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JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 13/2018

sn

a.

Încheiat astăzi, 26 iulie 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.
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co

va

Sunt prezenţi 13 consilieri,
Lipsesc: dl consilier Kádár Gyula, dl consilier Bocan Ioan Marcel, dl
consilier Tozlovanu Horia Mihai și d-na consilier Sasu Izabella (sunt în concediu).
Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl Gyerő József, șef serviciu
administrație publică, Ciurea Maria Crina, dl inspector cadastru Incefi István,
participă la dezbateri dl Militaru Voicu din partea locuitorilor și este chemat dl
inspector șef de poliție, Iftimie Mircea Vlad.

ar

Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 329/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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D-l Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această
şedinţă ordinară a consiliului local din luna iulie 2018.
Președinte de ședință a fost ales în ședința extraordinară din 13 iulie dl
consilier Manea Ovidiu Mihai.

w

w

Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul - verbal nr. 12 al ședinței extraordinare din 13 iulie 2018.
Se aprobă procesul – verbal cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.

w

D-l președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general
consolidat al orașului Covasna.
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ro

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării dreptului de
trecere și pentru utilități asupra terenului înscris în CF 25994 oraș Covasna în
favoarea imobilului înscris în CF 27502 oraș Covasna.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea
asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2018.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pentru
trimestrul II, anul 2018.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării prin licitație
publică în plic închis a masei lemnoase din Pășune proprietate privată a
orașului pentru anul 2018.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Novației Contractelor de
Concesiune nr. 102/10.01.2011 și 2097/14.05.2012 în favoarea TTS Covasna
SRL.
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL
57/2010 privind organizarea si desfasurarea concursului ”Locul unde trăimImaginea noastră”
8. Diverse

