ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 29/2019
Încheiat astăzi, 5 decembrie 2019, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 12 consilieri
Lipsesc consilierii: dl Fülöp Csaba, dl Bocan Ioan Marcel, dl Demes Ferenc,
dl Gazda István și dl Tabalai Gheorghe.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general oraș
Covasna, d-na Vasilica Enea, director Direcția Economică, dl Bagoly Zsolt Lajos și
inspector cadastru, dl Incefi István.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 466/2019 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 29 noiembrie 2019.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna decembrie 2019.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna decembrie 2019.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna decembrie dl consilier Szabó
Levente.
Se aprobă propunerea cu 12 voturi „pentru”, după care se adoptă
Hotărârea nr. 155/2019
cu privire la alegerea președintelui de ședință
Dl președinte de ședință urează bun venit tuturor consilierilor care participă
la şedinţa extraordinară a consiliului local din luna decembrie 2019.
Propune spre aprobare procesul – verbal nr. 28 al ședinței ordinare din data
de 28 noiembrie 2019.
Se aprobă procesul verbal nr. 28 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:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului
general consolidat al orașului Covasna, pe anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Covasna
să depună oferta orașului Covasna pentru achiziționarea unor bunuri ce fac
parte din monumentul istoric „Ansamblul tehnic Planul Înclinat Covasna Comandău” și să participe la ședința de negociere directă în interesul orașului.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final al
evaluării anuale și al evaluării finale a managementului Casei orășenești de
Cultură Covasna.
4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 12/2019 cu privire la
stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din
bugetul local.
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre Cu privire la aprobarea volumului de recoltare a
masei lemnoase pentru anul 2020.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețului de referință și
modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din
fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori
zilieri în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020.
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 12 voturi
„pentru” – unanimitate.
Intră în sala de ședințe d-nii consilieri Gazda István și Tabalai Gheorghe.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pentru
anul 2019.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Bagoly detaliază raportul de specialitate.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
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– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL cu o întrebare: la pășuni
rectificarea este pentru amenajamentul pastoral?
Dl Bagoly răspunde: nu, pentru facturi curente și pentru un mobilier ce va fi
achiziționat.
Discuții: D-na Secretar aduce la cunoștința celor prezenți în sala de ședință
că anul viitor nu se mai pot închiria pășunile dacă nu va fi gata amenajamentul
pastoral.
Dl Bagoly a înțeles că termenul a fost prelungit până în 2021.
Dl Primar detaliază cele prezentate de dl Bagoly, arătând faptul că s-a încasat
în buget o sumă mai mare decât cea prevăzută. Sunt niște priorități care trebuie
acoperite cu condiția ca plățile să fie efectuate până la sfârșitul anului 2019. Având
în vedere că educația este prioritară, se propune alocarea unei sume pentru
modernizarea sălii de sport a liceului, în plus față da cea alocată data trecută, având
în vedere că în proiectul inițial nu au fost prevăzute lucrările pentru reabilitarea
vestiarelor și a băilor aferente. Cu această investiție va fi finalizată sala de sport, cel
puțin în partea interioară. Suma alocată pentru Școala Gimnazială Avram Iancu nu
poate fi cheltuită cu destinația inițială, având în vedere că trebuie refăcută și
fundația curții înainte să fie aplicat stratul de asfalt. Din suma alocată o parte va fi
cheltuită pentru alte reparații curente. La centrul financiar 3 se propune alocarea
unei sume mai mici pentru dotarea bucătăriei unității. La Casa de Cultură se
propune achiziționarea unor echipamente de sonorizare iar la Pârtia de schi
achiziționarea unui gard din plasă cu stâlpi metalici.
Dl Manea este de părere că la sala de sport ar trebui gândită o soluție tehnică
pentru suprafața de joc, tot pentru parchet.
Dl Primar arată faptul că soluția tehnică este aleasă de d-na Director, noi
doar alocăm banii, dar trebui să aibă în vedere și mofetele de sub sala de sport și din
această cauză nu este recomandat parchetul.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 14 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 156/2019
cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat
al orașului Covasna pe anul 2019
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind mandatarea Primarului orașului Covasna să depună oferta orașului
Covasna pentru achiziționarea unor bunuri ce fac parte din monumentul
istoric „Ansamblul tehnic Planul Înclinat Covasna - Comandău” și să participe
la ședința de negociere directă în interesul orașului.
