
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  14/2019

Încheiat  astăzi,  17  mai  2019,  orele  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 12 consilieri
Lipsesc consilierii: Dl Bocan Ioan – Marcel, dl Tozlovanu Horia – Mihai, dl

Manea Ovidiu- Mihai, dl Fülöp Csaba dl Kopacz Levente Benedek.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul orașului, d-

na Vasilica Enea și directorul Casei Orășenești de Cultură, dl Czilli Balázs.

           Consilierii  au fost  convocaţi  în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.   263/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă
la şedinţa extraordinară a consiliului local din luna mai 2019.

Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 13 al ședinței extraordinare din
data de 9 mai 2019.

Se aprobă procesul – verbal 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 stabilirea proiectelor culturale
prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora. 

2.  Proiect  de  hotărâre  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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la
aprobarea  Documentației  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenții  pentru
investiția „Reabilitarea străzi oraș Covasna – 2018” și a indicatorilor tehnico
economici, cu completările ulterioare.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 110/2017 cu privire la
aprobarea  documentației  tehnico-economice  D.A.L.I.  –  revizuită  -  și  a
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indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport
Gheorghe Doja”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag
al orașului Covasna.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezultatului  evaluării
managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017.

           Dl Primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 3 și 4, și
suplimentarea  ordinii  de  zi  un  punct,  și  anume: Proiect  de  hotărâre  privind
modificarea  HCL  nr.  30/2019  cu  privire  la  acțiunea  de  ameliorare  prin
împădurire  a  pășunilor  cu  consistență  peste  0,4,  proprietatea  orașului
Covasna.

          Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată și se aprobă cu 12
voturi „pentru” – unanimitate.

          Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu  privire  la  stabilirea  proiectelor  culturale  prioritare  pentru  2019  și  a
sumelor alocate acestora.

          Dl Primar: „În total suma pe care propunem să alocăm proiectelor culturale
– prioritare este mai mare decât anul trecut. Am împărțit aceste sume de bani astfel
încât să acoperim pe de o parte acele proiecte care sunt multiculturale, respectiv la
proiectele cu caracter național sau unde se promovează interesele unuia dintre cele
2 etnii care trăiesc în orașul Covasna, deci specifice, acolo unde am avut în vedere
să avem un buget propus echilibrat, proiecte echilibrate care să respecte inclusiv
proporția etnică din orașul Covasna, cu precizarea că totuși nu s-a mers pe ideea de
o treime, două treimi din acest punct de vedere, ca să asigurăm finanțarea fiecărui
proiect astfel încât fiecare să fie sustenabil. În afară de acestea care apar acum mai
aveam niște proiecte culturale – prioritare în prima perioadă a anului, știți foarte
bine că neavând buget unele nu au mai  avut loc, nu s-au mai ținut,  nu au fost
cheltuiți bani pentru ele, pe de altă parte de ex. Zilele Korosi Csoma Sandor fiind
ținute, având loc, ele nu mai apar pe hârtie, dar în momentul în care am făcut acele
calcule le-am luat în vedere și acele cheltuieli și am alocat, ca și în anii precedenți,
15.000 lei, asta să aveți în vedere.

În rest am înțeles că au fost discuții să renunțăm la cheltuielile de ziua
copilului, propunere cu care personal nu sunt de acord fiindcă așa consider eu că și
copii noștri merită ca să le fie finanțată această zi, cel puțin pentru a achiziționa
niște materiale necesare derulării acelor programe în condiții optime.

A mai fost o propunere, am înțeles că s-a discutat vizavi de alocarea celor
2000 lei de la Ziua Limbii Române la Bustul lui Eminescu, amplasamentul fiind
aprobat anul trecut. Aici eu am avut o condiție ca între consilierii care reprezintă
partidele românești să fie un acord.
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Am înțeles că a mai fost o discuție că tot așa banii de la Ziua Națională a
României să fie direcționați către acest obiectiv, acolo să fim serioși, de la Ziua
Națională  nu  putem  să  luăm  bani  pentru  că  trebuie  pregătite  niște  programe,
proiecte specifice, deci avem niște cheltuieli.”

          Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Neagovici aduce aminte că în ședința anterioară s-a mai discutat
aportul propriu de 20%, care a fost propus pentru micșorare la 10%.

