JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 8/2018
Încheiat astăzi, 26 aprilie 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 16 consilieri,
Lipsește: d-l consilier Neagovici Vasile Cătălin.
Participă la şedinţă: Primarul orașului, Gyerő József, d-na Ciurea Maria Crina,
șef
serviciu
9koadministrație publică locală, reprezentanții S.C. Gospodărie Comunală S.A. (D-l
Balló Attila, d-l Butyka Elemer și d-l Șerban Dumitru), și d-ra Barti Edit, șef serviciu
financiar.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 235/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul
propriu şi pe site-ul primăriei.
D-l Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această şedinţă
ordinară a consiliului local din luna aprilie 2018.
Președinte de ședință pentru luna aprilie a fost ales d-l consilier Imre Csaba
Lóránd în ședința extraordinară din 19 aprilie 2018.
Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul- verbal nr. 7 al ședinței extraordinare din 19 aprilie 2018.
Se aprobă procesul – verbal cu 15 voturi „pentru” și o „abținere” (D-l Tabalai
Gheorghe).
D-l Tabalai a fost solicitat să motiveze votul de abținere. A explicat că luările
de cuvânt nu sunt consemnate în întregime, sunt rezumate la 2-3 propoziții, și astfel nu
sunt corect informați cetățenii care citesc procesele – verbale.
D-l președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a fost
propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
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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. Prezentarea Raportului de Activitate al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară SIM Deșeuri în județul Covasna pe anul 2017.
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
4. Proiect de hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2019.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2018.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea sumelor pentru proiectele
culturale, educaționale, religioase și de sport, admise la concursul de proiecte.
7. Informare privind stadiul aplicării legilor funciare.
8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 38/2018 privind închirierea
prin licitaţie publică cu strigare a chioşcurilor modulare situate în imobilul
proprietate publică a oraşului Covasna aflat în parcarea Pod Central - str.
Libertăţii.
9. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică a
chioșcurilor modulare situate în parcarea Pod Central – str. Libertății.
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea DALI pentru investiția
„Reabilitarea Parcului Tineretului din zona Voinești, oraș Covasna”.
11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 19/2002
privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului
public al orașului Covasna, cu modificările și completările ulterioare.
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului în care
vor fi plantați puieți sub egida Centenarului Marii Uniri.
13. Diverse.
D-l Primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 2 și 7, având în
vedere adresa ADI SIMD, în care solicită prezentarea raportului de activitate într-o
ședință ulterioară, și a punctului 7, informarea privind aplicarea legilor funciare, având
în vedere că d-na Secretar este în concediu de odihnă. Totodată propune completarea
ordinii de zi cu un punct, Proiect de hotărâre cu privire la acțiunea de ameliorare prin
împădurire a unei suprafețe de 10 ha, categoria pășuni cu consistență peste 0,4,
proprietatea orașului Covasna.

Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, și se aprobă cu 16
voturi „pentru” – unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 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.
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D-l Primar arată că pe marginea subiectului expus s-au iscat multe discuții, și
s-a considerat momentul oportun să fie prezenți reprezentanții societății.
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 Balló este reprezentantul societății, se ocupă cu partea de implementare a
proiectelor, el făcând 90% din strategia prezentată. Această strategie are ca scop
regionalizarea serviciilor, în acest sens s-au făcut cercetări în vederea racordării
comunelor din jurul sistemelor principale. La apa potabilă se dorește extinderea
rețelelor prin forațe de puțuri, construirea unui rezervor de apă, totodată construirea a 2
rezervoare tampon în stația de apă din Covasna, ca să nu mai fie probleme cu calitatea
apei, pentru că nu există tehnologie pentru tratarea apei foarte tulbure. Este planificat
racordarea la rețea a 3 comune: Comandău, Brateș și Zăbala, urmează ca viitoarea
consultanță să dea soluțiile tehnice pentru realizarea efectivă.
Ceea ce s-a realizat până în prezent a fost finanțat prin POS Mediu, lucrările
planificate se doresc finanțate (în valoare de 10 milioane de lei pentru tot județul) prin
POIM, strategia însă nu se referă doar la POIM, ci și la alte investiții. În orașul
Covasna mai sunt 3-4 km de extindere a rețelelor, plus reabilitările necesare. În
strategie este prevăzut și canalizarea din Chiuruș, însă pe POIM nu se poate solicita
finanțare pentru aglomerări sub 2000 de persoane.
