
JUDEȚUL  COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI

 COVASNA

       P R O C E S - V E R B A L  n r.  21/2018 

Încheiat  astăzi,  5  decembrie  2018,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri, 
Lipsesc:  d-na  consilier  Sasu  Izabella,  dl  consilier  Tabalai  Gheorghe,  dl

consilier Bocan Ioan Marcel, dl consilier Kádár Gyula și întârzie dl consilier Imre
Csaba Loránd.

Participă la şedinţă: Primarul orașului, dl. Gyerő József, secretarul orașului,
d-na Vasilica Enea și dl Csikos Tibor Zoltan, director S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ  prin
Dispoziția primarului nr.    472/2018 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

D-l  Primar urează  bun venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  această
şedinţă extraordinară a consiliului local din luna decembrie 2018. 

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna decembrie 2018.
Se  propune  ca  președinte  de  ședință  pentru  luna  decembrie  d-na  consilier

Bodo Eniko.
Se aprobă propunerea cu 12 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 149/2018
cu privire la alegerea președintelui de ședință

D-na consilier Bodó Enikő, ca președinte de ședință, urează bun venit celor
prezenți în sala de ședințe.

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 20 al ședinței ordinare din data de
28 noiembrie 2018.

Se aprobă procesul – verbal cu 12 voturi „pentru” – unanimitate. 
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D-na președinte de ședință prezintă ORDINEA DE  ZI  a  ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum  urmează: 

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  Contractului  de
concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local.

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de
colectare  –  la  caietul  de  sarcini  pentru  Delegarea  gestiunii  serviciului  de
salubrizare pe raza orașului Covasna..

3.  Proiect  de  hotărâre  pentru  stabilirea  tarifului  pentru  colectarea
selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.

Se supune la vot ordinea de zi în forma propusă, și se aprobă cu  12 voturi
„pentru” – unanimitate.

          Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012,
privind serviciul public de transport local.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Primar detaliază și explică faptul că proiectul de hotărâre a fost supus
procedurii  transparenței  decizionale,  având  în  vedere  că  nu  s-au  înregistrat
propuneri,  reclamații,  se  propune prelungirea contractului  de concesiune prin act
adițional  pentru  o  perioadă  de  un  an.  În  această  perioadă  de  un  an  urmează
organizarea unei licitații pentru încheierea unui nou contract de concesiune.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase;
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL - proiectul a fost supus procedurii

transparenței decizionale, nu s-au înregistrat propuneri, sesizări, plângeri, reclamații

Discuții: Dl Szabó nu a avut timp să studieze amănunțit materialul înaintat și
are două întrebări: de ce este act adițional 2 la contract? Cât este cifra de afaceri a
firmei în zona Covasna?

Dl Primar răspunde și arată că actul adițional nr.  1 a fost  încheiat pentru
schimbarea numei de firma de transport, și acum urmează act adițional 2 la același
contract. Cifra de afaceri al firmei se poate afla din date contabile, dar și primăria și
firma de transport sunt la zi cu plățile efectuate.

Dl Domaházi este interesat de ce este atât de mică redevența.
Dl Primar aduce aminte că în anul 2012 așa a fost încheiat contractul, și nu a

mai fost modificat având în vedere și faptul că orașul nu are să ofere nici clădiri, nici
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autobuze, nici infrastructură foarte bună. La următorul contract de concesiune o să
fie luată în considerare o redevență mai mare.

Nefiind alte 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. 150/2018
Privind aprobarea prelungirii

Contractului de concesiune nr. 5293/ din 06.12.2012,
privind serviciul public de transport local.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de colectare – la caietul de sarcini
pentru Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza orașului Covasna.

Dl consilier Tozlovanu Horia-Mihai părăsește sala de ședințe.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Dl Csikos Tibor Zoltán, director S.C. Gos Trans Com S.R.L.:  „De la 1

ianuarie 2019 intră în vigoare ordonanța 74, care modifică și  completează Legea
211/2011  privind  regimul  deșeurilor,  a  Legii  249/2015  privind  modalitatea  de
gestionare  a  ambalajelor  și  a  deșeurilor  de  ambalaje  și  OUG  196/2005  privind
fondul  de  mediu.  Aici  prevede  ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  că  până  la
sfârșitul anului 2020 trebuie redus cantitatea de gunoi menajer depozitat cu 50%,
ceea  ce  este  foarte  greu și  aproape imposibil.  Noi  am făcut  o  situație  prin  care
comparăm anul 2017 cu 2018 până în 30 noiembrie. (Detaliază situația). 

