ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 25/2019
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Încheiat astăzi, 31 octombrie 2019, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

va

sn

Sunt prezenţi 15 consilieri
Lipsesc consilierii: dl Bocan Ioan Marcel și d-na Bodó Enikő.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general oraș
Covasna, d-na Vasilica Enea, inspector administrarea domeniul public și privat, d-na
Varga Monica – Anamaria, șef serviciu administrație locală, d-na Ciurea Maria
Crina și șef serviciu contabilitate, d-ra Barti Edith.
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 426/2019 care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la
sediul propriu şi pe site-ul primăriei și comunicată consilierilor prin e-mail la data
de 25 octombrie 2019.

.p

rim

ar

Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna octombrie 2019.
Președinte de ședință a fost ales dl Molnár Janos în ședința extraordinară a
consiliului local din data de 10 octombrie 2019.
Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă
la şedinţa ordinară a consiliului local din luna octombrie 2019.
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Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 24 al ședinței extraordinare din
data de 22 octombrie 2019.
Se aprobă procesul verbal cu 13 voturi „pentru” – d-nii consilieri Manea
Ovidiu – Mihai și Szabó Levente nu participă la vot.

w

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 privind rectificarea bugetului general consolidat
al orașului Covasna pe anul 2019.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe
30.09.2019.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire
la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și
terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației
Primăriei.
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de
administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al UAT
Covasna și în administrarea Liceului Korosi Csoma Sandor.
5. Rapoartele Centrelor financiare I, II și III privind starea și calitatea
învățământului în anul școlar 2018-2019.
6. Diverse.
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Dl Primar propune completarea ordinii de zi cu un punct: Proiect de
hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii
ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna arătând faptul că în
cadrul Direcției de asistență socială o angajată a ieșit în concediu pentru creșterea
copilului iar o altă colegă urmează și ea să plece în concediu maternal. S-a organizat
un concurs pentru ocuparea temporară a postului dar din păcate nu s-a prezentat nici
o persoană care să îndeplinească cerințele solicitate. Având în vedere că este un
volum mare de lucru, se propune înființarea unui post de natură contractuală.
Anvelopa salarială permite acest lucru pentru cel puțin 2 ani, iar în viitor să vedem
dacă se va justifica menținerea postului.
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 15 voturi
„pentru” – unanimitate.
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Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul
2019.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază raportul de specialitate.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – 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 General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Szabó în principiu este de acord cu cele enumerate dar ar dori ca
în viitor să se facă o evaluare a necesităților din timp, să nu fie totul ad hoc. La
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poliția locală la achiziționarea unui calculator ar trebui să se uite un specialist pentru
a evalua cele solicitate.
Dl Primar explică faptul că propunerile s-au făcut în baza constatărilor și
solicitărilor exprese venite din partea forurilor de control pentru a opera niște
sisteme speciale de evidență a populației. Ei au solicitat calculator special pentru
această destinație, iar referatul reflectă exact ce au propus cei în cauză. Referitor la
propunerea ca evaluarea necesităților să se facă din timp arată că nevoi sunt mari și
multe dar în momentul de față nu prea este timp de gândire pentru că banii alocați
de la Guvern trebuie cheltuiți până la sfârșitul anului. „Încercăm să ne mișcăm pe
posibilitățile pe care le avem”.
Dl Manea consideră că totuși era binevenit să participe la ședință cineva din
partea poliției locale să explice despre ce este vorba mai ales că există deja un
sistem de monitorizare, este vorba despre un alt sistem?
Dl Primar explică faptul că colegii de la poliția locală au ca sarcină să
monitorizeze și să pregătească documentele în vederea facturării autovehiculelor
care utilizează sectorul de drum supus taxei în zona Subșiclău. Nu are treabă cu
sistemul de supraveghere a spațiului public din orașul Covasna, acolo este o singură
cameră care are sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. D-lor se uită
pe acele camere, identifică numerele sau mașinile și proprietarii după numărul de
înmatriculare și pregătesc documentele ca să se factureze acele taxe către cei care
urcă către Comandău. Problema era că acel sistem de recunoaștere nu este legată de
acest sistem de supravegherea domeniului public și privat și poliția locală urmărea
pe un laptop activitatea. Având în vedere că nu mai este personal care să urmărească
în timp real și să noteze, au solicitat un televizor ca să vadă în mai mare imaginea.
Dl Manea este interesat dacă sunt legați să și comunice datele către direcția
de finanțe.
Dl Primar oferă informații suplimentare: în momentul în care identifică o
mașină, trebuie să identifice și proprietarul pentru facturare, se face adresă prin care
se solicită comunicarea datelor de identificare din baza de date. Există posibilitatea
ca în baza unui protocol aceste date să fie accesibile în direct, fără alte adrese,
pentru care trebuie un calculator separat de celelalte. Dacă vor urmări ei mașinile,