co

Se supune la vot ordinea de zi, și se aprobă cu 13 voturi „pentru” –
unanimitate.
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Înainte de dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi dl președinte de ședință
Manea Ovidiu Mihai propune să fie ascultate problemele d-lui Militaru Voicu.
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Dl Militaru explică faptul că blocurile de locuințe sunt construite de 40 de ani
și cablurile de electricitate precum și rețelele de apă și de canalizare sunt învechite,
pivnițele blocurilor sunt pline cu apă menajeră și locatarii sunt foarte nepăsători. Nu
sunt de acord cu curățarea beciurilor, cu schimbarea cablurilor, nici cu schimbarea
țevilor. Mai devreme sau mai târziu o să se întâmple o nenorocoire – spune dânsul.
Este de părere că primăria ar putea obliga cumva acești locatari să aibă grijă de
locuințele lor, chiar și cu amenzi, ar trebui constrânși. A văzut că în alte părți
funcționează, sunt organizate și ședințe pentru locatari, chiar dacă participă 5-6
persoane, ceilalți trebuie să se conformeze, să accepte deciziile lor.
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Dl Primar arată că a încercat cu astfel de ședințe, la care au participat 3
persoane, și nu s-a rezolvat nimic. Proprietarii de locuințe private nu pot fi obligați
să facă reparații în proprietățile lor, însă se pot da amenzi dacă nu sunt întreținute
proprietățile comune. A fost înaintată o adresă către locatari în vederea întreținerii
pivnițelor, scoaterea apelor menajere din ele, dacă nu se vor conforma, vor fi luate
măsuri ulterioare.
Dl Manea propune d-lui Militaru să formuleze în scris cele solicitate și să
depună la registratura primăriei adresa.
Dl Militaru Voicu părăsește sala de ședințe.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar prezintă expunere de motive cu o singură precizare: după
renovarea acoperișului clădirii grădiniței și a școlii Orbán Balázs, urmează să fie
rezolvată și problema centralei la grădinița din Voinești.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții:
Dl Molnár consideră că refacerea acoperișului de la școala Orbán Balázs este
o rezolvare binevenită și mult așteptată, și întreabă care este drumul DC 13.
Dl Viceprimar explică că este drumul de la Gară către satul Tamasfalău.
Dl Szabó este revoltat de faptul că dl Deak a făcut un referat identic ca înainte
cu doi ani pentru achiziționarea camerelor de supraveghere, motivând cu
infracționalitatea mărită, însă din raportul poliției stațiunii pe anul 2016 reiese că
infracționalitatea în orașul Covasna este foarte scăzută față de alte orașe. Nu vede
motivarea celor solicitate, și arată faptul că, conform cercetărilor, cetățenii sunt
foarte stresați de prezența camerelor de supraveghere.
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La invitația d-lui Primar intră în sala de ședințe dl inspector șef de poliție
Iftimie Mircea Vlad.
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Dl Primar prezintă întrebările d-lui Szabó, și întreabă dacă dl Iftimie
consideră oportună achiziționarea camerelor.
Dl Szabó adresează o întrebare către dl Iftimie, și anume din ce bani trebuie
achiziționate aceste camere dacă sunt atât de necesare, din bani publici sau din
fondurile poliției.
Dl Iftimie arată faptul că poliția nu are fonduri pentru achiziționarea
camerelor de supraveghere, dar este de părere că ori vin de la primărie, ori vin de la
Guvern, tot bani publici sunt.
Dl Szabó este interesat cu cât ar ajuta munca poliției aceste camere și dacă ele
au rol preventiv.
Dl Iftimie expune o serie de motive pentru care achiziționarea de camere are
rol de prevenție.
Dl Szabó întreabă dacă este pentru binele populației ca toate casele să fie
acoperite.
Dl Iftimie explică că nu o să fie acoperite toate casele, numai punctele mai
importante din oraș. Din multe puncte de vedere montarea camerelor de vederi este
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benefică dar mai ales pentru siguranța cetățenilor. Infrastructura orașului are de
suferit în multe cazuri, circulă mașinile mari fără autorizație. Deși s-au găsit autorii
de mai multe ori, nu au putut să demonstreze vinovații. De când sunt montate
camerele, nu s-au mai distrus nici coșurile de gunoi. Cel puțin au rol preventiv.
Dl Szabó întreabă pe dl Iftimie dacă are cunoștință despre faptul că prezența
camerelor este un factor stresant pentru oameni.
Dl Iftimie este de părere că ar fi mai stresați dacă ar avea loc o infracțiune și
nu s-ar găsi făptașul.
Dl Szabó arată că mai există și un alt mod de urmărire a infracțiunilor, prin
telefoane mobile, care se pot urmări prin satelit.
Dl Iftimie explică că poliția nu are acces la aceste date.
Dl Szabó este interesat cine a stabilit locația camerelor de supraveghere.
Dl Primar arată că nu a sesizat nimeni faptul că ar fi deranjat de camere,
dimpotrivă, a primit solicitări pentru a monta mai multe camere. Sunt anumite
repere care s-au luat în considerare, lângă galeria de artă sau la intersecția de la
Penny.
Dl Tabalai afirmă că ideea de Big Brother a creat întotdeauna un disconfort și
dorește lămurirea unor aspecte și anume ”Cine, când și cum are acces la înregistrări”
și în ce măsură aceste camere vor eficientiza munca poliției.
Dl Primar detaliază modalitatea de acces la aceste imagini. Spune că pentru a
înlătura efectul de Big Brother nu a acordat acces nelimitat poliției la camere însă,
pe bază de cerere, se oferă imagini, operativ. Nu sunt supravegheate spațiile private,
numai spațiile publice.
Dl Tabalai a înțeles și consideră corect faptul că nu sunt online înregistrările.
Dl Iftimie consideră că imaginile în timp real ar facilita mai mult munca lor,
însă s-au obișnuit așa, fac cerere și au acces la imagini. Camerele ar spori gradul de
identificare al autorilor cu 60% pe tot anul.
Dl Neagovici înțelege că se dorește siguranță în zonele mai aglomerate, și este
de părere că în intersecții ar trebui montate și plăcuțe semnalizatoare care arată că
acele intersecții sunt supravegheate video.
Dl Manea consideră că soluția din mijloc este ce mai bună. Oamenii se
întreabă că înainte cum se puteau rezolva infracțiunile, când nu erau camere, pe de
altă parte servește pentru reducerea infracționalității. Mulțumește d-lui inspector șef
de poliție pentru prezență.
Dl Inspector șef de poliție Iftimie Mircea Vlad părăsește sala de ședințe.