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Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată faptul că Consiliul Județean
a adoptat o hotărâre prin care sunt fixați pașii pentru a participa la licitația
organizată pentru valorificarea activelor Braforului. Consiliul Județean este interesat
de activele de pe raza UAT Comandău și împreună au stabilit ca orașul Covasna să
cumpere activele de pe teritoriul orașului. Pașii se concretizează, se propune
aprobarea raportului de evaluare și cumpărarea activelor de pe raza orașului
Covasna - șinele, un teren de cca. 5 mii mp în zona gării CF, respectiv podul de pe
Horgasz. Celelalte active figurează cu valoarea 0. Teoretic ar trebui ca primarul să
participe la licitație după care urmează o supraofertare. Valoarea totală a activelor
este de 500 mii lei plus TVA, urmează să se verifice de unde va fi achitată această
sumă. S-a întocmit un studiu de oportunitate unde sunt arătate toate demersurile
făcute. Lichidatorul dorește să maximizeze aceste sume și nu va negocia în jos din
acest preț. Dacă nu licităm riscăm ca aceste active să fie vândute altora, dar pentru
noi șinele au o valoare morală inestimabilă. Și Consiliul Județean va căuta inclusiv
soluții tehnice, respectiv surse de finanțare pentru reabilitarea ansamblului. În
momentul achiziționării acestor bunuri suntem expuși la controale, deci decizia e a
consiliului local.
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 programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Domaházi este interesat de valoarea podului pentru că i se pare
exagerat prețul.
Dl Primar răspunde: se aprobă raportul de evaluare, este negociabil. Dacă nu
dă nimeni prețul solicitat, se va licita din nou. Undeva este specificat faptul că
activele se valorifică așa cum sunt dar lichidatorul nu ia nici o garanție. În cursul
săptămânii viitoare trebuie verificate toate șinele și trebuie întocmită o
documentație. Cam asta se poate face.
Dl Manea a observat că este specificat la lungimea șinelor în jur de 18 km,
asta se referă strict de la Planul înclinat până la gară?
Dl Primar citează din raport, de la paginile 14-15.
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Intră în sala de ședințe dl consilier Fülöp Csaba.
Dl Manea înțelege că lungimea vine împărțită la 2, deci cam 9 km, dar arată
că pe Planul înclinat nu mai sunt șinele, știe sigur acest lucru.
Dl Primar răspunde: ei spun că sunt, deci trebuie verificat acest lucru.
Dl Manea personal nu crede că există 18 mii ml de șine. Pe formă a observat
că s-a schimbat titlul proiectului de hotărâre.
D-na Secretar așa a gândit titlul în momentul întocmirii proiectului
dispoziției. Arată faptul că trebuie stabilită o limită maximă de negociere.
Dl Primar arată faptul că s-a mers pe modelul proiectului întocmit de
Consiliul Județean. Ei au stabilit o comisie de negociere, desemnată prin dispoziție.
Deocamdată participăm la licitație, să vedem ulterior ce se va întâmpla.
Dl Kádár este interesat dacă în masa credală a Braforului este înscrisă și
primăria Covasna.
Dl Primar nu știe despre o asemenea masă credală, fiind o procedură foarte
veche.
Dl Kádár este de părere că în afară de cumpărarea acestor active miza este să
avem scriptic proprietatea și dreptul de folosință a terenului. I se pare absurd că nuși asumă lichidatorul responsabilitatea și nu înțelege de ce s-a prelungit toată
procedura până acum. Vine lichidatorul și spune că nu răspunde pentru ce a
gestionat până acum și întreabă dacă există vreo cale legală prin care se poate trage
la răspundere. O stare de fapt nu se poate valorifica și nu știe dacă mai este timp
pentru verificări. Nu este împotriva cumpărării, dar trebuie avut grijă.