trebuie să fie verificabilă orice accesare a bazei de date, eventualele mașini care sunt
prinse cu nelegalități pot fi identificate mult mai ușor.
Dl Manea înțelege că este vorba de un sistem informatic strict pentru
monitorizarea traficului dreu de la Subșiclău.
Dl Primar răspunde: exact, ca să nu fie prelungită procedura de facturare și
de identificare.
Dl Manea mai are o nelămurire legată de iurtă, cei care întocmesc referatul ar
fi bine să ofere mai multe detalii, o minimă prezentare ar fi binevenită.
Dl Primar explică faptul că s-a făcut calcul cu prelată sau cu material lemnos.
Prețul propus conține acoperișul din șipci de lemn și manopera.
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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”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 138/2019
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat
al orașului Covasna pe anul 2019
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare pe 30.09.2019.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Barti Edith detaliază raportul de specialitate.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – 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 General – AVIZ FAVORABIL
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 139/2019
privind aprobarea execuției bugetare pe 30.09.2019.
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Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin
supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror
proprietari nu s-au conformat somației Primăriei.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Ciurea Maria-Crina detaliază raportul de specialitate.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – 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
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Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Primar explică faptul că în procedura de supraimpozitare sunt
anumite pași ce trebuie parcurși. Comisia a constatat starea de fapt a imobilului iar
ulterior s-a clarificat că persoana impozabilă este de fapt dl Halmagyi. Dânsul a
făcut dovada că procedura prealabilă s-a făcut cu o altă persoană juridică și a avut
dreptate. Se propune modificarea anexei la hotărârea prin care s-a aprobat
supraimpozitarea terenului, prin eliminarea d-lui Halmagyi din anexă pentru că
procedura prealabilă s-a făcut cu o altă persoană.
Dl Fülöp a înțeles că este o greșeală de procedură însă problema nu s-a
rezolvat. Este interesat dacă se va iniția alt proiect de hotărâre și care este
prejudiciul cauzat.
Dl Primar răspunde: prejudiciul este valoarea impozabilă a terenului de 5 ori.
Proiect de hotărâre se va iniția, însă din experiența anului trecut a văzut că nimeni
nu a luat nici o măsură, deci se va continua supraimpozitarea. Scopul inițial din
păcate nu a fost atins la nici una dintre cazuri. Proprietarul avea dreptul să ne atace
pe fond oricând, dar greșeala a fost a noastră.
Dl Kopacz aduce aminte că s-au supărat salariații când consiliul local nu a
aprobat majorarea salariilor cu 10% dar acum au creat o gaură în bugetul local. A
înțeles din discuții că persoanele în cauză au fost identificate.
Dl Kádár din alt aspect dorește să comenteze cele întâmplate: este vorba de
un imobil neîngrijit al d-lui Halmagyi, în fond acțiunea îl viza pe dânsul ca
proprietar. Propune resetarea problemei și menținerea supraimpozitării terenului
pentru anul următor.
Dl Domaházi este îngrijorat pentru situația terenurilor și imobilelor
neîngrijite.
Dl Primar arată faptul că mai mulți proprietari au venit și au solicitat
înțelegere. Nu a fost de acord dar a constatat că hotărârea respectivă totuși a avut un
efect. Se va continua cu procedura, demersurile au fost începute cu cele mai grave
cazuri.
Dl Domaházi este interesat dacă se pot ajuta cumva persoanele în cauză.
Dl Primar aduce la cunoștință că situația imobilului din str. Școlii se va
rezolva, până în momentul de față au așteptat începerea dezbaterii succesorale dar se
pare că dl Ovari nu are moștenitori. Se fac demersuri pentru luare în proprietate a
imobilului.
Dl Tabalai a observat că procentele de supraimpozitare diferă și a analizat pe
ce considerente. Este interesat dacă evaluările s-au făcut la fața locului, dacă da
evaluarea este una obiectivă și se impune ca atare majorarea. În legătură cu
parcurgerea prealabilă Legea 227/2015 este foarte clară, în cazul în care nu se va
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parcurge oricând se poate ataca hotărârea consiliului local și vor avea câștig de
cauză, asta înseamnă că pe viitor ar trebui să fie mult mai atenți. Totodată
recomandă și Legea 30/2019 care chiar poate duce la o soluționare.
Dl Manea dorește să afle unde este situat terenul în cauză.
Dl Gazda explică: fosta fabrică de dioxid de carbon, între străzile Brazilor și
Petofi Sandor.
Dl Molnár consideră că ar fi oportun un raport cu obiectivele în cauză, iar pe
lista întocmită anterior nu a văzut clădirea începută și neterminată de lângă Hotelul
Montana. Totodată dorește să afle ce sumă s-a strâns în urma supraimpozitării.
Dl Primar răspunde și arată faptul că lângă hotelul Montana este vorba doar
de impozit pe teren având în vedere că este o construcție în curs. O să solicite un
raport de la direcția economică referitor la suma intrată în urma supraimpozitării.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
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HOTĂRÂREA NR. 140/2019
cu privire la modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea
majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite
ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți dintr-un
imobil aflat în domeniul public al UAT Covasna și în administrarea Liceului
Korosi Csoma Sandor.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-na Varga Monica - Anamaria detaliază raportul de specialitate.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – 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 General – AVIZ FAVORABIL