w

Dl Tabalai nu înțelege necesitatea achiziționării instrumentului muzical.
Dl Primar arată că în cadrul Casei Orășenești de Cultură funcționează o
fanfară de tineret, care are anumite instrumente muzicale, însă fără tuba solicitată nu
funcționează bine fanfara.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, și o abținere (dl Szabó Levente)
după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 95/2018
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului
Covasna pe anul 2018.
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea acordării dreptului de trecere și pentru utilități asupra
terenului înscris în CF 25994 oraș Covasna în favoarea imobilului înscris în CF
27502 oraș Covasna.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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Comisia juridică și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte
religioase
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și
comerț
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 96/2018
cu privire la aprobarea acordării dreptului de trecere și pentru utilități asupra
terenului înscris în CF 25994 oraș Covasna în favoarea imobilului înscris în
CF 27502 oraș Covasna

w
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali
desfășurată în semestrul I al anului 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
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Nefiind 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. 97/2018
pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali
desfasurata in semestrul I al anului 2018

a.

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
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Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II, anul 2018.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și
comerț
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții:
Dl Manea este interesat dacă prevederile la venituri sunt preconizate pe un
întreg an, sau numai pe trimestru.
Dl Primar arată că acolo apar și fondurile atrase care nu au fost cheltuite
încă, și urmează echilibrarea lor. Totodată informează că s-a încasat mai bine decât a
fost previzionat.
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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. 98/2018

.p

privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2018
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea vânzării prin licitație publică în plic închis a masei
lemnoase din Pășune proprietate privată a orașului pentru anul 2018.

w

Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Incefi prezintă raportul de specialitate, și arată că prețul de pornire a
licitației a fost propus de 80 lei/mc.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- AVIZ FAVORABIL
6

Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL
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Discuții:
Dl Fülöp propune completarea caietului de sarcini, astfel să se înțeleagă că
licitația se repetă numai în cazul în care nu se adjudecă partida.
Dl Manea într-o scurtă precizare arată că este vorba despre pășunea
împădurită a orașului Covasna, și este strict igienizarea terenului. Lucrarea va fi
verificată și de către Garda Forestieră. Fiind direct implicat în acțiune, nu votează
proiectul de hotărâre.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, (dl Manea Ovidiu Mihai nu
votează) după care se adoptă :
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HOTĂRÂREA NR. 99/2018
cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a
masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea orașului Covasna,
pentru anul 2018, din partida Dobroslavu UP VI, ua 33A
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Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Novației Contractelor de Concesiune nr. 102/10.01.2011 și
2097/14.05.2012 în favoarea TTS Covasna SRL.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar arată că orașul Covasna are un teren concesionat către TTS – cu
sediul în Municipiul București, pe acel teren funcționează un hotel, fost Mercur,
actual hotel TTS Covasna. În urma discuțiilor purtate cu reprezentantul
proprietarului hotelului, s-a dezbătut problema cotelor defalcate din impozitul pe
venitul persoanelor angajate în cadrul hotelului, care, datorită fapului că societatea
care operează hotelul are sediul în alt oraș, acestea se duc înspre bugetul acelui
UAT, și acest lucru nu este normal. Patronul a fost receptiv și a fost de acord cu
înființarea unei societăți comerciale cu sediul în orașul Covasna, și astfel să
beneficieze de toate binefacerile acestui statut. A fost fondată o nouă societate cu
numele TTS Covasna SRL, cu sediul în orașul Covana la care fosta societate a
subscris ca aport în natură la capitalul social imobilul, Hotelul TTS. Având în vedere
și prevederile contractului de concesiune, se propune novarea contractului prin
schimbarea de debitor, astfel încât noua societate să fie beneficiarul contractului de
concesiune.
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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

ro

Discuții:
Dl Manea este interesat cu cât ajută taxele preconizate bugetul orașului.
Dl Primar răspunde că nu știe încă cifre concrete, sunt mai multe aspecte care
o să fie luate în considerare. Redevența pentru teren nu se modifică, orașul nu are de
pierdut, numai de câștigat.

a.