Dl Tabalai este de părere că lichidatorul judiciar poate a preluat inventarul
firmei cu valoarea activelor și poate că aceste active nici nu există și valoarea lor
contabilă a fost trecută în raport. Ar trebui clarificat dacă lichidatorul a actualizat
valoarea acestor active ca să se știe ce se va cumpăra. Dacă ulterior vor constata că
aceste active nu există, se poate merge în civil pentru evicțiune. Aceste probleme ar
trebui să știe consiliul dinainte ca să ia o decizie corectă, să știe ce mandatează, ce
se cumpără și până unde se întinde plapuma. Poate se poate negocia.
Opinia d-lui Neagovici este un pic diferită. Este de părere că după 15-30 de
ani există oportunitatea ca orașul să intre în proprietatea unor mijloace fixe care vor
fi valorificate conform. Este adevărat că poate nu este peste tot linia ferată, dar crede
că este un moment important, iar dacă merg mai departe pe rapoarte și în instanță
pot pierde definitiv dreptul asupra acestor active și să nu mai reușească niciodată să
facă ceva. Erori există, dar trebuie să treacă peste ele. Știe că lucrurile sunt în
favoarea lichidatorului, dar aceste active trebuie achiziționate.
În urma calculelor efectuate dl Gazda a constatat faptul că la linia ferată
calculele sunt greșite și adunând pe toate este un minus de 244 ml. Este de părere că
trebuie mandatat primarul ca să vadă concret despre ce este vorba.
Dl Primar aduce la cunoștința celor prezenți în sala de ședințe că mai multe
tratative din partea noastră nu s-au purtat, doar prin corespondență. Verificările pe
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teren sunt destul de ușoare, se pot face la începutul săptămânii viitoare, iar dacă
lipsește undeva se poate identifica ușor. Dreptul de folosință a terenului de sub șine
nu este tratat nicăieri, asupra dreptului de proprietate nu există informații, trebuie
verificat. Deocamdată nu se tratează acest lucru, probabil că nu există acest drept.
Este posibil ca terenul de sub Șiclău să fie în fondul forestier, dar dincolo de aceste
nelămuriri dorește să afle ce se va întâmpla pe data de 12.12.2019.
Dl Kádár din textul proiectului de hotărâre înțelege că la negociere este vorba
de a minimiza creșterea prețului în urma licitației. Ar trebui stipulat și negocierea
prețului în urma verificării.
Dl Primar aduce la cunoștință faptul că, condiții de concurs deocamdată nu o
să fie, se arată doar intenția de a licita. La prima ședința nu se va decide și oricum
vor cere modificarea raportului conform celor constatate pe teren.
D-na Secretar propune modificarea alin. 2 al art. 3.
Dl consilier Molnár János cu acordul celor prezenți părăsește sala de
ședințe.
Dl Manea a observat că se face referire la un raport de evaluare întocmit de
d-na Gaspar Kitti. Avem acel raport? Dacă era acel raport se putea vedea clar cum
au fost stabilite valorile.
Dl Primar răspunde: nu avem acel raport. Se va verifica starea de fapt de o
comisie și se va întocmi un proces – verbal.
Dl Manea găsește bună ideea, măcar o să fie ceva cu ce să meargă la licitație.
Dl Tabalai arată faptul că ei sunt de acord ca acest active să se achiziționeze
la valoarea propusă, dar și lichidatorul ar trebui să înțeleagă că dacă tot noi suntem
primii nu poate să forțeze cumpărarea sub orice condiții. Este necesar șă fie făcute
unele verificări minime, să se dea un mandat d-lui Primar mai clar pentru negociere.
Dl Gazda observă că cele propuse de dl Tabalai sunt incluse în modificarea
art. 3.
Cu acordul celor prezenți dl consilier Kopacz Levente Benedek părăsește
sala de ședințe.
D-na Secretar: parțial, pentru că trebuie stabilit și comisia de licitație.
Dl Primar propune stabilirea comisiei de negociere.
Se propune pentru aprobare comisia de negociere în forma următoare:
- Dl Gyerő József, primarul orașului
- Dl Tabalai Gheorghe, consilier local
- Dl Manea Ovidiu Mihai, consilier local
- Dl Imre Csaba – Lóránd, consilier local
- Dl Antal Levente, director adjunct direcția economică
Membru de rezervă: dl Bagoly Zsolt Lajos, director economic

Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru”.