w

Discuții: Dl Tabalai este interesat dacă acest schimb este necesar ca grădinița
să poată accesa fonduri nerambursabile.
D-na Varga răspunde: da, așa este.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 141/2019
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privind trecerea unei parti dintr-un imobil proprietate publica a
orasului din administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor in administrarea
Gradinitei de copii nr. 1 cu program prelungit Covasna
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Rapoartele Centrelor
financiare I, II și III privind starea și calitatea învățământului în anul școlar
2018-2019.

ro

Rapoartele centrelor financiare au fost înaintate prin e-mail pentru
analizare. Nu sunt discuții.
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Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale
aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
D-l Primar detaliază raportul de specialitate arătând faptul că inițial a fost
vorba de două posturi dar deocamdată se propune înființarea unui post, iar ulterior
dacă o să fie necesar se mai poate înființa unul, depinde de volumul de muncă.
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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 General – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Neagovici raportat la cele prezentate constată că digitalizarea la
noi constă în volumul mare de hârtie. În ultimii ani s-a vorbit foarte puțin despre
volumul mare de muncă a bugetarilor. Dl Primar trebuie să aibă o echipă de oameni
bine pregătiți, e normal să mai apară greșeli numai să nu fie intenționate și se poate
vorbi și de digitalizare.
Dl Gazda propune corectarea anexei.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole și pe
ansamblu, care se aprobă cu 15 voturi ,,pentru”, (unanimitate) după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 142/2019
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii
ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna

Diverse.
Dl Primar arată că în dosarele consilierilor este o comunicare de hotărâre
civilă, o problemă care tot revine pe ordinea de zi. (Detaliază istoricul procesului).
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Prin hotărârea consiliului local 88/2019 s-a stabilit o poziție procesuală și cu
acordul consilierilor prezenți în sala de ședințe se va merge mai departe cu această
hotărâre.
Dl Kádár a rămas fără aer după cele citite în hotărârea civilă fiind o noutate
pentru el ce este enumerat acolo. Neapărat trebuie făcut recurs, respinge în totalitate
modul de caracterizare a consiliului local și a membrilor UDMR. Este vorba despre
o placă comemorativă, nu este denumirea unei instituții deci nu se pliază exact pe
prevederile legale. Unii au această funcție de a tulbura liniștea într-un orășel mic ca
Covasna. Este de părere că trebuie să fie fermi și să nu permită să fie manipulați.
Dl Gazda s-a uitat mai atent la placă și a constatat că textele sunt așezate în
egalitate, în schimb nu înțelege de ce a ajuns cazul la București dacă firma
reclamantului are sediul în Vâlcele?
Dl Molnár a constatat că relația dintre cele două comunități s-a îmbunătățit
considerabil în ultima perioadă.
Dl Fülöp se simte jenat de faptul că în secolul XXI nu sunt recunoscute
drepturile unei minorități. Se pare că reclamantul nu știe nici istorie nici nu cunoaște
oamenii din această zonă. Este de acord să se facă recurs.
Dl Manea este de părere că în acest gen de subiecte este mai bine să taci dar
dă de înțeles că el își menține până la capăt poziția. Pe vremuri a fost de acord cu
amplasarea unei plăci comemorative, nu a votat centimetri sau milimetri. Consideră
că sunt datori să meargă până la capăt cu decizia luată, nu a avut ca scop analizarea
detaliilor mici. Apărarea identității nu se măsoară în milimetri, ci în fapte, iar în fața
comunității el ține capul sus. Lucrurile de acest gen nu aduc nimic bun, țin focul
mocnit iar el nu dorește să intre în acest joc. Crede că se discută prea mult despre
acst subiect.
Dl Molnár arată faptul că nici ei nu au votat literele de pe Grupul Statuar,
dimpotrivă, au votat statuile. Consideră că atât timp cât cele două comunități trăiesc
împreună ar trebui lăsați să lucreze în liniște.
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Dl Neagovici aduce la cunoștința executivului că locuitorii din str. Toamnei
nu mai au iluminat, este beznă totală. Văzând acea plonjare în pârâu la podul de la
Cardilogie și atitudinea șoferilor, este de părere că ar trebui găsită o soluție de
presemnalizare.
Dl Manea este de părerea că s-ar putea rezolva situația cu montarea unui
dâmb pentru limitarea vitezei.
Dl Primar promite că va discuta cu poliția stațiunii.
Dl Manea a constatat pozitiv faptul că s-a rezolvat problema împământării la
stâlpii noi de iluminat. A observat că se lucrează cu capacele de canal dar nu
înțelege care sunt criteriile după care sunt alese ele pentru reabilitare, mai ales că la
cele pluviale este o diferență de nivel destul de mare. Referitor la drumuri este
convins că se vor lua măsuri în ordinea de prioritate, sunt unele care sunt mai
urgente decât altele. Străzile cu piatră cubică mai sunt o problemă dar ordinea de
priorități știe bine executivul, este convins. A văzut că se fac reabilitări pe DC 14 și
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este interesat dacă fondurile pentru reabilitare sunt alocate conform înțelegerii de
Consiliul Județean.
Dl Viceprimar răspunde: da, se respectă înțelegerea. La străzile amintite mai
devreme de dl consilier vor interveni cu piatră spartă, unde este cazul și cu grederul,
iar capacele pluviale se vor ridică la nivel.
Dl Tabalai are câteva solicitări din partea cetățenilor din str. Poenției care în
urma lucrărilor nu au iluminat public, au depus mai multe solicitări dar nu s-a
rezolvat problema și întreabă dacă s-ar putea verifica unde s-a întrerupt, fiind vorba
de 2 stâlpi, poate se remediază. A observat că s-a găsit defecțiunea pe str. Mihai