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 :
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HOTĂRÂREA NR. 100/2018
privind aprobarea Novatiei Contractelor de Concesiune nr.
102/10.01.2011 si 2097/14.05.2012 in favoarea TTS Covasna SRL

co

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la modificarea si completarea HCL 57/2010 privind organizarea si
desfasurarea concursului ”Locul unde trăim- Imaginea noastră”
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Primar arată că hotărârea inițială a fost gândită pentu a motiva cetățenii
pentru înfrumusețarea caselor, s-a constatat pe parcurs că trebuie modificate anumite
aspecte în regulamentul concursului, cum ar fi prelungirea termenului de depunere a
cererilor de participare în concurs. Cei care au câștigat nu mai au voie să participe la
concurs timp de 10 ani, aici se precizează că persoanele pot participa cu un alt
imobil, dar nu cu imobilul câștigător anterior.

w

w

w
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi
alte drepturi
- AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
- AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL

Discuții:
Dl Fülöp este de părere că ar trebui informați corect cetățenii asupra faptului
cum se realizează decontarea banilor, poate unii cetățeni o să depună factură pe
peroană fizică, în cazul blocurilor de ex..
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Dl Primar promite că o să țină legătura cu câștigătorii, care o să fie informați
corect despre modul de decontare a banilor. Oricum, în cazul blocurilor, dacă nu o
să aibă o persoană desemnată, care depune cerere de participare la concurs, semnat
de toți proprietarii de apartamente, nu este eligibil și acea scară este eliminată din
concurs.
Dl Viceprimar, în urma discuțiilor, propune un punctaj minim, modificând
cele prevăzute în art. 6 al regulamentului.

ro

În urma dezbaterii, se propune modificarea art. 3, art. 6 și art. 9.
Se dă citire regulamentul modificat, care o să constituie anexă la hotărâre.

a.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 101/2018
privind modificarea HCL nr. 57/2010 privind organizarea și desfășurarea
concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTRĂ”,
cu modificările ulterioare.
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Dl consilier Molnár János cere permisiunea de a părăsi sala de ședințe.

