termen scurt.
Din suprafața de pășune a orașului, Comisia locală a pus la dispoziție
suprafețe de teren, pentru a fi restituit terenul în natură. Se oferă punerea la
dispoziție a materialului, pentru a fi studiat.
Dl. Primar asigură că se vor clarifica toate aspectele.

Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi: Raportul de
activitate al consilierilor locali pe anul 2017.
Dl. Gazda se adresează plenului, dacă sunt întrebări.
Dl. Domaházi dorește să afle situația postului de la mediu.
Dl. Primar îi comunică că postul este scos la concurs și sunt 3-4 candidați.
Se trece la prezentarea punctelor 14, 15, 16 și 17 de pe ordinea de zi, fără a
genera dezbateri și interpelări, din partea celor prezenți.
Se trece la discutarea punctului 18 de pe ordinea de zi: Diverse
Se analizează adresele existente din mapa de ședință.
Ordinul Prefectului din data de 12.02.2018, legat de Modificarea
componenței Comitetului Județean de Coordonare Monitorizare și Sprijinire a
Manifestărilor de Aniversare a Centenarului României 1918-2018, la nivelul jud.
Covasna.
Se dă cuvântul secretarului orașului, care nu are observații de făcut.
Adresă de la SC EURO AUDIT SRL, care poate acorda consultanță pentru a
gestiona serviciul de iluminat public.
Dl. Primar opinează că ar fi oportun să se delege serviciul de iluminat
public.
Dl. Kádár și dl. Tabalai se retrag din ședință.
Adresă către Ministerul Culturii și identității Naționale din partea Primăriei
Covasna, din data de 21.03.2018, în legătură cu finanțarea Grupului Statuar
Eminescu și Idealul Unirii și acțiuni comune cu orașul înfrățit din Republica
Moldova.
Dl. Tozlovanu afirmă că la precedenta ședință de consiliu a participat un
reprezentant al societății de transport patronat de dl. Codreanu și s-a angajat că vor
tranzita or. Covasna cursele Moldova-Brașov, fără ca acest fapt să se materializeze.
Solicită să se facă verificare la Ghidul solicitantului, din cadrul Concursului pentru
proiecte culturale, deoarece s-a votat un text și în ghid nu apare.
Se propune o viitoare ședință extraordinară, în săptămâna 10-13.04.2018.
Dl. Bocan menționează că este necesar a se face curățenie la organizarea de
șantier a SC. VALDEK SRL. din zona Subsiclău. Primește răspuns de la dl.
viceprimar, care îl asigură că se va face curățenie și se va amenaja zona, ca spațiu
verde.
Dl. Bocan adresează felicitări pentru proiectul de rectificare a bugetului.
Dl. Domaházi întreabă dacă a fost identificată persoana care a depozitat
deșeuri, propunând ca terenul să fie împrejmuit de către proprietar. Intervine dl.
viceprimar, care încunoștiințează faptul că proprietarii au fost somați.
Dl. Primar aduce la cunoștință faptul nu s-a primit nicio ofertă de la
societate pentru a se colecta cîinii fără stăpân.
Dl. Manea susține că pe str. Mihai Eminescu au fost zone unde s-a
intervenit în carosabil, ulterior nu au fost reabilitate, astfel că autovehiculele sunt
obligate să le ocolească, în timp ce pătrund pe contrasens, gurile de canal nu au
fost aduse la nivelul carosabilului.
Dl. Primar afirmă că ar fi bucuros să facă față la toate problemele, dar nu
sunt fonduri pentru repararea străzilor și pentru achiziția de balast. Lucrările de

reparații se vor face cu utilajele primăriei în măsura posibilităților financiare. În
perioada 12-15.04.2018, vor avea loc Zilele Kőrösi Csoma Sándor.
Dl. Fülöp cere date cu privire la punerea în aplicare a serviciului electronic
de colecare a taxelor, primind asigurări de la dl. primar că s-au demarat lucrările și
problema se va rezolva în cel mai scurt timp.
D-na Bodó solicită primăriei să taie arborii de la grădinița din fosta
maternitate.
Dl. Primar afirmă că este necesar să fie încunoștiințați oficial de către d-na
directoare, prin adresă.
Dl. Gazda afirmă că pereții de susținere la albia pârâului Covasna sunt
deteriorați.
Dl. Gazda și dl. primar urează sărbători fericite.
Nefiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 18:05.
Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliullocal/audio.html
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GAZDA ISTVÁN

SECRETAR,
ENEA VASILICA