Dl Primar nu știa dacă acest lucru a fost luat în vedere la proiecte în anii
precedenți, însă el este de acord.

D-na Secretar este de părere că dl Czilli ar trebui să știe cel mai bine acest
lucru.

Dl Czilli precizează faptul că nu s-a ținut cont de acest lucru, mai ales la
proiectele care nu au avut parteneri. Nu a fost exlus nimeni din finanțare pe acest
motiv.

Dl Domaházi a observat că în ultima perioadă a crescut numărul proiectelor
semnificativ de mult.

Dl  Primar răspunde  și  precizează  faptul  că  și  nevoile  orașului  cresc,
gândind  logic  suma  alocată  pentru  zilele  orașului  nici  nu  ajunge,  trebuie
suplimentată  la  sfârșit  de  an,  totodată  trebuie  avute  în  vedere  și  restricțiile
bugetare. Dincolo de asta cu parteneri se pot realiza proiectele. Este de părere că
această sumă este sustenabilă, se poate aplica din bugetul local.

D-na Secretar precizează că numai Festivalul Forgacs este în plus față de
anul 2018.

Dl Primar arată că nu era nici un eveniment care să promoveze folclorul
Maghiar, și cu acestă ocazie s-a eliminat Ziua Minorităților ce nu se ținea oricum.

Dl Czilli dorește să clarifice situația și dă de înțeles faptul nu s-au majorat
proiectele cantitativ, ci s-a făcut doar o garanție că aceste proiecte, prin bugetul
casei Orășenești de Cultură se vor susține în fiecare an, sumele alocate sunt ca un
fond garantat pentru aceste programe. Nu s-a luat din alte părți, s-a luat din bugetul
Casei de Cultură.

Dl Tabalai vede  că  din  cauza  bugetului  care  întârzie  în  fiecare  an  sunt
câteva proiecte culturale de la început de an care nu sunt susținute financiar și
întreabă pe dl director al Casei de Cultură cum vede soluționarea acestor probleme.
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Dl Czilli arată că nu a avut de ales, au fost cazuri în care s-a amânat data
proiectului prioritar, de ex. de Ziua Teatrului, normal ar fi  să se știe măcar din
decembrie ce se va întâmpla anul următor. 

Dl Tabalai dorește să afle totuși dacă s-ar dori a face proiect cultual prioritar
pe 15 ianuarie și pe 24 ianuarie, ce soluție financiară s-ar găsi?

 Dl Czilli explică faptul că pentru cele 2 proiecte amintite anterior s-au găsit
soluții, dar nu prin proiecte prioritare. Au fost cazuri în care au fost plătite trupe cu
mult înainte. Teoretic s-ar putea face, dar nu prin acest proiecte prioritare.

Dl Primar intervine și arată că ideea este că există o sumă de bani pe care
încearcă să cheltuie așa cum trebuie. Soluția ar fi ca să se aloce o sumă mai mare
de bani Casei de Cultură din care să fiananțeze aceste proiecte. Se pot face, s-a mai
făcut și altă dată, s-au mai făcut și din sponsorizări.  

Dl  Tabalai știe  că  în  anul  2019  nu  au  fost  organizate  aceste  proiecte
culturale – prioritare, tocmai de asta ar fi cazul să fie organizate în anul următor. Dl
Director al Casei de Cultură ar trebui să aibă o flexibilitate pentru aceste proiecte,
chiar dacă sunt ca o finanțare, să găsească sprijin și parteneriat pentru a putea face
aceste proiecte.

D-na Secretar arată  că  și  zilele  Korosi  s-au  organizat  fără  a  fi  aprobat
bugetul și sumele pentru proiectele prioritare.

Dl Primar este de acord, se găsesc soluții, se poate rezolva în cazul în care
se dorește acest lucru.

Dl Czilli a încercat anul acesta să organizeze aceste proiecte, a organizat în
luna  ianuarie  o  expoziție  despre  familia  regală,  adusă  din  Oradea,  cu  costuri
minime.

Dl Președinte de ședință dorește să supună la vot propunerile d-lui consilier
Neagovici Vasile – Cătălin.