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Se propune modificarea art. 3, care va avea următorul conținut:
„Art. 3.(1) Se aprobă inițierea demersurilor necesare cumpărării în bloc
prin negociere directă, urmată de supraofertare prin procedura de licitație
publică închisă, ascendentă, cu strigare, în proprietatea publică a Orașului
Covasna și în administrarea Consiliului Local al Orașului Covasna a unor bunuri
imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan
înclinat de la Covasna - Comandău”, având datele de identificare prevăzute în anexa
nr. 3, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Orașului Covasna.
(2) Prețul oferit la negocierea directă este cel prevăzut în Raportul
privind propunerea de vânzare a bunurilor imobile identificate pe raza localității
Covasna, aflate în patrimoniul debitoarei S.C. BRAFOR S.A., de 496.904 lei, fără
TVA, cu condiția ca toate activele să existe în realitate pe teren, realitatea existenței
lor urmând să fie constatată printr-un proces – verbal ce se va încheia până la data
de 11.12.2019, prin grija Primarului orașului Covasna.
(3) Prețul maxim la supraofertare, prin licitație publică, până la care
comisia de negociere poate să liciteze va fi stabilit printr-o hotărâre ulterioară a
Consiliului local al orașului Covasna.
(4) Se constituie comisia pentru negociere directă și dacă este cazul,
și pentru supraofertare prin procedura de licitație publică închisă, ascendentă, cu
strigare în vederea cumpărării bunurilor imobile din orașul Covasna care fac parte
din monumentul istoric „Ansamblul tehnic Plan Înclinat de la Covasna Comandău”, în următoarea componență:
- Dl Gyerő József, primarul orașului
- Dl Tabalai Gheorghe, consilier local
- Dl Manea Ovidiu Mihai, consilier local
- Dl Imre Csaba – Lóránd, consilier local
- Dl Antal Levente, director adjunct direcția economică
Membru de rezervă: dl Bagoly Zsolt Lajos, director economi
(5) Prețul final, reprezentând prețul stabilit în urma finalizării
procedurii de vânzare a bunurilor imobile și mobile va fi consemnat într-un procesverbal și va fi supus aprobării Consiliului Local al Orașului Covasna.
(6) Suma necesară cumpărării bunurilor imobile și mobile va fi
suportată din bugetul Consiliului Local al Orașului Covasna, în condițiile legii.
(7) La stabilirea taxei pe valoarea adăugată privind livrarea de
bunuri urmează a se aplica dispozițiile legale în materie.”
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre completat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 157/2019
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privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică
a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a unor bunuri
imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan
înclinat de la Covasna-Comandău”

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și al evaluării finale a
managementului Casei orășenești de Cultură Covasna.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare aducând la cunoștință faptul că
urmează procedura de aprobare a scoaterii la concurs a postului de manager.
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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Tabalai a parcurs materialul dar a găsit informații minime, nu a
văzut când se va încheia contractul actual. Sunt anumite aspecte pe care dorea să la
clarifice împreună cu colegii care au făcut parte din comisia de evaluare. Dacă nu
mai poate continua, înseamnă că urmează o perioadă de interimat.
Dl Primar aduce la cunoștință faptul că contractul actual expiră la data de
31.12.2019, urmează pașii următori pentru un nou contract de management.
Dl Szabó are câteva lămuriri despre motivele pentru care a rezultat acest
punctaj, unul dintre ele este întârzierea raporturilor anuale. Această întârziere a fost
motivat de dl manager cu scuza că are activități mai importante decât întocmirea
raportului. Dl Molnar în schimb a fost nemulțumit de acest răspuns, nu a găsit
această motivare ca una fondată. Pe de altă parte dl Czilli a specificat că a mai cerut
un om pe partea tehnică, ca ajutor, dar nu a primit susținere.