w

w
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Diverse.
Dl Primar prezintă un referat întocmit de dl Rakosi Aron, administrator
public, în care se prezintă problema cimitirului orașului. Din referat reiese că ar fi
patru parcele disponibile, dintre care primele 2 nu au situația clară, al treilea este
ofertat cu 21 Euro/mp, iar pentru al patrulea nu a fost depus ofertă de preț.
Consilierii sunt consultați în acestă problemă și sunt întrebați dacă sunt de acord cu
comandarea unei expertize de evaluare pentru teren.
Dl Gazda consideră că parcela cu nr. 3 ar fi cea mai bună.
Dl Domaházi este de aceeași părere cu dl Gazda.
Dl Manea arată că problema cimitirelor este una stringentă, ar trebui găsită o
soluție și pentru cimitirul din Voinești.
Dl Primar știe despre problemă, și arată că cimitirul din centrul orașului este
cimitir comun, proprietatea orașului, iar cea din Voinești este proprietatea Bisericii
Ortodoxe. Dacă cei interesați găsesc o soluție pentru cimitirul de sus, Primăria este
dispusă să găsească resursele necesare pentru achiziționarea unui teren pentru
cimitir.
Totodată supune în atenția consilierilor adresa Jandarmeriei, prin care se
propune montarea unei troițe în Parcul Tineretului din Voinești, și sunt rugați să
vină cu propuneri până la ședința ordinară din august, având în vedere că trebuie
înaintat răspuns și la Jandarmerie.
Dl Domaházi solicită sprijin în organizarea evenimentului Întâlnirea
trabantiștilor din România, și supune atenției conducerii problema locurilor de
parcare, problemă care a fost sesizată în repetate rânduri de turiști către dl consilier.
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Dl Primar răspunde că se poate face parcare cu plată în fața Supercoopului
dar atunci iarăși nu o să fie bine.
Dl Dali se interesează dacă se poate monta încă o cameră și la Chiuruș
pentru „stresarea” populației rrome, și solicită sprijin pentru rezolvarea problemelor
cauzate de caii care umblă pe drum și pe câmp nesupravegheați.
Dl Szabó nu înțelege de ce nu s-a făcut necesarul camerelor de supraveghere
pentru Chiuruș, și se interesează care este situația cu clădirea din centrul orașului,
care nu este terminată.
Dl Primar arată că acea clădire este în stare foarte proastă, ar trebui puse
măcar plasele de protecție înapoi, dar necesită bani și nu este proprietate orașului.
Este pe rol un proces, se pot verifica după numărul dosarului. Orașul are circa 30%
din acțiuni. Se interesează unele persoane de clădire, dar deocamdată nu se știe
nimic concret.
Dl Manea dorește să afle dacă ar putea fi restrânși cumva acționarii
majoritari să pună măcar plasa înapoi.
Dl Primar răspunde că practic nu, în cel mai rău caz pune primăria înapoi
plasa de protecție.
Dl Tabalai înștiințează executivul asupra faptului că locatarii din blocuri au
probleme cu țânțarii, și se interesează cui revine rezolvarea acestei probleme.
Dl Primar explică faptul că a fost făcută dezinsecție în locuri publice, însă
în propritățile private este problema locatarilor. Cât timp pivnițele blocurilor nu sunt
curățate și au unde să se înmulțească țânțarii, cei de la primărie lucrează degeaba.
Dl Neagovici dorește găsirea unei soluții pentru acele persoane care doresc
să comercializeze diferite produse în incinta Spitalului de Cardiologie, având în
vedere că acest lucru nu mai este permis, propune găsirea unei locații pentru
amenajarea a 3 căsuțe din lemn, după modelul din centrul orașului, care pot fi
închiriate prin licitație publică.
Dl Tabalai știe că în noul plan al Parcului Tineretului este prevăzută
amenejarea de tarabe pentru comercializare de produse tradiționale.
Dl Primar știa despre acestă problemă care i-a fost sesizată atât de către
turiști cât și de către comercianți, și a fost identificat terenul de lângă stația de
autobuz pentru montarea unor căsuțe. În Parcul Tineretului nu o să fie amenajate
construcții definitive, acolo o să fie organizate mai mult târguri tradiționale.
Dl Neagovici anunță că în cadrul Spitalului s-a luat o hotărâre în baza căreia
au hotărât ca pentru îmbunătățirea serviciilor medicale din oraș o să fie introdusă un
număr unic de înregistrare, o să fie un număr de telefon prin care se pot face
programări pentru serviciul medical dorit. Acest program începe din data de 1
septembrie, o să fie mediatizat intensă ca să ia cunoștință cât mai multe persoane
despre această schimbare.
Dl Manea a văzut că a fost investită o sumă de bani pentru îmbunătățirea
drumului către Comandău, drumul a rezistat, însă începe să dea semne de
stricăciune, și este de părere că ar trebui intervenit în acele porțiuni până nu se
degradează mai tare. Înștiințează executivul că la Sala de sport a crescut iarba,
inclusiv în parcarea amenajată, iar la intrare s-a format o zonă mlăștinoasă. Ar trebui
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curățată zona, și aranjat podețul ca să nu fie noroi. A observat că în fața Bisericii
Ortodoxe tronează o creangă în canal, și arată că sunt probleme în mai multe locuri
cu capacele de la canale.
Dl Viceprimar anunță consilierii că începând de luni, 30 iulie, încep
lucrările de reparații pe DC 14. Cu cositul abia fac față, atât de repede crește iarba
după ploi, chiar dacă oamenii lucrează peste program. O să fie verificată și situația
de la Sala de sport, și aduce la cunoștință că cei de la Gospodărie Comunală au
început să pună capacele pe str. Mihai Eminescu.
Dl Primar mulțumește pentru prezență și invită consilierii să participe la
Festivalul Forgacs, organizat pentru prima oară în orașul Covasna în data de 29 iulie
2018.
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17,50.
Dezbaterile din cadrul acestei şedinţe se pot asculta pe site-ul primăriei la:
http://www.primariacovasna.ro/administratia-locala/consiliul-local/audio.html

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MANEA OVIDIU MIHAI
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