Eminescu în fața școlii Avram Iancu și speră că se va remedia toată suprafața
afectată. Are o rugăminte către executiv dacă se poate să pună niște pământ în jurul
Grupului Statuar până vine zăpada. De asemenea dacă se poate și există
disponibilitate de bănci pe inventar ar fi binevenite vreo 4 bucăți în curtea grădiniței
cu program prelungit nr. 2.
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Cu acordul celor prezenți dl consilier Gazda Istvan părăsește sala de
ședințe.
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Dl Tabalai a citit în linii mari hotărârea civilă și este de părere că orice recurs
va fi respins, însă dorește să transmită foarte clar că în cazul în care va constata că
se încalcă legea sau există derapaje juridice, el, în calitate de consilier și ca
reprezentant al comunității românești va fi primul care va lua atitudine și va apăra
atât legea cât și identitatea și o va face de aici, ca locuitor al orașului Covasna.
Dorește să transmită din acest mandat de 3 ani și câteva luni bunele practici pe care
le-au avut în a gestiona din punct de vedere administrativ orașul Covasna și în
special a da un nou sens politicii din oraș în modul constructiv între cele 2
comunități. S-a încercat să se facă mai multă administrație și mai puțină politică și
toate acestea în beneficiul cetățenilor, locuitorilor orașului Covasna dar și a
turiștilor.
Dl Primar și dl Viceprimar sunt un exemplu în aceste raporturi, au demonstrat
că împreună se poate și altfel și crede că au dat un alt semn în județul Covasna, prin
tot ce s-a întâmplat în acest mandat. Nu dorește să intre în alte amănunte dar
respectul unii față de alții este pe primul loc și pentru că un citat rămâne un citat.
Consideră că depinde de ei, trebuie să gestioneze foarte bine și responsabil viitorul.
Dl Viceprimar arată faptul că pe str. Poeniței este o altă problemă, trebuie
tăiat asfaltul și așa pus cablajul. Este o lucrare mai mare și speră că se va executa cât
mai curând.
Dl Primar intervine și explică faptul că cauza problemei nu este primăria ci
electrica pentru că ei au executat lucrările. O să discute și cu cele în cauză să vadă
cum se va rezolva problema.
Dl Viceprimar continuă: la Școala Avram Iancu speră să poată pune asfaltul
până vine iarna, a fost măsurată suprafața și trebuie asfaltat și în altă parte în oraș.
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Pe str. Cuza Vodă se lucrează, cu pământul se va rezolva. Pe inventar în momentul
de față nu sunt bănci, cele comandate au fost folosite dar se vor comanda pentru
anul viitor pentru că sunt mai multe solicitări.
Dl Tozlovanu are trei intervenții, prima ar fi statuia lângă Centrul Cultural
care este invadată de licheeni și de mușchi, necesită o curățare și eventual un strat de
vopsea. S-ar lega de căruțele din oraș care circulă pe timp de noapte și nu sunt
semnalizate deloc. Aceste căruțe nu au nici un semn distinctiv, nu ar fi rău dacă ar
putea fi obligați cumva să pună lumini pe spate. A treia problemă este problema
unui cetățean care a plătit impozitul pe garaj până în 31 ianuarie și la sfârșitul anului
a venit înștiințare că trebuie să plătească retroactiv, ceea ce nu este corect.
Dl Primar propune să depună o plângere în scris ca să poată analiza
problema și să răspundă tot în scris. Cu căruțele situația este clară, nu se poate
adopta hotărâre de consiliu pentru că este reglementat prin lege. O să facă o adresă
către poliție cu acestă sesizare.
Dl Tozlovanu dorește ca hotărârea civilă să fie înaintată prin email.
D-na Sasu sesizează faptul că la ieșirea din oraș către Târgu Secuiesc a văzut
o haită de câini și dorește să se ia măsuri.
Dl Molnár având cele două festivaluri în ultima perioadă a observat că în fața
Centrului Cultural sunt mai multe plăci sparte. Se joacă acolo copii, sar cu
bicicletele, trotinetele sau skatebordurile și se sparg plăcile de gresie. S-a gândit că
ar fi bine dacă s-ar putea monta un gard de sprijin, poate nici copii nu ar mai sări
acolo.