D-l Primar expune cea mai mare îngrijorare a oamenilor din oraș, și anume că
dacă o să primească apă de la Covasna și Brateș și Zăbala, cu parametri cu care se
lucrează o să fie probleme cu cantitatea de apă, și în ce mod va fi afectat orașul
Covasna prin faptul că dă apă la două comune.
D-l Balló răspunde că strategia este o previziune, însă cu soluțiile concrete o să
vină proiectantul, el o să stabilească ce se poate și ce nu. Cu construirea celor două
rezervoare tampon nu ar trebui să existe probleme.
D-l Primar este îngrijorat, ce se întâmplă dacă se dă drumul la sistem și nu o să
fie construite cele două rezervoare, având în vedere și condițiile meteorologice, nu o să
fie destulă apă.
D-l Butyka arată că în momentul în care a fost prevăzută cantitatea de apă deja
se știa că o să fie racordat și satul Chiuruș, și când s-a cerut racordarea comunei Brateș
știau că operatorul o să aibă de unde să dea apă.
D-l Primar dă de înțeles că în multe gospodării nici acum nu ajunge apa, dar
până în momentul în care orașul Covasna are apă, nu sunt probleme. Speră să nu se
ajungă la certuri, și calculele efectuate să fie conforme cu situația.
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D-l Șerban este de părere că rezolvarea problemelor de pe strada Mihai
Eminescu ar ajuta mult.
D-na Bodo atrage atenția consilierilor că în blocuri la etajul 4 nu este presiune,
mai ales pe timp de vară.
D-l Primar dă de înțeles că pentru canalizare în Chiuruș a fost semnat contractul
de finanțare prin PNDL. Ori de câte ori a fost nevoie, operatorul s-a conformat.
Întreabă totuși dacă în strategie sunt prevăzute toate străzile care nu au rețea de apă și
de canalizare menajeră.
D-l Balló răspunde că în strategie nu sunt specificate străzi, numai lungimea
totală este trecută, care urmează a fi finanțată.
D-l Kádár este mai bine informat ca data trecută, și a văzut că și în orașul
Covasna o să fie investiții făcute. Pentru covăsneni este important să știe că în
momentul începerii altor construcții ei au un sistem funcțional, și care acoperă aria
unității administrativ teritoriale.
D-l Gazda arată că din extinderea sistemului de canalizare a fost exclus str.
Abatorului din cauza denivelărilor, și în Chiuruș este o zonă de agrement, unde în
ultima perioadă s-au construit și case de locuit, și acolo nu este nici apă nici canalizare.
D-l Balló explică faptul că investiția făcută prin POS era prevăzut în așa fel,
încât dacă costul investiției pe o stradă se ridica la o sumă mai mare decât 2000 de
euro, nu mai era finanțabil, însă asta nu exclude finanțarea lucrărilor din alte surse. Ce
s-a realizat prin POS, toată lumea a fost racordată la rețea. Ce s-a făcut pe str. Gabor
Aron, a fost un alt proiect, derulat de primărie. În prima fază erau alocați 3.5 milioane
de euro pentru Covasna, însă s-a ridicat valoarea investiției la 7 milioane, atât s-a și
recepționat.
D-l Kopacz este interesat cum se realizează contorizarea, la ce procentaj este
Covasna.
D-l Balló răspunde că, contorizarea poate fi controlată de la distanță, și Covasna
este la 48 – 50% realizat.
D-l Manea este de părere că oamenii sunt frustrați de faptul că vecinii lor nu
sunt contorizați și pot consuma câtă apă vor, și întreabă dacă nu există o ordine în care
se fac contorizările.
D-l Butyka explică că din luna septembrie a anului trecut s-au axat pe cele 16
străzi, să termine acolo contorizările, însă consideră că și pierderile ar trebui reduse
semnificativ.
D-l Kopacz din anul 2008 nu prea a văzut mișcare în contorizări.
D-l Butyka poate să aducă un raport, cu numărul contorizărilor făcute în fiecare
an, dacă este necesar.