Problema este că nu prea se reduce cantitatea deșeurilor depozitate și conform
ordonanței după fiecare tonă de deșeu eliminat prin depozitare la rampa de gunoi din
ianuarie se va plăti valoarea contribuției pentru economia circulară, deci un fel de
fond de mediu, de 30 de lei/tonă + TVA. Am înțeles că se va aproba sau s-a aprobat
majorarea tarifului de depozitare, care de la 77 lei/tonă + TVA a ajuns la 82,55
lei/tona + TVA, deci avem un cost suplimentar de 35,55 lei/tonă + TVA. 

Deocamdată nu modificăm tarifele, rămâne la populație 9 lei/ persoană dar
dacă nu reușim să reducem cantitatea depozitată nu am de unde să acopăr aceste
costuri suplimentare. Deci la nivel de oraș Covasna avem 7300 persoane în evidență
cu contractul la noi, și în tariful aprobat de Dvs. prevede că pentru tariful de 9 lei se
ridică 0,1 mc, deci lunar nu ar trebui să fie la nivelul populației – case particulare și
blocuri – mai mult de 125 tone. Și aici am făcut o lună inventar, cu mașini separate,
problema e gravă: 120 tone am strâns de la case particulare și 80 tone de la blocuri,
deci 200 tone, cu 70 de tone mai mult decât ar trebui să fie cantitatea. Vedeți că cu
toate  eforturile  făcute  de  noi  cu  selectivul  de  2  ori  pe  lună,  cu  biodegradabilul
săptămânal de la fiecare casă, nu reușim să scadem. Deci aici trebuie să intervenim
și să sensibilizăm populația.
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Tot  așa,  de  2  ori  pe  lună  mergem  din  casă  în  casă  și  împărțim  saci
personalizați  ca să selecteze cât mai  mult  din deșeul  menajer  că nici  acum nu e
selectat, deșeul menajer e plin cu sticlă, plastice, piatră, cărămidă, țiglă, să nu mai
zic de altceva. Totodată, ordonanța prevede că e obligatoriu și pentru persoane fizice
amenda de la 1000 până la 2000 lei iar la persoane juridice de la 20.000 până la
40.000 lei dacă nu colectează selectiv.

În continuare mergem cu programul vechi, de două ori pe lună selectiv, care
implică încă 2 mașini, alte costuri, încercăm în continuare dar nu știu cum o să iasă.

Trebuie ajutor și din partea populației.”

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL - proiectul a fost supus procedurii

transparenței decizionale, nu s-au înregistrat propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

Discuții: D-lui Szabó îi  pare rău că dl Csikos nu a fost prezent la ședința
precedentă  unde a  prezentat  o  firmă  din Săcele  care  din  deșeuri  produce  curent
electric și roagă pe dl Director să ia legătura cu ei poate se reușește astfel reducerea
costurilor și în Covasna.

Dl Csikos răspunde că fiind aderați la ADI SMID trebuie să se conformeze
regulamentului și toate deșeurile trebuie depuse la Leț, în afară de sticlă. Firma are
un contract în urma căreia primește o anumită sumă înapoi cu titlu de subvenție.

Dl Neagovici are cunoștință despre faptul că problema orașului este prezentă
în procent de 75-80% în toată țara, mulți se confruntă cu aceeași problemă și este de
părere  că  singurul  care  ar  putea  interveni  în  această  problemă  este  legiuitorul,
politica ar trebui să intervină mai ferm.

Dl Manea este de părere că îndesirea containerelor selective ar fi o soluție,
probabil, pentru că mulți oameni din comoditate nu selectează deșeurile, însă dacă ar
fi mai la îndemână, ar ajuta. Dorește să afle în ce măsură ar ajuta Gos Trans Com-ul
externalizarea adunării selective a deșeurilor.

Dl Csikos nu ar merge pe înmulțirea containerelor având în vedere că sunt
amestecate în ele și trebuie selectate din nou la hală. Când se observă că mai mult de
jumătate este mizerie, se ia containerele de acolo. Singurul câștig al firmei în urma
selectării este faptul că ECOBIHOR comunică la urmă cantitățile depuse selectiv și
firma depune actele pentru subvenții. Externalizarea acestui serviciu nu este legală.

Intră în sala de ședințe dl consilier Imre Csaba Lorand.
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Dl  Primar precizează  faptul  că  discuțiile  s-au  purtat  pentru  păstrarea
actualelor tarife,  și  era vorba să colecteze din 2-2 săptămâni selective și  din 2-2
săptămâni menajere, însă DSV-ul nu a fost de acord cu această variantă. Acest lucru
înseamnă suplimentarea volumului de lucru, consum de motorină majorat la același
preț practicat. În această variantă o să urmeze cât mai curând majorarea tarifelor. Ar
mai  fi  o soluție măsurarea volumului  la pubela scoasă,  cu oameni  care măsoară,
notează,  dar  nici  asta  nu ar  fi  soluția  cea  mai  bună.  Propune ca  deocamdată  să
rămână așa și dacă se reușește mărirea cantității selectivelor atunci ar rămâne acest
tarif.  Cu selectivul  are  un câștig  și  orașul,  la  sfârșit  de an se  scade din targetul
orașului.

