
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

     

P R O C E S - V E R B A L n r.  7/2020

Încheiat  astăzi,  09 aprilie  2020,  ora  1400, cu  ocazia  ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi online, prin aplicația SKYPE, 14 consilieri.
D-nii consilieri Demes Ferenc, Bocan Ioan-Marcel și d-na consilier Sasu

Izabella nu sunt prezenți la ședința online.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general oraș

Covasna,  d-na  Vasilica  Enea  și  domnul  Bagoly  Zsolt-Lajos,  director  executiv  –
Direcția Economică a Primăriei Orașului Covasna

           Consilierii  au fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr.    1  87  /2020 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 03 aprilie 2020.

Dl  Primar urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
extraordinară online a consiliului local din luna aprilie 2020.

Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna aprilie 2020.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna aprilie dl.  consilier Fülöp

Csaba. Dl. consilier este de acord să fie președinte de ședință în luna aprilie.
Se aprobă propunerea cu 14 voturi „pentru”, după care se adoptă

Hotărârea nr. 36/2020
cu privire la alegerea președintelui de ședință

D-l. 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  rectificarea  bugetului  local  al
orașului Covasna pe anul 2020.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de
alipire  a  două  parcele  de  teren,  imobile  aparținând  domeniului  public  al
orașului Covasna pentru asigurarea amplasamentului pentru „Construire baza
sportivă Tip I, oraș Covasna, DN 13E, Km 61+650-61+810”

3. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului
Covasna  de a semna contractul de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în
proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local
Covasna a bunurilor imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric
denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de la Covasna - Comandău”  

4. Diverse.

Dl. Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte și anume:

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2019 pentru S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de  evaluare pentru
atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă.

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de muncitori
zilieri în perioada 01.05.2020 – 31.12.2020.

          Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu  14 voturi
„pentru” – unanimitate.

           Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar prezintă și Dl Bagoly Zsolt-Lajos detaliază raportul de aprobare

și prezintă raportul compartimentului de specialitate.

Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,
finanțe,administrarea  domeniului  public  și  privat  al  orașului,  servicii  publice  și
comerț –  AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

Discuții: Dl. Molnár – vreau să întreb pe domnul Bagoly, cât timp ne ajunge
suma asta pe care acum adoptăm acestei situații de urgență?
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Dl. Bagoly – așa cum am spus mai devreme, 60 de zile. Pentru data dată prin
Decretul Lege 195, 30 de zile momentan, dar am înțeles din mass-media, că va fi
prelungit perioada de urgență cu încă 30 de zile. Am încercat să bugetăm pentru 60
de zile.

Dl. Molnár -  și suma asta este necesară?
Dl. Bagoly – da, așa s-au făcut calculele.
Dl. Manea –  am văzut în materialul  care ni  s-a trimis,  o adresă,  pe care,

bănuiesc, că domnul primar a trimis-o pentru a obține niște lămuriri. O parte dintre
întrebări pe care am vrut să le pun, le-am regăsit acolo, pe mine m-ar interesa dacă
au venit răspunsuri la acele întrebări ca să vedem exact cine a propus numărul acesta
și cine a propus locația, acum să zic niște probleme de detaliu, de niște sume, de
cuprinderea lor, de detalierea lor, deci sunt foarte multe întrebări. Nu vreau să le pun
pe  toate,  pentru  că  repet  în  documentul  respectiv  am  văzut  domnul  Primar  a
surprins, deci vrem dacă ne poate spune  ceva pe marginea acelui document, dacă a
primit ceva răspunsuri. Vă mulțumesc!

Dl. Primar –  Pe deoparte desigur că Dumneavoastră aveți dreptul la orice
informație în momentul în care trebuie să luați o hotărâre, pe de altă parte, fiind și
ședința publică, mă gândesc cum să răspund eu ca să nu încalc cealaltă obligație de
rezervă, să spun așa, în a mă exprima, ca să nu dezvăluim niște amănunte ce nu ar fi
publice.  Vă  întreb,  cum să  vă  răspund  eu  la  întrebări?  Mai  înregistrăm aceste
întrebări, le mai trecem în procesul-verbal al ședinței, cum să facem?

Dna.  Secretar  –  domnul  Primar,  dacă  îmi  permiteți,  sunt  anexate  și
răspunsurile  pe  care  le-am  primit  la  adresa  Dumneavoastră,  răspunsuri  de  la
Instituția Prefectului.

Dl. Primar –  și atunci să nu mai detaliez eu nimic în afară de ce este scris
acolo?

Dl. Manea – îmi cer scuze, am văzut și răspunsurile dar eu credeam că poate
dl. Primar poate să ne explice într-un context mai larg în sensul în care suntem într-o
ședință, dar dacă s-a ridicat acuma problema publicității acestor informații atunci
înțeleg aspectul. Mulțumesc.