D-l Domaházi nu înțelege de ce nu s-au făcut lucrările invers, dacă s-a știut că o
să facă extinderi la rețea, de ce nu au făcut prima dată captarea de apă. Ar trebui
verificată și calitatea apei, care ar trebui să fie cristal.
D-l Balló răspunde că prioritatea a fost să extindă rețelele, și să asigure o
racordare de 100%. Contractul a fost finanțat de Minister, însă trebuie făcute niște
studii înainte. Proiectul s-a predat în ultima lună a anului 2015 prin ISPAS, de aceea se
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încearcă să se facă prin POIM ce nu s-a putut face prin POS MEDIU. Când s-a
conceput proiectul nici operator nu era, el s-a înființat în anul 2009.
D-l Domaházi nu a primit răspuns referitor la calitatea apei.
D-l Butyka explică faptul că pe SGA nu este interesată de calitatea apei, numai
livrează un volum anume. Se încearcă rezolvarea acestei probleme.
D-l Molnár este interesat dacă s-a realizat un grafic sau o statistică privind
variația debitului.
D-l Butyka arată că au o astfel de statistică.
D-l Molnár întreabă dacă apare acolo și procentul de diminuare a debitului.
D-l Butyka explică că din această cauză a fost inclusă rezervarea. Brateșul nu
este preluat încă, ei își construiesc stație de pompare a apei. Operatorul alimentează
rezervoarele, iar ei își pompează apa mai departe.
D-l Molnár se interesează de pierderile destul de însemnate care au fost
amintite.
D-l Butyka are o statistică care arată o pierdere de 58,69% din apă.
D-l Molnár întreabă dacă au în vedere contorizarea blocurilor, așa cum a fost
preconizat.
D-l Șerban răspunde că în anul 2017 s-au contorizat 20 de scări.
D-l Molnár este de părere că și casele ar trebui contorizate, nu numai blocurile.
D-l Șerban explică că s-au luat străzile eșalonat.
D-l Molnár dorește să afle în ce măsură se dorește rezolvarea pierderilor de apă,
care sunt destul de însemnate.
D-l Șerban este de părere că odată cu rezolvarea legăturilor se va rezolva și
problema pierderii, însă până în prezent nu a fost lăsat să taie covorul asfaltic.
D-l Butyka arată că în cursul anului 2017 s-a făcut un program prin care s-au
stabilit prioritățile, acolo erau incluse și contorizările și diminuarea pierderilor. Se
lucrează la contorizare, str. Ștefan cel Mare a fost scoasă deja din acest plan, urmează
construirea unui cămin și racordarea străzii Școlii. Pe baza programului de prioritate se
lucrează în continuare.
D-l Primar știe că toate au o prioritatea 0, și întreabă cu câte echipe și cu ce
utilaj o să se lucreaze în oraș.
D-l Butyka anunță că a sosit vidanja nouă pentru orașul Covasna, care
deocamdată nu are licență, lângă asta o să lucreze două echipe din Sfântu Gheorghe în
oraș.
D-l Molnár dorește să află dacă în cazul remedierii pierderilor ar scădea și
prețul la apă.
D-l Balló spune că nu și că la vremea respectivă când s-au depus cererile de
finanțare au acceptat un plan tarifar unic, iar pe POIM este același lucru. O să
trebuiască recalculate prețurile conform inflației.
D-l Dali se interesează de canalizarea în satul Chiuruș.
D-l Primar anunță că deja a fost semnat contractul de finanțare pentru
canalizarea menajeră din Chiuruș prin PNDL.
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D-l Szabó atrage atenția asupra faptului că pierderea este foarte mare, locuitorii
orașului au fost foarte nemulțumiți pentru că au primit facturi dublate. Au făcut
reclamații, iar după aceea nu s-a mai facturat dublat.
D-l Șerban explică că a fost facturat ce s-a scurs sub bloc, dar s-a remediat
problema.
D-l Butyka oferă informații suplimentare despre modul de facturare, luând în
considerare și convenția încheiată cu consumatorii.
D-l Tabalai dorește lămurirea modului de facturare, mai ales că a întâlnit cazuri
în care omul a consumat 2,8 mc de apă și i s-a facturat cu 5 mc în plus. Mulți oameni
nu cunosc conținutul acestor convenții, mai mult sunt obligați să le semneze.