Dl Tabalai este de părere că dl manager a avut la dispoziție 3 ani în care
trebuia să constate aceste lucruri, mai ales cu 120 de zile înainte de expirarea
contractului. D-lui Czilli i s-a părut ciudat că nu a avut rapoarte și din această cauză
nu a primit punctaj, însă avea și căi de atac dar nu s-a folosit de ele. Era bine dacă
era și el prezent pentru a răspunde la niște întrebări.
Dl Szabó nu a avut raportul comisiei, dar dl Molnar a mai arătat un alt aspect:
la analiza SWOT dl Czilli a trecut unele puncte slabe pe partea tehnică și a fost
întrebat de ce nu a solicitat sprjin financiar pentru rezolvarea acelor probleme. El a
răspuns că a solicitat dar mereu a fost respins din diferite motive. Este de părere că
orice solicitare trebuie să fie în scris, dar nu a adus documentație de acest gen.
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Dl Domahazi este de acord, dotarea tehnică este foarte slabă față de alte
orașe. Mulțumește pentru orice fel de sprijin venit din partea d-lui manager.
Dl Primar nu crede că dl Czilli nu a putut să-și facă treaba datorită
deficiențelor de ordin material. Mereu apar soluții mai noi și mai moderne, dar
mereu au încercat să-i satisfacă solicitările. Poți fi un oragnizator bun chiar dacă nu
ai multe resurse, nu poate să spună că din cauză financiară nu a primit nota 10. Nu
înțelege care au fost acele lucruri simple care au împiedicat activitatea d-lui
manager.
Dl Tabalai înțelege din cele expuse că evaluarea a fost corectă.
Dl Kádár expune opinia personală: au fost nenumărate evenimente culturale
la care i-a fost rușine de prestația d-lui director, nu din punct de vedere material, ci
pur și simplu ca om de cultură.
Dl Szabó știe că trebuie aprobat un rezultat dar nu cunoaște atât de bine tema.
Dl Primar arată faptul că comisia care a evaluat rapoartele a fost mandatată
de consiliul local, consiliul poate să aprobe sau nu acest rezultat.
Dl Tabalai este de acord, ei nu sunt o instanță de control, iar dl manager
însuși și-a asumat acest rezultat. Totuși ar fi dorit să vadă raportul ca să voteze în
cunoștință de cauză.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 158/2019
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și finale a
managementului Casei orășenești de Cultură Covasna
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind completarea HCL nr. 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor
deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare aducând la cunoștință faptul că prin
hotărârile anterioare nu s-a precizat perioada pentru care se pot acorda aceste
ajutoare de urgență.
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 învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– 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 este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 159/2019
privind completarea HCL. nr. 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor
deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
Cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul
2020.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Incefi detaliază raportul de specialitate.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
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 turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Manea oferă informații suplimentare la acest proiect de hotărâre,
arătând că în conformitate cu contractul de administrare volumul se stabilește pe 10
ani, apoi se împarte pe ani. De aici rezultă de ce nu se poate exploata mai mult decât
prevede amenajamentul.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, (dl consilier Manea Ovidiu Mihai
nu participă la vot), după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 160/2019
cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru
anul 2020
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a
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masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea
publică a orașului, din cota pe anul 2020.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Incefi detaliază raportul de specialitate.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
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 turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Manea oferă informații suplimentare la acest proiect de hotărâre,
arătând că piața lemnului este în scădere, prețurile mai mici sunt pentru produsele
accidentale, lemnul nefiind de calitate.
Dl Szabó nu înțelege de ce scad prețurile la masă lemnoasă când dispare
pădurea, nu ar trebui să se scumpească?
Dl Manea răspunde: pădurile României nu scad, chiar dimpotrivă, iar prețul
scăzut are mai multe cauze, printre care și schimbările climatice.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, (dl consilier Manea Ovidiu Mihai
nu participă la vot), după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 161/2019
cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de
valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier,
proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2020
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada
01.01.2020 - 31.03.2020.
Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
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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 şi pentru administraţia publică locală apararea ordinii
publice, respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 162/2019
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada
01.01.2020 - 31.03.2020

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.30.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SZABÓ LEVENTE
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SECRETAR GENERAL,
ENEA VASILICA