Dl. Primar – da, acum haideți că doar circumscriu puțin situația fără să spun
nimic punctual. Vedeți că legea prevede pe de o parte, ca autoritățile administrației
publice  locale  au  obligația  să  asigure  spații  potrivite,  corespunzătoare  pentru
carantinarea  persoanelor  care  „se  bucură  de  acest  regim”  conform  prevederilor
legale. În Orașul Covasna, deja existau centre de carantină, însă numărul necesar
pentru carantinare la nivel județean a depășit capacitatea centrelor existente, ele au
fost suplimentate în județ,  pe de altă parte, vedeți că a fost o informație publică
faptul că și Academia de Studii Economice a pus la dispoziția Guvernului, în scopul
carantinării persoanelor, acea structură de primire pe care o are aici în oraș, pe de
altă parte, așa cum rezultă din documentele pe care le aveți, același lucru l-a făcut și
Casa Națională de Pensii, privind toate structurile pe care le are la nivel național în
diverse stațiuni turistice și  la noi e vorba de TBRCM S.A. Sucursala Covasna –
Hotel Dacia.  Aceste sume care sunt acum bugetate și cu care se rectifică bugetul
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local vizează numărul persoanelor preconizate a se carantina în aceste centre, vis a
vis de care noi, autoritățile administrației publice locale, Dumneavoastră din punct
de vedere bugetar, din punct de vedere executiv și organizatoric, trebuie să asigurăm
atât hrana cât și cele necesare îngrijirii personale și dezinfectării pentru persoanele
respectiv  dezinfectarea  spațiilor  și  încheierea  unor  contracte  pentru  eliminarea
deșeurilor și curățeniei și lenjeriei etc. Teoretic, sau conform prevederilor legale în
aceste sume de bani se vor deconta de către DSP, ni se vor întoarce acești bani, hai
să mă exprim așa,  însă ele trebuie prevăzute în bugetul  local.  Acum o întrebare
dincolo de aceste amănunte care probabil că vă interesează și probabil interesează și
pe covăsneni, câte centre sunt înființate, unde sunt ele, ce capacitate au etc. față de
care în mod public nu mă pot pronunța, știți foarte bine lista aceea, am pus și pe
Facebook acea adresă a Ministerului Afacerilor Interne, se pune această întrebare,
noi  prevedem în  buget,  în  momentul  în  care  va  fi  cazul,  facem contractele,  de
exemplu și pentru prestarea serviciilor de cazare astfel încât să achităm furnizorului
serviciilor prețul doar în momentul în care ne virează DSP-ul acei bani, însă același
lucru nu putem face de exemplu cu ocazia încheierii contractului pentru furnizarea
serviciului de catering, fiindcă aici la nivelul rulajului și cifrelor despre care vorbim,
nici un antreprenor din orașul Covasna nu își asumă ca pe o lună, sau nu știu două
luni  să  asigure  furnizarea  acestui  serviciu  fără  să  beneficieze  de  plată,  într-o
perioadă de timp foarte scurtă. Deci, și aici chiar dl. Bagoly, chiar îl rog să detalieze
cum se va întâmpla din punct de vedere bugetar-fiscal treaba aceasta, în ce mod ne
grevează  sau  ne  blochează  sumele  în  bugetul  local  această  rectificare  dacă  ne
afectează  din  punct  de  vedere  al  asigurării  finanțării  celorlalte  cheltuieli  de
funcționare  sau  din  ce  secțiune,  sau  din  ce  capitol  vor  fi  plătite aceste  sume,
eventual aici să discutăm, în rest v-am spus răspunsurile Dumneavoastră se regăsesc
în aceea corespondență pe care  în  mod insistent  am dorit  să  o  port  cu organele
decidente în domeniu fiindcă nu vă ascund faptul că, într-o primă fază, nu existau
asemenea corespondențe și nici nu prea s-a înghesuit nimeni să o purtăm, nu mă
exprim în alt fel, dar la insistențele mele, într-un final a venit acel răspuns de la
Instituția Prefectului, vedeți, ieri sau alaltăieri, mi se pare a venit acel răspuns după
masă pe la ora 16.30 vis a vis de întrebările mele față de ce se întâmplă la Hotelul
Dacia și de acolo puteți să vă faceți și o părere și cu referire la numărul de persoane
previzionate a fi carantinate acolo și la nivelul cheltuielilor pe care le avem, nivelul
cheltuielilor sunt acele cheltuieli, la acele plafoane care sunt prevăzute în H.G. 1101
cu  privire  la  norma  de  hrană  și  de  cazare  și  puteți  să  raportați  la  numărul  de
persoane care vizează, sau mă rog,  are în vedere și capacitate Hotelului Dacia și
capacitate celorlalte trei centre din oraș.

Dl. Bagoly – Când ați pus întrebarea dacă este bugetat sau nu aici am zis că
momentan  am  încercat  să  estimăm,  după  cum  ați  văzut  anexe la  proiectul  de
hotărâre,  nu  avem  date  concrete,  exacte  ca  să  putem  estima  exact  numărul
persoanelor care vor fi  carantinate în Orașul Covasna. Referitor la locație, cred că
dl.  Primar  a  dat  un  răspuns.  Noi  am  încercat  să  estimăm  așa,  o  medie,  să
maximalizăm  momentan,  conform  informațiilor  deținute  referitor  la  rectficiarea
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bugetului  local.  Conform  legii  finanțelor,  o  rectificare  nu  presupune  numai
rectificare în plus ci poate să presupună în  minus ulterior dacă nu se va ajunge la
numărul estimat,  putem rectifica și  în minus.  Așa cum a spus și  domnul Primar
pentru a putea încheia contracte de servicii,pentru alocația de hrană și indemnizația
de cazare, pentru a crea cadrul legal, să zic așa, din punct de vedere al finanțelor
publice  respectiv  aici  principiul  existenței  creditelor  bugetare  care  este  un  act
premergător  încheierii  unui contract  aici  este o obligație să asigurăm cheltuielile
bugetare. Bugetul local nu va fi  afectat sub nici o formă de sumele acestea,  din
moment ce momentan prin Hotărârea
201 s-a rectificat bugetul Ministerului Sănătății cu 42 mii lei din fondul de rezervă.
Deci sumele aceste toate, în funcție  de decontări, așa cum s-a anexat contractul 5
încheiat  cu  noi  și  cu  DSP,  în  funcție  de  decontări,  vom primi  sumele  înapoi  și
bugetul  local  nu  va  fi  afectat.  În  acest  sens  așa  s-au  încheiat  și  contractele.
Majoritatea  contractelor  ce  se  vor  încheia,  sunt  încheiate  în  principiul  achitării
facturilor,  unde  se  poate,  numai  după  primirea  sumelor  în  termenul  prevăzut  în
Caietele de sarcini și modelul de contract care vor fi puse la dispoziție. Aici chiar
domnul Primar, ieri, când a luat draftul de contract pentru indemnizație de cazare,
acolo ce pot să vă spun, termenul de achitare este de 5 zile de le primirea sumelor de
la DSP. Deci bugetul local, momentan, pentru rectificarea care se propune, nu este
afectat. În schimb am omis să vă spun că virările de credite mai au un alt aspect al
rectificării cu virări de credite, acolo ați văzut că conform Ordonanței Militare 4.
avem  obligația  de  a  asigura  niște  dezinfecții  în  oraș  plus  să  amplasăm  niște
dezinfectanți  în  scările  blocurilor  de  locuințe.  În  acest  sens  am solicitat  virarea
respectivă de credite, dacă țin eu minte bine, și mă scuzați că nu am materialul în
față, 30 mii de lei retragem și alocăm exact pentru dezinfectant, deci acțiune care
deja se și face în Orașul Covasna, dar poate să spună domnul Primar mai exact. Vă
mulțumesc!