D-l Butyka susține că operatorul regional nu operează pe domeniul privat,
oamenii ce numesc pierdere este de fapt pierderea lor.
D-l Tabalai dorește să afle unde este acel apometru general, mai mult, întreabă
unde este linia unde se termină domeniul public și începe domeniul privat.
D-l Butyka știe că convenția este făcută conform legislației în vigoare, iar în
momentul în care este montat contor la fiecare scară separat, celelalte contoare rămân
contoare secundare sau repartitoare, care dă cifra orientativă despre consumul
cetățenilor.
D-l Tabalai înțelege că cetățenii și-au pus ceasuri degeaba, că oricum nu sunt
valabile, deși sunt sigilate de către oamenii operatorului. Speră că au înțeles și cetățenii
că este vorba despre o mare vrăjeală. Dorește să afle ce se înțelege prin investiții
prioritare pe următorii 10 ani cu privire la captarea nouă, și la extinderea frontului de
captare a apei în zona de alimentare cu apă regională Covasna – din Strategia anexată.
D-l Balló explică că în momentul de față sunt 2 fronturi de captare cu un debit
aprox. 92 l/sec. Ca să fie o rezervă și pentru comunele prevăzute, este necesar un debit
suplimentar de 25 l/sec. Pentru asta s-a prevăzut un nou fel de captare, preferabil din
puț, dar o să vină consultantul să vadă ce se poate face.
D-l Tabalai dorește să afle concret cu ce se alege orașul Covasna.
D-l Balló răspunde: cu o rezervă de apă. Stategia a fost necesară ca județul să-și
asume aceste interese, tot județul va trebui să-și asume cofinanțare. Sunt investiții
mari, o să-și asume cofinanțare și pentru orașul Covasna pentru intrarea în sistemul
SQUAD, contorizare, pentru extinderea rețelelor, la canalizări mai sunt necesare niște
extinderi.
D-l Manea a înțeles că debitul asigurat este în jur de 92%, și este interesat dacă
s-a făcut un calcul în care să se preconizeze cât mai este nevoie. Acest calcul este
oarecum coordonat cu construirea rezervei, cu darea în folosință a apei către Brateș.
D-l Balló arată că acel debit suplimentar s-a luat din masterplanul din 2014,
acolo sunt date tehnice mai detaliate.
D-l Manea informează pe cei prezenți asupra faptului că în ultima perioadă a
vizitat des zona de captare a apei, și au fost perioade în care după stația de colectare a
apei nu mai curs nici o picătură de apă, era albia seacă. Asta a fost luată în
considerare? Dacă nu se coordonează, nu sunt gata celelalte două puțuri și se dă
drumul apei către Brateș ce se întămplă?
D-l Balló răspunde: dacă nu este apă, nu se dă drumul la rețea, garantează.
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D-l Manea se interesează dacă există o strategie conform căreia se fac
contorizările.
D-l Șerban explică că a făcut acolo unde au cerut cetățenii.
D-l Bocan dorește ca operatorul să-și asume în scris că nu dă drumul la rețea
către Brateș până nu se realizează investiția de sus. Vizavi de strategie dorește ca
orașul Covasna să fie inclus cu 100%, nu doar 80%, cum este prevăzut în prezent.
Orașul Covasna are contorizare, să se facă o nouă captare la Hagymas și pe pârâul
Țiganului, iar vizavi de debite din anul 2008 nu s-a schimbat nimic, nu a venit nimeni
cu nici o diferență. Vizavi de calitatea apei se pot face multe, de exemplu se poate
stabili o zonă de protecție specială pentru exploatarea masei lemnoase, iar costurile să
le suporte operatorul.
D-l Șerban anunță că a făcut o înțelegere cu Ocolul Silvic Comandău, care îi
trimite lista firmelor care exploatează material lemnos în zonă. Să vadă cum
funcționează acest plan, dacă merge bine, o să facă înțelegere și cu Ocolul Silvic
Covasna.
D-l Bocan este interesat care este pierderea de fapt, și cum se socotește.
D-l Butyka arată că pierdere este considerată diferența între apa intrată în
captare și apa care este înainte de contorul de apă din scară.
D-l Bocan consideră că era legal dacă se făcea act adițional la fiecare contract
separat.