D-na  Secretar este  de  părere  că  ar  fi  nevoie  de  o  campanie  intensă  de
popularizare.

Dl Csikos știe că de ex. la Târgu Secuiescu au fost împărțite pubele mai mici
și numai atât se ridică cât încape în aceste pubele.

Dl Manea consideră că nici cu penalizare nu ar scăpa orașul.
Dl Molnár dorește să afle ce să comunice cetățenilor, dacă vor primi saci de

culoare diferită  și ce au voie să arunce în tomberoanele de pe stradă, sticlele se vor
colecta separat?

Dl Csikos explică că o să fie așa cum a fost și până acum, la hală oricum se
selectează incă o dată. Lângă facturile de noiembrie au fost atașate descrieri despre
colectare.

Dl Primar promite că și primăria se va implica în conștientizare.
Dl Domaházi este de părere că cei din biroul de protecția mediului ar trebui

să avertizeze populația.
Dl Csikos consideră că ar fi un ajutor din partea societăților comerciale dacă

s-ar implica mai mult, și ar trebui o adresă comună cu primăria prin care să li se
atragă atenția să aibă pubele separate pentru selective, inclusiv Cardiologia.

Dl Primar este de acord să facă adresă comună.
Dl Kopacz are ideea de a anunța populația printr-o adresă semnată de primar

atașată facturii. În legătură cu evidența persoanelor se poate legătura și cu biroul
evidenţa persoanelor din cadrul primăriei orașului Covasna.

Dl Gazda ridică o problemă mai veche, discutată într-o ședință anterioară, și
anume că în cadrul programului de ridicare a deșeurilor biodegradabile mai multe
persoane au rămas cu sacii neridicați în fața gospodăriilor.

Dl Csikos a învățat lecția anilor trecuți și a informat cetățenii asupra faptului
că deșeuri biodegradabile se ridică până la 200 de l. Ce depășește 200 l va rămâne
neridicat. Acțiunea a durat 3 luni și a implicat costuri suplimentare.

D-na  Secretar arată  că  unele  primării  au  cumpărat  containere  pentru
biodegradabile.

Dl Csikos propune înainte de a fi supus proiectul la vot ca în anexa la proiect
să fie specificat prima și a treia zi de luni din fiecare lună la ridicarea deșeurilor
selective.
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Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  cu  anexa
completată, pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după
care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 151/2018
privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de colectare - la Caietul de

sarcini privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza
orașului Covasna 

          Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
pentru  stabilirea  tarifului  pentru  colectarea  selectivă  a  deșeurilor  pe  raza
orașului Covasna.

           Se prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
           Dl Csikos: „Tot așa ordonanța Guvernului prevede un tarif pentru gunoiul
selectiv, deci efectiv noi am făcut o fișă de fundamentare din contabilitatea noastră
pe un an care au fost cheltuielile. Am pus o singură mașină cu toate cheltuielile care
sunt 5 persoane, și mi-a  ieșit un tarif de 1048,514 lei/tonă fără TVA. Acest tarif
conform ordonanței nu se aplică persoanelor fizice și nici juridice, acest tarif este ca
anul  viitor  când  tot  așa  avem  socotelile  cu  Organizația  de  Transfer  de
Responsabilitate, ar fi vorba că aceste cheltuieli ne-ar plăti firmei. Deci nu se aplică
în oraș nici pentru persoane fizice, nici pentru persoane juridice.”
Propune scoaterea cuvintelor „persoanele juridice” din textul proiectului de hotărâre.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică  şi  pentru  administraţie  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase
–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL - proiectul a fost supus procedurii

transparenței decizionale, nu s-au înregistrat propuneri, sesizări, plângeri, reclamații.

Discuții: Dl Primar  clarifică faptul că aceste tarife se propun pentru a fi recuperate
ulterior de la Organizația de Transfer de Responsabilitate.

Dl Neagovici înțelege că este nevoie de un etalon de valoare pentru oraș.
Dl Primar propune modificarea art. 1 al proiectului de hotărâre și introducerea unui

art., care să fie art. 2 cu următorul text:

„Tariful stabilit se va recupera de la operatorul de transfer de responsabilitate,
conform Ordonanţei de urgenţă nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2011 privind  regimul  deşeurilor,  a  Legii  nr.  249/2015 privind  modalitatea  de
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gestionare  a  ambalajelor  şi  a  deşeurilor  de  ambalaje  şi  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu”.

Nefiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  modificat  și
completat, pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, după
care se adoptă :

         HOTĂRÂREA NR. 152/2018
cu privire stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza

orașului Covasna
        

  
Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru

prezenţă şi închide şedinţa la orele 15,05.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
                     BODÓ ENIKŐ                                            ENEA VASILICA
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