Dl. Primar – Ce trebuie să spun să știe și cetățenii și Dumneavoastră vis a vis
de treaba  aceasta  cu carantina,  nimeni,  cred că  nici  un primar  nu își  dorește  să
înființeze centre de carantină și să aibe bătăi de cap cu încheierea unor contracte de
prestări  servicii  de  exemplu  de  cazare  sau  de  furnizare  a  hranei,  de  ridicare  a
deșeurilor periculoase, de curățenie, fiindcă în momentul în care ai suprefețe mari
nu ai cum să faci față doar cu angajații proprii, doar așa din inițiativă proprie și că
nu are ce să facă. Deci dincolo de problemele bugetare e și o muncă organizatorică
foarte mare, vă spun eu ca să derulez o asemenea activitate. Deci nu am avut noi,
nici executivul, nici Dumneavoastră, deliberativul, și asta trebuie să știe și cetățenii
dacă eventual vor asculta această înregistrare, nici o inițiativă în a aduce în Covasna
și a înființa centre de carantină. Noi trebuie însă să punem la dispoziție, momentul
în care suntem solicitați, și din punctul meu de vedere legea nu este bine făcută, aici
trebuie derulat totul prin DSP și prin centrele acestea de comandă care știu foarte
bine, sunt în posesia informațiilor vis a vis de necesități, nevoi și au capacitate de a
acționa inclusiv prin faptul că acest centru de comandă este format din angajații
ISU, ai Instituției  Prefectului,  DSP-ului,  Consiliului Județean,  etc.  Dar vedeți  că
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legea prevede că noi, autoritățile administrației publice locale trebuie să punem la
dispoziție,  desigur  sunt  o  serie  de  cerințe,  cum trebuie  să  fie  aceste  centre  de
carantină, noi ce am avut, și asta iarăși o informație publică de pe vremuri, că am
pus la dispoziție, în mod gratuit, Refugiul Montan, după aceea desigur, în momentul
în care s-a trecut de capacitatea respectivei clădiri s-a pus în discuție înființarea altor
centre, iar acum e vorba ca în momentul în care nu mai sunt cu titlu gratuit trebuie
să  încheiem noi  contracte  de  prestarea  serviciilor  de  cazare  și  aici  a  fost  acea
discuție să ni se ceară din partea Instituției Prefectului sau a Centrului de Comandă
să  închei  contractul,  să  fiu  înștiințat  că nevoile  județului  și  ale localității  impun
primarului din Covasna să încheie un asemenea contract. Într-un final s-a pus negru
pe alb treaba aceasta și atunci ne-am conformat. Ce trebuie să mai știți, că în mare
parte, în principiu în aceste centre de carantină sunt introduse persoane din Județul
Covasna, nu neapărat din localitate fiindcă deja este imposibil ca aceste centre să
primească doar cetățeni din localitate, având în vedere faptul că în unele comune de
exemplu, că în toate orașele deja funcționează,  nu există posibilitate  și atunci și
cetățenii acelor comune trebuie să fie carantinați în județul nostru. Acolo unde se
întâmplă să vină și alți cetățeni se întâmplă pe fondul unor „accidente” în care sunt
identificate persoane pe raza Județului Covasna care n-ar fi respectat de exemplu
obligațiile izolării la domiciliu sau ar fi  suferit  un accident pe raza județului,  nu
puteau să continue drumul către localitățile de domiciliu și atunci în acest context, în
aceste circumstanțe se primesc și cetățenii altor județe. Cam atât, nu ne-am dorit, nu
ne dorim, dar trebuie să ne conformăm, fiind o situație de urgență aici nu ai ce să
alegi  și  până la urmă ca primar îi  reprezint  pe cetățeni  dar  practic  sunt și  șeful
serviciului pentru situații de urgență la nivel local, în care te supui deciziilor care se
iau peste capul tău la nivel superior și chiar nu am ce să discut, din păcate asta e
situația. Situație excepțională, măsuri excepționale.
Tot sub aspectul combaterii infecției cu virusul Sars-Cov2 (COVID-19), vedeți că ni
s-a  pus  în  sarcină  inclusiv  dezinfectarea  scărilor  de  bloc  și  amplasarea  unor
recipienți/dozatoare la intrările în bloc și asigurarea umplerii acestora, alimentării
acestora cu substanță dezinfectantă. Eu m-am exprimat și în presă că, pe de o parte,
este  și  descriminatoare  această  prevedere,  fiindcă  ce  se  întâmplă  cu  acele  case
particulare în care stau mai mulți cetățeni dar ei nu se încadrează în categoria de
bloc  sau  scară  de  bloc.  Noi  ne-am  conformat,  am  executat  aceste  lucrări  de
dezinfecție  cu  hipoclorid  de  sodiu  cu  angajații  noștri,  am  cumpărat  și  niște
pulverizatoare, atomizoare, în plus am intrat pe scări, am cumpărat clor, substanțe,
iar  am reușit  să  achiziționăm și  dozatoare.  Vedeți  că  este  destul  de  greu  să  și
achiziționezi  aceste produse în această perioadă în care există lipsă de substanțe
dezinfectante și dozatoare, dar am reușit, chiar acum le montăm. Vom realimenta și
dozatoarele acestea însă este destul de costisitor financiar, ne trebuie așa la o singură
lovitură 50 l. de dezinfectant și după aceea să mai ai oameni cine să le încarce și
desigur după aceea vine întrebarea, că ele sunt distruse, că ele sunt golite de către
unii intenționat, mă rog, ați văzut și postarea mea pe Facebook și a apărut și în presa
și de limba română și de limba maghiară că am lansat un apel către cetățeni, să
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vedem în ce  măsură  vor  fi  receptivi.  Acesta  afectează  într-adevăr  bugetul  local,
fiindcă  acesta  nu  se  decontează  de  nici  unde.  Deci  asta  rămâneca  și  cheltuiala
noastră. În rest avem activități  și  de  dezinfecție a trotuarelor și  a drumurilor,  ați
văzut mașina de pompieri și angajații noștri de la Primărie și astăzi au făcut. Și ieri
și  astăzi  pe  trotuare,  în  spațiile  mai  frecventate  de  către  cetățeni,  încercăm  să
acoperim tot orașul, este destul de greu, dar lucrează băieții în tot programul, câțiva
băieți doar cu asta se ocupă. Aparține de diverse dar tot aici amintesc faptul că la
solicitarea  angajațiilor  de  la  spital,  a  medicilor,  am  hotărât  ca  din  fondurile
Asociației  „Pro  Spitalul  Olandez”  -  Pro  Holland  Korház  Egyesület  să  realizăm
dezinfectarea  spațiilor  interioare  a  saloanelor  din  spitalul,  secția  exterioară  a
spitalului orășenesc, am făcut această acțiune ieri, a fost apreciată atât de medici și
angajați cât și de public, că am scos treaba aceasta în presă, am postat și pe pagina
proprie. Vom continua aceste acțiuni, chiar la Diverse vom discuta și o să avem o
propunere din partea conducerii Primăriei vis a vis de un gest al nostru, al tuturor
pentru a susține această luptă de combatere a infecției cu coronavirus din oraș, să-i
ajutăm pe medicii  de familie,  pe cetățenii  care  au nevoie și  să  facem un fel  de
donație din banii de indemnizație pentru ședință respectiv din salariul nostru ca să
cumpărăm anumite materiale de protecție, de dezinfecție, gest pe care l-au făcut și
cei de la Consiliul Județean și mi se pare un gest firesc. Dar aici rămâne la diverse.
Deocamdată atât, dacă aveți întrebări și dacă pot să vă spun, eu răspund cu dragă
inimă.