D-l Șerban explică că era bine dacă erau asociații de locatari, pentru că se făcea
un contract, se factura, și restul se rezolva în asociație.
D-l Bocan dorește să afle care ar fi influențele pentru locuitori la costul de apă și
canal.
D-l Balló arată că strategia nu se referă la costurile cetățenilor, numai la
investițiile ce urmează a fi implementate.
D-l Manea consideră oportun să afle și impactul asupra facturii omului din
moment ce oferă mandat d-lui primar să voteze o strategie.
D-l Balló arată că populația suportă aceleași costuri în județ, fiind vorba de tarif
unic.
D-l Primar mulțumește pentru participarea la ședință, și reprezentanții
Operatorului Regional părăsesc sala de ședințe.
D-l Bocan propune introducerea unui articol în proiectul de hotărâre, prin care
se stabilește că orașul Covasna o să fie inclus cu 100% rețele în strategie.
D-l Primar arată că orașul Covasna nu are capacitatea administrativă să-și
rezolve toate problemele, însă și comunele au nevoile lor majore. Există un acord cu
orașul Covasna, și având în vedere calculele medii pot face față rețelei către Brateș. Și
ei trebuie să-și facă anumite capacități de rezervare a apei, să nu sufere ulterior orașul
Covasna.
D-l Tabalai are rețineri, dacă peste un an sau doi vine o secetă, orașul ce face?
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D-l Primar explică că trebuie rezolvat cu capacități de stocare. Strategia este o
previziune, iar rețeaua de la Brateș este deja implementare, iar soluția de acolo nu ține
de strategia care urmează a fi votată.
Președintele de ședință propune spre aprobare propunerea d-lui Bocan, și
formularea unui nou articol, după cum urmează:
„Art. 2 – Orașul Covasna solicită cuprinderea în Strategie, a extinderii
infrastructurii de apă potabilă și canalizare menajeră, în procent de 100%, pe teritoriul
intravilan al localității.”
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre completat, pe articole
și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, și o abținere (D-l Szabo
Levente), după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 61/2018
privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 62/2018
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna
pe anul 2018
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Primar: se propune rotunjirea operațiunilor în urma creșterii inflației, care
reprezintă majorarea taxelor și impozitelor locale.
Iese din sala de ședințe d-l Szabo Levente.
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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 pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
- AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 63/2018
privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019
Intră în sala de ședințe d-l Szabo Levente.
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2018.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 64/2018
privind aprobarea execuției bugetare pe 31.03.2018
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea sumelor pentru proiectele culturale, educaționale, religioase
și de sport, admise la concursul de proiecte.
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D-l Primar arată că în proiectul de hotărâre inițiat au fost incluse toate cele 4
categorii, însă între timp a sosit o adresă de la Instituția Prefectului prin care se solicită
clarificări privind membrii comisiei de cultură, care ar trebui să fie 2/3 specialiști.
Problema cealaltă este că în urma unor erori, sau lipsei executării raportului de serviciu
s-a omis a fi evaluat un proiect, nu figurează în nici o listă, și se propune amânarea
proununțării asupra acestor proiecte până la rezolvarea problemelor ivite. Pe aceste
două secțiuni se retrage proiectul de hotărâre, dar se pot aproba celelalte două categorii
de proiecte.
D-l Președinte de ședință arată că este vorba de proiectele sportive și pentru
sprijinirea cultelor religioase.
D-l Kádár propune aprobarea celor 2 categorii, și revenirea la aprobarea celor
2 într-o ședință ulterioară.
Se supune la vot propunerea d-lui Kádár.
Se aprobă propunerea cu 16 voturi „pentru”
Iese din sala de ședință d-l Bocan Ioan Marcel.
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
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 modificat, pe articole
și pe ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, (D-l Kádár Gyula și d-l
Domaházi Janos nu votează) după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 65/2018
privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al
orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru
proiectele sportive și pentru sprijinirea cultelor religioase
D-l consilier Tabalai Gheorghe cere permisiunea de a se retrage din ședință.
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind revocarea HCL 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică cu
strigare a chioşcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a oraşului
Covasna aflat în parcarea Pod Central - str. Libertăţii.
