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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. 14/2018
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Încheiat astăzi, 30 august 2018, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
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Sunt prezenţi 15 consilieri,
Lipsesc: dl consilier Manea Ovidiu Mihai și d-na consilier Sasu Izabella
(concediu).
Participă la şedinţă: Viceprimarul orașului, dl Jeszenovics Róbert Károly, și
secretar oraș, Vasilica Enea. Dl Primar Gyerő József este în concediu medical.
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziţia
primarului nr. 352/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei.
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D-l Viceprimar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la această
şedinţă ordinară a consiliului local din luna august 2018.

János.
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Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna august 2018.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna august dl. consilier Molnár

Hotărârea nr. 102/2018
Cu privire la alegerea președintelui de ședință

w
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Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, după care se adoptă
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Înainte de prezentarea ordinii de zi, d-l președinte de sedință supune la vot
procesul - verbal nr. 13 al ședinței ordinare din 26 iulie 2018.
Se aprobă procesul – verbal cu 14 voturi „pentru” – dl Tozlovanu nu votează.
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 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării
Târgului “Zilelor Orașului Covasna”
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului monumentelor
de for public “Bustul lui Mihai Eminescu” și a „Grupului Statuar al Regelui
Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu”.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasamentului Porții
Tradiționale Secuiești, oferită de către doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul
Gheorghe Doja.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului
din strada Școlii nr. 20 în vederea înregistrării blocului cu 16 apartamente.
5. Proiect de hotărâre cu privind acordarea stimulentelor financiare pentru
elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul
școlar 2017-2018.
6. Raportul privind activitatea S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pe semestrul I.
2018.
7. Diverse
Dl Viceprimar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 2, 3, 4, 5 și 6,
punctul Diverse devenind astfel punctul 2.
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Se supune la vot ordinea de zi modificată, și se aprobă cu 15 voturi „pentru”
– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
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privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului “Zilelor Orașului
Covasna”.
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Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Viceprimar prezintă expunere de motive și propune aprobarea proiectului
de hotărâre în forma inițiată.
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

– AVIZ FAVORABIL
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Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
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– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport
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– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar – AVIZ FAVORABIL – conform noilor reglementări
trebuie obținut un aviz temporar de funcționare de la Direcția Sanitar Veterinară.
Discuții:
Dl Kádár se interesează dacă avizele sunt obținute.
D-na Secretar arată că după aprobarea proiectului de hotărâre va fi depusă
cererea de autorizare.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă :
HOTĂRÂREA NR. 103/2018
privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului
„Zilelor Orașului Covasna”
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Diverse.
Dl Gazda atrage atenția asupra faptului că se dărâmă zidul de protecție a
pârâului Covasna, ar trebui luată legătura cu Apele Române.
Dl Domaházi arată că ar trebui cosită iarba la ieșirea din Covasna. În
parcarea de la Podul Pușcaș este depozitat nisip și pietriș, ce se întâmplă cu ele?
Dl Viceprimar explică că cele depozitate sunt necesare la lucrări, dar o să
fie curățate până la Zilele orașului Covasna.
Dl Kopacz se interesează când o să fie asfaltate trotuarele?
Dl Viceprimar răspunde: conform celor prevăzute în contract trebuie
finalizată lucrarea până în 22 septembrie 2018.
Dl Molnár este interesat de modul de rezolvare a cererilor depuse privind
solicitarea lemnelor pentru foc.
Dl Viceprimar răspunde că cererile sunt centralizate și înaintate la ocoalele
silvice.
Dl Bocan arată că din data de 15 septembrie încep lucrările de exploatare a
masei lemnoase, și din mijlocul lunii octombrie o să fie lemne de foc de vânzare.
Majoritatea cetățenilor solicită lemne de foc de esență tare, însă Ocolul Silvic
Covasna are numai brad. Clarifică faptul că este vorba doar de fond forestier
proprietate publică, care este în administrarea Ocolului Silvic Covasna. Costul
transportului și încărcatului lemnelor este suportat de cetățeni.
Dl Molnár atrage atenția că str. Podului este în stare foarte rea, mai ales în
jurul Piratului Vesel.
Dl Viceprimar promite că vor interveni cu piatră spartă, și vor încerca
includerea în vreun proiect pentru reabilitare.
Dl Szabó aduce aminte că din luna februarie a fost promis balustrada lângă
Podul de fier, și încă nu se vede nimic.
Dl Viceprimar explică faptul că balustrada demontată din centrul orașului
va fi montată lângă pod.
Dl Tozlovanu se interesează dacă Situl Arheologic din Valea Zânelor este
intabulat în cartea funciară.
D-na Secretar răspunde că prin HG 975/2012 Cetatea Valea Zânelor este
inclusă în domeniul public al orașului Covasna, deci proprietatea este clară. Avem o
hotărâre de consiliu pentru scoaterea cetății din fondul forestier, însă nu s-a făcut
nimic până acum.
Dl Tozlovanu arată că a primit prin e-mail acel act normativ privind
posibilitatea de întocmire de proiecte pentru monumente istorice, în concret cu
privire la situl arheologic Cetatea Zânelor.
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D-na Secretar arată că nu este necesar să fie intabulat situl ca să fie depus
proiect pentru accesarea fondurilor cf. OUG 76/2018.
Dl Tabalai se interesează de lucrările din Parcul Tineretului.
Dl Viceprimar explică faptul că au primit marți autorizația de construire, și
că lucrările trebuie efectuate în 120 de zile.
Dl Neagovici solicită montarea unui indicator către Cardiologie în intersecția
cu Zăbala, pentru că se încurcă mulți turiști.
Dl Kádár aduce la cunoștință faptul că în str. Toth conducta pluvială este
înfundată, deși s-a spus că este reparat. A sesizat și la Gospodărie Comunală acest
lucru, însă nu s-au luat măsuri, au asfaltat peste, și pe timp de ploaie apa se scurge
pe drum, izvorește de sub asfalt. Nu au făcut nimic, și drumul se poate prăbuși!
Dl Viceprimar avea cunoștință că a fost reparată defecțiunea, și promite că
o să discute cu dl Șerban, și o să înainteze și în scris problema sesizată.
Anunță pe toți, cei prezenți în sala de ședințe, că sunt așteptați și bineveniți
la evenimentele organizate în cadrul Zilelor Orașului Covasna, în perioada 7-9
septembrie.
Sunt stabiliți însoțitorii delegațiilor din orașele înfrățite.
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,45.

SECRETAR,
ENEA VASILICA
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Molnár János

4