Dl.  Kopacz –  Vedeți  unde suntem împinși  după o legislație  proastă,  după
mine, care te obligă să suporți aceste cheltuieli o bucată de timp din bugetul tău, de
ce nu se poate face contractul între instituțiile respective și DSP, de ce ne obligă pe
noi? Deci într-o parte suntem ocoliți, suntem scutiți de niște informații de legislație,
inclusiv  domnul  primar  nu  are  dreptul  să  vorbească  despre  anumite  lucruri  și
anumite cifre, ceea ce ar fi, după mine, necesar pentru a lua o hotărâre bună, că după
părerea mea, și aici domnul Bagoly a zis că nu o să afecteze, până intr-un final poate
că nu o să afecteze bugetul local, dar momentan, temporar nu știm în cât timp se
decontează aceste sume, că trebuie cerute. Deci 60 de zile tot o să avem bugetul
afectat, plus cu majorarea Ministerului Sănătății, după socotelile mele, ajunge la 10
mii de carantinați, acei 42 mii, un carantinat are dreptul la 4200 lei. Deci socotiți și
Dumneavoastră,  după  socotelile  mele  ajunge  la  10  mii  de  carantinați,  or  în
momentul  de  față  sunt  peste  25  mii  de  carantinați  în  România.  Deci  trebuie  să
suportăm, trebuie să ne chinuim, dar până la urmă tot nu a primit un răspuns domnul
Primar, de la domnul Prefect la întrebarea care s-a referit la respectarea principiului
suportării  proporționale.  Deci  de aceea  nu mi  se  pare corectă încheierea  acestor
contracte între Primărie Orașului Covasna și instituțiile care acceptă, sau au pus la
dispoziție spațiile lor.

Dl. Președinte – Mulțumim. Deci întrebare nu am auzit, cred că nu trebuie să
răspundem la această intervenție.

Dl. Kopacz – Nu, că am primit în mare parte răspuns, că așa am și început,
numai că nu m-ați auzit.
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Dl. Tabalai –  Mulțumesc dl. Președinte. E clar nu putem să vorbim despre
carantinați,  dar  probabil  că  putem  să  vorbim  despre  sumele  bugetate.  Domnul
Primar ne-a prezentat cât a putut despre această situație și știm foarte bine și sumele
deja  alocate,  am înțeles și  că motivul pentru care s-au alocat  pentru 60 zile.  La
domnul Primar, ca primă întrebare, aș dori să ne spună pe luna aceasta suma pe care
noi o alocăm astăzi,  ce sume s-au cheltuit  pentru dezinfectarea,  cu produsele de
dezinfecție pentru blocuri, pentru scări, etc, și dacă aceste sume vor cădea absolut în
sarcina exclusivă UAT Covasna și vom suporta cu toții și atunci să știe cetățenii că
primăria a mai cheltuit în plus, față de această sumă alocată și alte sume și poate
atunci vor avea mai multă grijă de dozatoarele cu dezinfectant, șamd. În al doilea
rând, referitor la această conspirație a datelor publice, în care noi suntem chemați, să
venim, să dăm votul și să aprobăm sume din bugetul local, bineînțeles cu motivarea
că primim înapoi în 60 de zile. Nu pot să nu constat faptul că alocă 230 lei/pers./zi
pentru fiecare carantinat, aici îmi pun următoarea întrebare: dacă la Hotel Dacia, că
văd aici că dacă nu le respectăm hotărârea, suportăm consecințele juridice, dacă stau
câte  două persoane în  cameră  și  se  alocă  230 lei,  să  înțeleg  că  ar  veni  460 lei
/cameră  acest  hotel  și  atunci  lângă  asta  se  mai  adaugă  și  serviciul  de  masă,  în
valoare de 70 lei/persoană, încă 140 de lei, dacă stau două persoane, acolo mai am
eu o dilemă: am înțeles că în această sumă de 230 lei se asigură nu doar spațiul de
locuit, ci și serviciile de curățenie, spălătorie, igiena personală, lenjeri și prosoape,
protecția  bagajelor,  colectarea,  transportul  și  eliminarea  deșeurilor  periculoase,
dezinfecția spațiilor la sfârșitul perioadei de carantină. Deci, cam astea cuprind cele
230 lei.  Am văzut  că  totuși  mai  trebuie  să  aprobăm 50  lei/persoană,  tot  pentru
anumite cheltuieli cu curățenia, dezinfecția și alte aspecte care țin tot de acest regim.
Deci în acest context să înțeleg că o cameră costă 460 lei și masa este 70 lei iar pe
lângă asta mai alocăm 50 lei tot pentru asigurarea unor servicii de dezinfecție sau de
afecte personale în ceea ce privește carantinații. Este clar că sumele sunt destul de
mari,  dincolo de faptul  că  se  petrec în  orașul  nostru și  dincolo de toată această
situație vom fi  expuși,  în primul  rând noi,  cetățenii  covăsneni,  angajații,  care ar
putea intra în contact, ei la rândul lor au familii acasă, au copii și nu se știe niciodată
ce  se  poate  întâmpla.  Nu  vreau  să  hiperbolizez  toată  situația,  doresc  să  dea
Dumnezeu să se termine totul cu bine, și să putem să trecem de această situație, dar
nu pot să nu văd aceste cifre și să cer anumite lămuriri. Vă mulțumesc!