Înainte de a supune la vot propunerile, dl Tabalai cere cuvântul.
Dl Tabalai: „Sunt într-o situație ingrată pus, chiar nu aș fi vrut să ajung în

această situație, chiar nu-mi place metoda asta, trebuie să recunosc în mod public.
Eu din câte țin eu minte atunci când am hotărât să facem și noi proiectul cu privire
la  acel  grup  statuar  am  identificat  niște  sume  împreună  cu  Consiliul  local  și
executivul primăriei orașului Covasna, am convenit că se va împărți suma de 20
mii lei în mod frățește 10 -10 mii. Nouă ni s-a alocat această sumă, după care chiar
dacă de 1 decembrie am avut și alte cheltuieli și am dorit să facem chiar și un
spectacol, la fel au fost deturnate sumele respective pe 1 decembrie, tot pentru a
susține un anumit program de Centenar, am renunțat și noi atunci la acel spectacol
deși dl coleg Tozlovanu deja inițiase anumite discuții cu o trupă, și am încercat să
sprijinim și să venim în sprijinul ideii de sărbătorire a Centenarului anul trecut în
decembrie și a susține tot ceea ce am crezut noi că merită pentru acea ocazie. 

Noi am reușit să facem acest proiect din suma de 10 mii alocată de către
Primărie, iar restul sumei până la concursul de 33 mii lei am reușit să adunăm din
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sponsorizare și să fim susținuți pentru a reuși să implementăm proiectul deși nu am
beneficiat de alt sprijin și nici de publicitatea aferentă.

Acum mărturisesc că am avut o discuție cu colegii consilieri și am spus că și
noi ne-am fi dorit să facem un grup statuar din bronz dacă s-ar fi putut, respectiv
busturile, dar eram foarte conștienți și realiști că nu avem cum să facem având în
vedere costurile și atunci ne-am întins cât ne-a ținut plapuma. Atât am putut, atât
am făcut și suntem mândri că am reușit să facem acest grup statuar sub forma în
care s-a definitivat. Acum revenind la banul public și la faptul că vrem să cheltuim
16.800 euro pentru un bust, eu sunt de acord. Eminescu își are rolul lui important
în cultura națională și identitară, îl citesc nu numai ca poet dar în special jurnalist
la ziarul Timpul, pentru că el a fost și un jurnalist foarte bun și prolific și îi înțeleg
demersurile lui din acea vreme, referitor la ce a spus și dl Szabó. De partea lirică –
artistică a poeziilor nu are rost să discutăm că e non – sens, dar trebuie să fim
realiști și să înțelegem că și noi ne-am fi dorit să facem un proiect la fel de bun și
de mare, dar nu am avut bani. Ori acum să implicăm banii publici într-un proiect
care să fiu sincer nici nu știu cui aparține și cine este inițiatorul de fapt, nu știu
dacă România face bine în acest  sens în cheltuirea banului public. Poate că eu
greșesc, poate că urmașii mă vor judeca și mă vor arăta cu degetul că nu sunt destul
de patriot sau nu înțeleg momentul. Înțeleg foarte bine. Ideea este că banul public
cred că trebuie cheltuit cu mare grijă și cu măsură acolo unde este necesar. Dacă
vrem să avem proiecte mărețe trebuie să fim conștienți că trebuie să le și putem
realiza. Acum ca să alocăm sume de bani și să creem o discrepanță nu poate decât
– pe mine personal – să mă ducă la gândul că am fost oarecum discriminat, poate,
cu privire la partea financiară. Noi să primim o sumă, alții să primească altă sumă.
Dar nu este vorba despre asta, de fapt proiectele sunt pentru comunitate. Cu atât
meritul este mai mare dacă aceste proiecte sunt realizate cu bani mai puțini din
banul public și cu atât mai mult din ceea ce-și dorește inițiatorul priectului – nu
știu  cine  este,  repet  -  și  din  ceea  ce  își  dorește  fiecare  să  realizeze.  Cred  că
România, și pentru a avea un viitor în România, și nu vreau să fiu demagogic, e
timpul să ne gândim foarte bine la banul public și să-l investim în lucruri în care
cred că merită să le investim. Un proiect cultural prioritar de aia este prioritar și
obligatoriu pentru a avea loc, pentru a se întâmpla. La fel trebuie să se întâmple și
ziua Națională a României sau Ziua Limbii Maghiare, sau Ziua Limbii Române,
sau mai ales Nedeea Mocănească, dacă e să mă intereseze în mod direct pentru că
este  vorba  despre  identitatea  și  cultura  românească.  Ori  dacă  începem  să
deschidem o cutie a Pandorei în care începem să jonglăm cu sume și să le luăm de
la un proiect prioritar cultural să să-l transferăm la alt proiect, atunci probabil că de
acum încolo o să ajungem mai mult sau mai puțin în alte discuții din care o să
reiasă că își dorește fiecare să transfere anumite sume în funcție de ce proiecte își
dorește  să  realizeze,  neglijând însăși  esența  legii  și  a  legiutorului  cu privire  la
aceste proiecte culturale – prioritare”.