Dl Primar știe despre problemă, s-au gândit și ei care ar fi cea mai bună
soluție pentru că gresia nu a fost cea mai fericită alegere. S-au gândit la piatră
naturală, să desfacă acel platou din față dar niciodată nu a prezentat o importanță
atât de mare încăt să fie alocată o sumă de bani și să mobilizeze oamenii, mai ales că
că în fiecare zi sunt multe urgențe. Trebuie gândită o soluție pe termen lung, se vor
gândi pentru la anul.
Dl Tabalai este de părere că se pot pune benzi antiderapante, cauciucate iar
pentru copii vine cu ideea de a face niște piramide sau locuri unde se pot juca cu
trotineta, skatebordul, etc., un loc de joacă. Este o idee venită din partea copiilor.
Și dl Primar primește mesaje din partea copiilor zilnic dar nu este așa de ușor
să faci un skate – parc, are alte reglementări, trebuie îngrădit, pază, apă, program.
Solicitare cu siguranță este.
Dl Kopacz aduce aminte de problema intersecției străzilor Secuiască cu
Ștefan cel Mare, poate un polițist culcat ar veni în ajutor pentru limitarea vitezei.
Sunt binevenite indicatoarele în oraș dar nu înțelege logica montării lor.
Dl Primar a înțeles propunerea, dar cu un polițist culcat nu se poate rezolva
problema pentru că nu se poate pune pe infrastructură, chiar de curând a fost control
și cer extemporale pe străzile reabilitate. În legătură cu indicatoare: inițial era vorba
numai de hoteluri, modul amplasării lor diferă, unele sunt puse mai înalt ca să fie
mai bine vizibile. Pe FB erau comentarii negative că sunt puse indicative de
10
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dezinformare. Lucrarea nu este recepționată încă, se va remedia greșeala, dar ar
trebui văzută în prima fază intenția.
Dl Domaházi în legătură cu cele semnalate de d-na Sasu arată că în locul
fostului IFET este un depozit de gunoi, unde probabil umblă și urșii nu doar câinii
vagabonzi, prima dată ar trebui văzuți cine sunt proprietarii terenului și trebuie făcut
ceva acolo. Totodată dorește să afle în concret unde se află terenul d-nei Birizkent
Annamaria, care a fost supraimpozitat.
Dl Primar promite că vor verifica dar dorește să clarifice că nu se pot aloca
fonduri pentru curățirea unui teren proprietate privată.
Dl Domaházi nu înțelege cum poate să sape unii fără autorizație pentru
desfacerea carosabilului, mai exact pe străzile Luceafărului și Jokai Mor și nici nu
refac carosabilul, au lăsat totul acolo.
Dl Viceprimar știe de problemă, se va deplasa la fața locului pentru
verificări.
Dl Domaházi aduce la cunoștința consiliului faptul că a participat la
reabilitarea străzii Mathias Rex și este de părere că fiecare ar trebui să pună câte 10
m de asfalt în plus.
Dl Kádár dorește să afle dacă indicatoarele vechi se vor ridica.
Dl Primar răspunde: da și se vor folosi în alt scop.
D-lui Kádár i se pare străină inscripționarea de acest oraș.
Dl Primar arată faptul că s-au gândit mult din ce material să fie confecționate
mai ales cu nu sunt indicatoare rutiere, în timp nu se alterează, pe de altă parte
culoarea – asta era cel mai natural, să fie și ușor pe structură de aluminiu și să fie
reflectorizant. Eventual se va face și pentu pensiuni, ideea a fost să se încadreze în
buget și să fie vizibile din mai multe locuri.
Dl Neagovici a văzut această variantă în mai multe locuri.
Dl Primar mai are câteva precizări înainte de închiderea ședinței: pentru
DALI-ul saniei de vară s-a depus o ofertă, urmează să fie evaluată. La Wellness s-a
publicat anunțul dar nu a venit nimeni, la 11 străzi termenul este undeva la mijlocul
lunii noiembrie dar deocamdată nu s-a înscris nimeni. Se execută lucrările
contractate pentru reabilitarea suprafețelor de trotuar, în spate la str. Unirii urmează
asfaltul.
Felicită pe dl consilier Molnár pentru premiul câștigat și pe dl consilier
Domaházi pentru sprijinul acordat la str. Mathias rex.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.45.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MOLNÁR JÁNOS
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