Dl.Primar – Următoarea întrebare și o să vă spun imediat.
Dl. Kádár – Trebuie să luăm în calcul și aspectul că noi nu putem fi izolați ca

și oraș, ca și cum nu am face, nu s-ar fi situat orașul nostru în județul nostru și în
această țară. Deci dacă sunt probleme la nivelul județului sau la nivelul țării atunci
trebuie  să  privim lucrurile  cu solidaritate,  fiindcă  aceasta  este  necesară în  zilele
noastre.  Cu  alte  cuvinte,  dacă  în  perioada  normală  orașul  nostru  beneficiază  de
turiști, orașul nostru face un ban din turism, atunci trebuie sa ne asumăm și pentru
asemenea situații.  Deci  eu nu văd probleme în a exista centre de carantinare pe
teritoriul orașului nostru și am încredere că aceste sume de bani care s-au cheltuit
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pentru cheltuielile aferente vor fi suportate din bugetul național. Deci asta trebuie să
fie poziția noastră, cel puțin poziția mea această este. Mulțumesc!

Dl. Primar – Referitor la ce a spus dl. Kádár, așa stau lucrurile, să nu uităm
că avem și cetățeni din Orașul Covasna plecați în străinătate și acum au revenit, deci
trebuie să fie carantinați  și  ei  în județ  și  inclusiv în orașul  nostru.  Deci,  cam în
funcție de capacitățile de cazare și  locurile din carantină sunt aduși,  sau locurile
acestea sunt puse la dispoziția covăsnenilor,  a  prietenilor  noștri,  a  membrilor  de
familie, a rudelor noastre, și sunt oameni, acum dincolo de faptul că vin de unde vin
și nu neapărat asta însemnând că sunt și bolnavi. Doamne ferește să fie!
La problema ridicată de dl. Tabalai – putem să discutăm dacă aceste norme de hrană
și costuri sau prețuri orientative stabilite și acceptate spre decontare de către Statul
Român, de către Guvernul Român, sunt supraevaluate sau subevaluate. Din ce se
compun aceste cheltuieli? Odată, în condițiile în care spațiile sunt puse la dispoziție,
în mod gratuit, de către autorități, sau de către diferite instituții, aici legea prevede
că avem dreptul și obligația să furnizăm hrana zilnică, calculată la nivelul maxim,
plafonul maxim de 70 lei, inclusiv TVA în care intră trei mese/zi , la prânz două
feluri, și de la 2 la 4 litri de apă, respectiv, pijamale și papuci,  două perechi, pe
această perioadă de timp, pentru 14 zile/persoană. Tot aici, în condițiile în care este
vorba  de  spațiile  puse  la  dispoziție  în  mod  gratuit,  legea  prevede  că  cel  care
administrează aceste spații, care suntem noi, autoritățile locale,  chiar dacă nu sunt
ale  noastre,  în  această  perioadă  noi  punem la  dispoziție,  chiar  dacă  nu  noi  am
mijlocit  aceste  relații,  -  apropo  vezi  ASE cu  Guvernul  sau  mă  rog,  cu  cine  au
discutat  ei,  cu  Centrul  de  Comandă  Județeană,  tot  noi  trebuie  să  aducem,  să
asigurăm masa, și tot noi trebuie să asigurăm acelor persoane: lenjerie de pat, cele
necesare  igienei  personale  (materialele,  substanțele),  dezinfectarea  spațiului  în
momentul  în care părăsesc locația,  dar  și  între  timp,  dacă este  nevoie,  respectiv
curățenia  în  spațiile  respective.  Pentru  aceste  servicii  și  contravaloarea  acestor
servicii, produse, materiale, legea prevede o valoare de 50 lei/pers./zi, dacă sejurul
lor este  de 14 zile.  Deci practic în această sumă intră de la hârtie igienică până la
clor  dezinfectant  ce  le  dăm  lor  și  dezinfectant  de  mână  și  toate  produsele  și
detergent pentru rufe, ca să-și spele rufele până la dezinfectarea spațiului printr-o
firmă  specializată,  desigur. Apropo,  intră  și  contravaloarea  ridicării  deșeurilor
periculoase. În condițiile în care spațiile sunt puse la dispoziție contra cost, cum ar fi
la Hotelul Dacia, dacă ar fi, ca să nu spun că este, sau în alte locații, atunci legea
stabilește un plafon de 230 lei/carantinat/zi pentru serviciile de cazare în care intră
tot ce am enumerat eu adineauri, la care se adaugă acei 70 lei despre care vorbeam
pentru hrană. Acum, dacă nu cel care oferă cazarea, sau asigură serviciile de cazare
asigură și  hrana atunci lui i  se decontează doar 230 lei, dacă el asigură și  hrana
atunci  se  decontează  300  lei/persoană  și  această  sumă  reprezintă  contravaloarea
tuturor serviciilor care se prestează cu ocazia carantinării persoanelor. Acum desigur
se poate discuta dacă 230 lei/persoană, pentru serviciile de cazare/zi este mare sau
mică, în condițiile în care știm că se cazează de obicei două persoane într-o cameră,
asta înseamnă 460 lei, că asta este deja un tarif de patru stele, în condiții normale
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desigur, bine acolo unde nu e vorba de măsuri de precauție pentru a preîntâmpina
contaminarea cu virusul, deci în condiții de pace, să zic așa. Fiind în condiții de
epidemie,  pandemie  dacă  e  mare  acestă  sumă/cameră  sau  acum  dacă  luăm  pe
persoană 230 lei e mult sau e puțin, pentru toate aceste servicii, nu știu, dar Statul le-
a fixat și în condițiile în care aceste spații au fost puse la dispoziția Guvernului, de
exemplu  de  Casa  Națională  de  Pensii,  acum  noi  să  spunem  că nu  încheiem
contractul de prestări servicii pentru cazare cu dumnealor și din cauza asta Județul
Covasna nu face față și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, că autoritățile
locale din Covasna nu își fac treaba și nu oferă, nu pune la dispoziție în condițiile în
care ni s-a solicitat acest lucru și aici am insistat, să ni se solicite, atunci eventual
eram deja  pe  tărâmul  unor  răspunderi,  inclusiv  mergea  până  în  penală,  zic,  și
probabil că aici ajungeam, nu știu. Dar, într-adevăr, obligații legale avem și aceste
sume de  bani  fiind plafoanele  stabilite  prin  lege,  noi  ne-am conformat,  ne  vom
conforma.  Am prevăzut  la  nivelul  Orașului  Covasna  un  număr  maxim de,  deci
deocamdată aceste cifre despre care votați Dumneavoastră acum, că trebuie fiți în
cunoștință de cauză, undeva la 250 de persoane pentru care la vreo 30 putem să
asigurăm, să punem la dispoziție cu titlu gratuit a spațiilor de cazare și  la restul
probabil, contra cost. De aici rezultă aceste cifre și s-a bugetat pentru o perioadă de
60 zile. Și dacă vă mai spun că există și o problemă majoră din punct de vedere al
comunicării instituționale, asta mi-o asum și într-adevăr este. În momentul în care se
decontează aceste cheltuieli,  trebuie să ai  la dispoziție toate tabelele de prezență
nominală a persoanelor care sunt carantinate, cu data ieșirii, intrării, inclusiv orele,
vă dați seama că după ore pot să constat, să verific dacă într-adevăr aceea persoană a
beneficiat de mic dejun sau a beneficiat doar de cină sau de prânz după ce a fost
scos, deci este foarte importantă o evidență clară, iar aceste evidențe ar trebui să ni
se  comunice din partea autorităților  competente  în  domeniu  și  aici  sunt  destule,
vedeți, le-am enumerat acolo pe adresele pe care le-am făcut către dumnealor și din
păcate aceste comunicări suferă la nivelul unei comunicări instituționale oficiale, nu
zic  de comunicări  așa  la  nivel  de telefoane,  date  de  către  diverși  angajați,  ci  la
nivelul unor adrese oficiale care să fie înregistrată la nivelul Primăriei și pe care să
le atașăm ulterior deconturilor pe care le vom face. Până acum din păcate cam asta a
fost problema, eu sper și o să insist să ni se comunice aceste tabele fiindcă ele sunt
solicitate pentru decontare, în schimb cu DSP-ul. Dar sper că lucrurile vor intra în
făgașul  lor  normal  și  vom  intra  în  posesia  acestor  tabele,  desigur  noi  avem
evidențele noastre, dar ele trebuie să se potrivească cu evidențele organelor care iau
măsura carantinării acelor persoane . Sunt chiar foarte curios ce se va întâmpla la
decontare, să sperăm cu nu o să avem parte de greutăți. Fiindcă dacă vom avea parte
de greutăți, atunci va suferi bugetul local așa cum ați menționat și Dumneavoastră.
Mai e o problemă: acele persoane care sunt supuse carantinării din culpă, trebuie să
suporte contravaloarea costurilor de carantinare. Acum, nimeni nu ne-a spus încă în
ce modalitate, deci teoretic nu se decontează de DSP, deci practic noi vom fi puși în
situația ca să, nu știu, sa îi dăm în judecată pe fiecare care nu vrea să plătească de
bună voie, sau eventual se va lua decizia să fie achitate și acei bani să fie plătiți de
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bugetul DSP-ului, iar ulterior ei să facă regres împotriva celor vinovați. Nu știu și
aici cum se va întâmpla și la nivelul câtorva persoane de acest gen, vă dați seama
înmulțiți cu 4200 lei/14 zile, e o sumă, pentru zece persoane aproape 50 mii lei, cu
șanse incerte de recuperare a sumelor.