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D-na Ciurea explică faptul că în urma sesizării Instituției Prefectului, prin care
se arată că documentația aprobată nu este completă, că sunt prevederi contradictorii.
Deși pentru închiriere nu există o legislație anume, se propune revocarea HCL
38/2018. Nu există însă nici o garanție că documentația refăcută o să fie conformă.
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 66/2018
Cu privire la revocarea HCL nr. 38/2018 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 trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind închirierea, prin licitație publică a chioșcurilor modulare situate în
parcarea Pod Central – str. Libertății.
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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 67/2018
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 trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea DALI pentru investiția „Reabilitarea Parcului Tineretului
din zona Voinești, oraș Covasna”.
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D-l Primar explică faptul că a fost achiziționat serviciul de întocmire a
documentației pentru implementarea acestui proiect, urmează aprobarea indicatorilor
tehnico – economici. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la mai mult decât a fost
preconizat. Se preconizează terminarea lucrărilor până la 1 decembrie al anului curent.
Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Primar propune modificarea listei de investiții într-o ședință
ulterioară. Având în vedere că cele două parcuri din centrul orașului Covasna au fost
reabilitate, este oportun reabilitarea Parcului Tineretului din Voinești.
D-l Bocan se bucură pentru inițiativă și pentru că s-au găsit fonduri pentru
această investiție. Parcul respectiv a fost distrus cu ocazia reabilitării străzii Mihai
Eminescu, și propune ca în viitor să fie mai responsabili în această privință.
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. 68/2018
Cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
pentru investiția „Reabilitarea parcului Tineretului din Zona Voinești,
oraș Covasna”
Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale
cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului Covasna, cu
modificările și completările ulterioare.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 69/2018
Cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale
cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și
completările ulterioare
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea amplasamentului în care vor fi plantați puieți sub egida
Centenarului Marii Uniri.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Primar: având în vedere că a fost schimbat amplasmentul inițial, se propune
modificarea suprafeței în 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 pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 70/2018
cu privire la aprobarea amplasamentului pentru plantarea a 100 puieți molid sub
egida Centenarului Marii Uniri
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a unei suprafețe de 10 ha, categoria
pășuni cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
D-l Bocan arată că s-a ivit o ocazie de a planta puieți în niște enclave, în
suprafață totală de 10 ha, cu suportarea manoperei de către Consiliul Local. Materialul
săditor este sponsorizat de RNP ROMSILVA, D.S. Covasna, prin O.S. Covasna. Cu
această acțiune se ajută la îmbunătățirea imaginii orașului.
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
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
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Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-l Bocan consideră această ocazie este oportună pentru a face o
acțiune comună. Totodată propune modificarea descrierii amplasamentelor din art. 1 al
proiectului de hotărâre.
D-l Manea oferă informații: în ultima perioadă majoritatea terenurilor de acolo
au alcătuit fondul pentru retrocedări. Din păcate ce s-a retrocedat era mai mult pășune
împădurită, și s-a tăiat cea mai mare parte. Cu această ocazie se face o mică reparație
acolo, participarea consilierilor ar fi binevenită.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe articole
și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 71/2018
cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a unei suprafețe de 10
ha, categoria pășuni cu sonsistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna
Diverse.
Se retrag din sala de ședințe d-nii consilieri Gazda Istvan și Molnár Janos.
D-l Primar informează consiliul local că în cursul zilei a semnat contractul de
finanțare pentru extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor. Ca urmare trebuie o
rectificare pe lista de investiții. În ziua precedentă ședinței ordinare la solicitarea
cetățenilor din Chiuruș au fost capturați 2 cai, și aduși în Covasna. Unul dintre cai a
fost eliberat deja în acea zi, în urma consultării de către un medic veterinar și după
achitarea amenzilor, iar în data prezentă a fost eliberat și calul celălalt. De acum încolo
așa o să fie procedura, iar dacă nu se plătesc amenzile și caii nu sunt revendicați, o să
fie trimiși la abator.
D-l Domaházi se interesează dacă au răspuns cei de la Drumuri Naționale la
solicitarea Primăriei.
D-l Primar explică faptul că au trimis răspuns, nu sunt de acord cu pierderea
priorității, și promit că o să fie mai bine marcat drumul respectiv.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17,40.
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,
IMRE CSABA LORAND

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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