D-na Secretar: „Spuneți, sunteți de acord sau nu?”
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Dl Tabalai: „Nici nu știu ce să spun. E normal, mă așteptam să mă puneți în
această ipostază, chiar e normal să-mi puneți această întrebare, răspunsul meu este
nu și am curajul să declar public pentru că banul public trebuie să ajungă conform
proiectelor culturale și așa cum spune legea. Eu sunt un adept al legii și ca să mă
rezum, merg pe principiu „rule of law, not rule of man” și cu asta am încheiat”. 

Dl Neagovici nu  vrea  să  discute  pentru  2000 de  lei  pentru  că sunt  bani
publici și nu vrea să se abată de la legalitate. Ideea lui și a d-lui Bocan a fost să fie
finalizat proiectul început în anul 2018. Este un obiectiv, nu se întâmplă nici un
dezastru dacă nu se realizează în acest an, se realizează anul viitor sau peste 2 ani,
însă este de părere că nu aveau nici  un rost  discuțiile pentru cheltuirea banilor
publici. Banii de la proiectul de la 31 august sunt pentru cultură, și s-au gândit că
ar fi oportun dezvelirea bustului cu acest prilej.

D-na Secretar: „Așa cum se știe de către toți consilierii proiectul este inițiat,
a fost inițiat pentru a fi finanțat din banii Centenarului, din bugetul de Stat de către
Primăria orașului Covasna, deci se știe foarte bine cine este inițiatorul. Al doilea
lucru: putem combina Ziua Limbii Române, cum se poate – foarte bine, cu Mihai
Eminescu, deci putem sărbători ziua limbii române odată cu dezvelirea bustului,
deci nu văd că s-ar încălca în vreun fel legea sau că s-ar „deturna” niște fonduri. Iar
în al treilea rând se poate discuta cu un alt artist și să obținem o altă concepție
artistică, mai ieftină, pentru că acel bust de bronz nefiind finanțat din bugetul de
stat așa cum am dorit noi, că nu am vrut să afectăm bugetul local, deci nu e târziu
nici acum să discutăm cu un alt artist ca să facă un proiect și o ofertă mai ieftină”.

Dl Președinte de ședință supune la vot propunerea d-lui Neagovici de a
aloca sume de 2000 de lei de la Ziua Limbii Române – 30 august pentru finalizarea
proiectului bustului lui Mihai Eminescu.

Consilierii  prezenți  votează  cu  un  vot  „pentru”  –  dl  Neagovici  Vasile
Cătălin, un vot „împotrivă” – dl Szabo Levente și 10 voturi „abținere”.

În urma votului, proiectul de hotărâre rămâne în forma inițiată.

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. 61/2019
cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2019 

și a sumelor alocate acestora 

D-nii consilieri Molnar Janos și Gazda Istvan cu acordul celor prezenți
în sala de ședințe părăsesc ședința.
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 Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
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

Dl Primar prezintă expunerea de motive.
Se fac propunerile pentru președinții  și  membrii  comisiilor  de evaluare a

proiectelor și de soluționare a contestațiilor.
          În urma propunerilor comisiile sunt următoarele: 

Comisia pentru proiectele culturale:
Președinte: Thiesz János 
Membri: Gyerő Katalin

    Zaha Petruța
    Ciurea Maria - Crina
    Antal Levente

Secretar: Opra Debreczi – Beáta 
Membrii supleanți: Bodó Enikő

                    Sasu Izabella  
Comisia pentru proiecte sportive:

Președinte: Szabó Levente
Membri: Imre Csaba - Lóránd

    Molnár János
    Jeszenovics Róbert – Károly 
    Tozlovanu Horia - Mihai

Secretar: Pop Zsófia 
Membrii supleanți: Kopacz Levente - Benedek

         Fülöp Csaba 
               Comisia pentru proiecte educaționale:

Președinte: Kopacz Levente - Benedek
Membri: Kádár Gyula

    Gazda István
    Tabalai Gheorghe
    Tozlovanu Horia Mihai

Secretar: Tankó Andrea 
Membrii supleanți: Demes Ferenc

         Sîntoiu Angela – Cornelia
Comisia pentru proiecte religioase:

Președinte: Domaházi János
Membri: Molnár János

    Kopacz Levente - Benedek 
    Manea Ovidiu - Mihai
    Neagovici Vasile - Cătălin

Secretar: Pop Zsófia 
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Membrii supleanți: Sasu Izabella
         Fülöp Csaba 

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale:
Președinte: Butyka Gyula
Membri: Pătru Dana

    Konnáth Rita
    Bocan Ioan - Marcel
    Bagoly Zsolt - Lajos

Secretar: Opra- Debreczi Beáta
Membrii supleanți: Gazda István

       Domaházi János 
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive:

Președinte: Kádár Gyula 
Membri: Demes Ferenc

    Antal Levente
    Neagovici Vasile - Cătălin
    Manea Ovidiu - Mihai

 Secretar: Pop Zsófia 
Membrii supleanți: Bodó Enikő

         Rusu Zsuzsánna 
            Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte educaționale:

Președinte: Bodó Enikő
Membri: Thiesz János

    Sasu Izabella
    Bocan Ioan - Marcel
    Neagovici Vasile - Cătălin

Secretar: Tankó Andrea 
Membrii supleanți: Imre Csaba - Lóránd

         Domaházi János 
        Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte religioase:

Președinte: Imre Csaba - Lorand 
Membri: Gazda István

    Bodó Enikő
    Szabó Levente
    Tabalai Gheorghe

Secretar: Pop Zsófia
Membrii supleanți: Jeszenovics Róbert - Károly

         Bocan Ioan – Marcel 

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase

–  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 se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 62/2019
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 al anului 2019

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.

Dl  Primar  prezintă  expunerea  de  motive  și  arată  faptul  că  au  fost  niște
observații din partea Ministerului Dezvoltării mai mult formale, ca materialul să fie
conform cu cele publicate în Monitorul Oficial. Ne-am conformat și se propune
aprobarea din nou a modelului de steag al orașului Covasna.

Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

–  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: Dl Tabalai are o singură remarcă, din punct de vedere românesc
nu apare nimic pe stemă.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 63/2019
privind aprobarea proiectului modelului de steag

al orașului Covasna

           Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre
privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de
Cultură pentru anul 2017.

Dl Primar prezintă expunere de motive.

Comisia  juridică  și  pentru  administrație  publică  locală,  apărarea  ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase
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–  AVIZ FAVORABIL 
          Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret

–  AVIZ FAVORABIL 
Doamna Secretar  –  AVIZ FAVORABIL – cu observații.
Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  pe  articole  și  pe

ansamblu, care se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 64/2019
privind aprobarea rezultatului evaluării managementului

Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017
           Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr.  30/2019  cu privire la acțiunea de ameliorare
prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4,  proprietatea orașului
Covasna.

Dl  Primar:  „Pășunile  neîmpădurite  se  ameliorează  prin  împădurire,
contravaloarea acestei lucrări se face din acel fond de regenerare aflat la dispoziția
Ocolului și din acel fond se vor vira banii înapoi la Primărie pentru a achita costul
acestor lucrări. Inițial devizul s-a întocmit având în vedere executarea manoperei
cu angajați dar în documentație de susținere s-a confirmat că de fapt prin zilieri se
vor executa aceste lucrări”.

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 economică – 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  pe  articole  și  pe

ansamblu, care se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 65/2019
privind  modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin

împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului
Covasna

Nefiind alte discuţii  domnul Preşedinte de şedinţă  mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 14,25.

          PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,
               IMRE CSABA LORÁND                                   ENEA VASILICA
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