Dna. Secretar – în sprijinul domnul Primar aș vrea să invoc prevederile din
Codul Administrativ,  art.  156 – mai ales pentru a fi  cunoscute de către cetățeni,
domnul  Primar,  în  perioade  de  urgență, nu  acționează  ca  ales  local,  ci  ca
reprezentant al Statului, spre deosebire de consilierii locali, care acționează doar ca
aleși locali.  Deci dl. Primar în probleme de apărare civilă,  în situații  de urgență,
stare civilă, recensământ, referendum, alegeri, acționează ca reprezentant al Statului
și toate normele sunt imperative și obligatorii pentru dânsul. Mulțumesc.

Dl. Manea – Vroiam să clarific aici din proiectul de hotărâre, înțeleg că noi
alocăm o sumă de bani pentru 250 persoane dacă ne referim la indemnizație de
cazare de 70 lei care se referă la hrană. Dacă putem să avem un dialog interactiv cu
executivul sau la ce se referă acest 70 de lei? La hrană efectiv?

Dl. Primar –  Deci, încercați să mă urmăriți. Noi calculăm cu un  număr de
cca. 30 de locuri de carantinare care sunt puse la dispoziție, în mod gratuit. Deci în
cazul lor nu calculăm și contravaloarea serviciilor de cazare. La 220 de persoane
care teoretic ar fi capacitatea pusă la dispoziție de către Hotelul Dacia , aici avem de
cheltuit suma de 230 lei/pers./servicii de cazare la care se adaugă acea sumă de 70
lei despre care Dumneavoastră ați mai vorbit, și la ceilalți 30 despre care adineaori
am vorbit beneficiază de hrană de 70 lei și se mai adaugă suma de 50 lei care este
contravaloarea acelor servicii și produse de îngrijire personală. Însă la ceilalți, care
beneficiază  de  servicii  plătite,  acea  sumă nu se  mai  adugă,  fiindcă  sunt  incluse
serviciile.

Dl. Manea – o ultimă observație, la alin. 3 alocație de cazare în cuantum de
50 lei/zi/pers. în paranteză: include cheltuieli prevăzute la art. 2, alin. (1) din H.G.
este de maxim 30 de lei. Așa se încheie, deci este 30 lei sau 50 lei?

Dl. Primar – Acolo din 50 lei, 30 lei, maxim, este costul pentru dezinfecție,
diferența de 20 lei este pentru restul – produse de igienă personală.

Dl. Manea – Am înțeles.  Mulțumesc.
Dl. Tozlovanu –  Domnul Primar, am auzit aici de sume, de dezinfecție, de

tot  felul  de  măsuri  care  se  iau.  O  întrebare  simplă  și  la  obiect,  cine  semnează
contractul de catering, și dacă este desemnată de către Primărie sau de către unitățile
de cazare? Pentru că noi aici ne asumăm un risc, să primim banii sau să nu-i primim,
să-i cheltuim, să-i primim foarte târziu. Mulțumesc, atât am vrut.

Dl. Primar – Dl. Consilier, Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Nici eu nu
mi-aș fi dorit să semnez contract de cazare, nici contract de catering mai ales dacă
banii acestea vor fi acoperiți de Stat, din bugetul de Stat, deci și din punctul meu de
vedere ar fi inutil ca acești bani să treacă prin noi. Putea foarte bine DSP-ul să facă o
achiziție,  nu  știu,  centralizată,  cum  doreau  ei,  și  să  plătească,  în  mod  direct,
serviciile de cazare și de hrană și de tot, și pe noi să ne lase din punctul acesta de
vedere în  afara  acestui  joc.  Însă  vedeți,  nu s-a  procedat  ca  atare  și  noi  am fost
11



intercalați  între  Stat,  prestator  și  DSP.  Clar  și  cum  v-am  spus,  noi  trebuie  să
asigurăm din  punct  de  vedere  legal  atât  cazarea  cât  și  hrana  carantinaților,  noi
semnăm contractele pentru cazare, acolo unde nu există pus la dispoziție în mod
gratuit,  și  contractul  pentru  hrana  carantinaților.  E  o  responsabilitate  și  aceasta,
fiindcă ne tot batem capul cum să facem cu achiziția. Tot căutăm soluții cum să
facem  cu  contractarea  serviciilor, fiind  vorba  de  milioane  de  lei,  vedeți,  adică
altcândva în situații normale pixul cumpărăm pe SEAP și facem problemă că am
alocat 2 lei pe un pix, fără SEAP, ori acum, având în vedere urgența și incertitudinea
ce se întâmplă la nivelul dinamicii cifrei persoanelor carantinate, nu ai posibilitatea
să estimezi, efectiv și să închei un contract în condiții de exemplu de licitație. Nu ne
lipsește toată treaba aceasta, nici organizatoric, și v-am dat doar să gustați din ceea
ce facem acum și cu ce ne batem capul. Desigur vine problema cealaltă pe care ați
ridicat-o, ce o să se întâmple în cazul în care Statul o să spună partea decontului ți-l
refuzăm fiindcă nu există suficiente documente justificative în contextul în care eu
mă cert cu ei, să-mi trimită la rândul lor documente justificative și nu-i primesc, și
am doar evidența mea, pe care deocamdată nu știu cu ce o să confrunt și s-ar putea
să riscăm să rămână o parte a cheltuielilor în cârca noastră. Nu mai vorbesc, că peste
un an, peste doi să vină unii mai pregătiți decât noi în aceste clipe de urgență, între
ciocan și nicovală, între executarea obligațiilor pe care dna. Secretar a spus că revine
în sarcina mea, ca reprezentat al Statului și acele prevederi vis a vis de achiziții
publice și să găsească că ceva am greșit. Că nu am parcurs nu știu care procedură și
starea ne presează, oamenii sunt aici, trebuie să îi dai de mâncare, trebuie să-i bagi
undeva, nu poți să spui că nu. Și într-un final răspundem și de modalitatea în care
am făcut achizițiile, și din punct de vedere al unor nedecontări a unor sume, sau ce
v-am spus  adineaori,  în  condițiile  în  care  cel  carantinat  trebuie  să  suporte,  sunt
aceste probleme, chiar nu am nici o soluție. Deci riscuri sunt pentru noi din punctul
acesta de vedere.

Dl. Neagovici – Sunt și avantajele acestei carantinări, chiar dacă ne place sau
nu ne place în Stațiunea Covasna, dar e mai bine să-i avem carantinați decât să iasă
pe străzi. Sunt mai mari avantaje chiar dacă sunt costuri financiare aparent mari,
pentru comunitate, pentru noi toți, decât să umble liberi pe străzi. Sunt niște acte
normative pe care noi trebuie să executăm, sunt niște discuții, care din punctul meu
de vedere astăzi chiar inutile, trebuie să facem față la tot ce ne iese în cale, mai ales
în condițiile în care la nivelul județului au crescut numărul solicitărilor de cazare,
când mă gândesc și la cadrele medicale, zona Municipiului Sfântu Gheorghe, sunt
solicitări din partea cadrelor medicale, pentru salariații care refuză să meargă acasă
sau  alte  situații,  dar  cert  este  că  este  o  presiune  foarte  mare  în  zona  Sfântu
Gheorghe, de zona de cazare, și practic la Hotelul Dacia, la ASE, avantajul major
este pentru comunitate, este un mod sigur de control al acestor cetățeni care s-au
întors din țările afectate mult mai grav decât noi în momentul de față și eu cred că
asta este singura măsură, practic și noi ne conformăm unor decizii care s-au luat la
nivel european și de ce nu la nivel mondial. Vă mulțumesc.
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Dl. Manea – Am vorbit de persoanele carantinate, acesta este și scopul pentru
care sunt carantinate, că au venit dintr-o zonă cu risc, există posibilitatea ca dintre
ele să fie și cu virus? În perioada în care stau în carantină nu știm dacă au virus,
poate vin în carantină alții și peste trei zile apar primele simptome. În perioada asta,
persoanele care intră în contact cu ei sunt protejați într-un fel? Că după aceea intră
în comunitate și reprezintă un pericol, cum se pune în discuție toată această situație?

Dl.  Neagovici  –  sunt  proceduri  clare,  protocoale,  care sunt  obligați  să  le
respecte cu strictețe.

Dl. Președinte –  Problema este că sunt reguli, dar nu prea se pot respecta.
Nici în domeniul medical. Am văzut cazuri și în spitale.

Dl. Primar –  Eu înțeleg îngrijorarea domnului Manea, a fost și îngrijorarea
mea, pe de o parte, într-adevăr v-am spus, sunt și străini în oraș dar sunt și din orașul
Covasna, pe de altă parte există acest pericol real, clar, sau posibilitate și mai ales la
nivelul cifrelor mari, cu siguranță că există mare pericol și posibilitate ca unii să fie
infectați.  Dar,  teoretic,  și  dacă  se  respectă  procedurile  de  care  zicea  și  domnul
Neagovici, ei nu ar trebui să interacționeze cu nimeni în cadrul unității respective.
Deci din momentul în care a intrat în clădire ca și carantinat, intră în cameră, ar
trebui să iasă în hol doar ca să își ia mâncarea și nu se întâlnesc cu nimeni din afară.
În momentul în care vor ieși după 14 zile, doar atunci se pune problema, eventual
dacă sunt purtători de viruși să se întâlnească cu altcineva. Ei în incinta clădirii de
carantină  nu  interacționează  cu  alte  persoane  din  oraș.  Ei  sunt  păziți  cu  pază
polițienască în acea clădire, nu se face nici un fel de curățenie de nici o altă persoană
din exterior în zona respectivă, și hrana se aduce până la antreu. Cam astea sunt
măsurile prin care se reduce posibilitatea de infectare.

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. 37/2020
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului

Covasna pe anul 2020.

          Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren,
imobile aparținând domeniului public al orașului Covasna pentru asigurarea
amplasamentului pentru „Construire baza sportivă Tip I, oraș Covasna, DN
13E, Km 61+650-61+810”

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl. Primar prezintă și raportul de specialitate explicând necesitatea adoptării

hotărârii.
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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 apărarea  ordinii
publice,  respectare  a  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi – 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:  Aș vrea să îl întreb de domnul Primar, estimativ când va fi

inaugurarea acestuia?
Dl.  Primar:  Dl.  Domaházi,  vedeți  orice  am  spune  noi  unii  deja  ne-au

apostrofat că e în perioadă de pandemie și noi facem campanie cu terenul acesta. Pe
mine nu mă interesează ce zic unii care sunt rău voitori, pe noi ne interesează și
probabil și pe Dumneavoastră să ne folosim de orice prilej, care se ivește și care s-ar
putea să se dovedească doar o fundătură, dar să ne folosim de ele, să visăm la niște
lucruri, dar dacă nu visăm, dacă nu ne propunem niște scopuri, cât de îndepărtate să
fie acestea, nu o să le atingem niciodată nici pe acelea pe care le-am putea atinge
fără nici o discuție. Deci, teoretic, acest proiect a fost închipuit sau proiectat pentru a
fi gata aceste investiții până la Euro2020, care vedeți în acel moment nu s-a avut în
vedere  această  pandemie,  și  vedeți  că  și  Euro2020  a  fost  amânat  pentru  anul
următor. Poate că astfel vor fi gata și terenurile acestea de fotbal vis a vis de care s-a
obligat Guvernul României. Timpul ar fi îndestulător până în anul viitor ca să se
termine  aceste  investiții,  dar  acum se  pune  întrebarea,  în  ce  măsură  mai  poate
Guvernul  României  să  finanțeze  asemenea  investiții  în  contextul  în  care  are  de
suportat alte cheltuieli. Până atunci noi ne facem treaba, pregătim documentațiile ce
trebuie, transmitem opțiunea noastră și acordul nostru, dar urmează să intrăm și din
punctul  acesta  de vedere cu proiect  de hotărâre,  cand va fi  gata  această  alipire,
inclusiv finalizată procedura de Carte funciară și să facem ce depinde de noi. După
aceea, ce se întâmplă pe fondul acestui Coronavirus, dacă vor mai fi bani, dacă Fifa
sau UEFA va mai solicita,  ca și  condiție,  construirea acestor terenuri de la țările
organizatoare, fiindcă doar astfel probabil se vor ține de cuvânt, mă rog, Guvernul
României. Mi-aș dori să nu fie așa, dar asta este un fel de presiune, presiune externă
asupra Guvernului să finalizeze aceste investiții. Deci eu am încredere totuși și sper,
chiar dacă nu anul acesta, anul viitor sau peste doi ani totuși să finalizăm această
investiție,  în  condițiile  în  care  cel  care  asigură  sursa să  mai  consideră  că  este
oportună o asemenea investiție, inclusiv în Orașul Covasna. 
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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. 38/2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a

două parcele de teren, imobile aparținând domeniului public al orașului
Covasna pentru asigurarea amplasamentului pentru „Construire baza sportivă

Tip I, oraș Covasna, DN 13E, Km 61+650-61+810”

Domnul Neagovici părăsește ședința cu aprobarea consilierilor. 

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, 1. Proiect  de
hotărâre cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna  de a semna
contractul de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în proprietatea publică
a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a bunurilor
imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul
tehnic – Plan înclinat de la Covasna - Comandău”  

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.

Comisia  juridică  şi  pentru  administraţia  publică  locală apărarea  ordinii
publice,  respectare  a  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi – AVIZ FAVORABIL
          

Doamna Secretar   General – AVIZ FAVORABIL

Discuții: nu sunt.

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 1  3   voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 39/2020
cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna  de a semna contractul
de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în proprietatea publică a orașului
Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a bunurilor imobile și
mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic –

Plan înclinat de la Covasna - Comandău”  
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Se trece la discutarea punctului suplimentar 1, Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru S.C. GOS-
TRANS-COM S.R.L.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

Discuții:
Dl. Președinte: Deci, oricum cred că nu putem primi astăzi lămuriri, eu văd

pe lista de investiții că avem pe listă două utilaje care vor fi cumpărate, cu privire la
măturatorul stradal cu aspirație, o întrebare dacă este nou sau este second-hand, dar
cred că nu putem primi răspuns.

Dl. Jeszenovics – eu cred că este second-hand, momentan ce au se închiriează
și nu cred că putem să achiziționăm una nouă. 

Dl. Președinte – da, deci numai să achiziționăm ceva care chiar merge bine și
să fie o investiție bună.

Dl. Jeszenovics – Acestea au o capacitate mai mare decât cele vechi.

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 1  3   voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 40/2020
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

pentru S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.

Se trece la discutarea punctului suplimentar 2,  Proiect de hotărâre privind
numirea  comisiei  de  evaluare  pentru  atribuirea  contractelor  de  achiziție
publică de complexitate redusă.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare.

Comisia  juridică  şi  pentru  administraţia  publică  locală apărarea  ordinii
publice,  respectare  a  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi – AVIZ FAVORABIL
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Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

Discuții: Dl. Primar – Aici s-au mai propus și doi membri de rezervă, deci și
asta ar fi o modificare, fiindcă în precedenta hotărâre nu am prevăzut și membri de
rezervă, și tocmai de aici a pornit această necesitate să avem și membri de rezervă în
condițiile în care, uite pe viitor, se întâmpla ca unul dintre membri comisiei pentru
atribuirea acestor contracte de complexitate redusă să nu fie în măsură să își exprime
punctul de vedere, acum pe motiv de boală sau absență de la serviciu, sau demisie
sau încetarea relațiilor să avem și membri de rezervă, și atunci am propus, inclusiv,
membri de rezervă în această comisie. Mulțumesc.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 1  3   voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 41/2020
privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de

achiziție publică de complexitate redusă.

Se trece la discutarea punctului suplimentar 3, Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.05.2020 – 31.12.2020.

Se prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre.

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 apărarea  ordinii
publice,  respectare  a  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi – AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL (cu observația că angajații
de muncitori zilieri să fie instruiți și protejați cu protecției muncii)

Discuții: Dl. Primar – Așa este dna. Secretar, aveți dreptate, eu m-am referit
să-i ajute la manipularea, incărcare, descărcare din mașină etc, deci să nu execute ei
activități care nu sunt prevăzute în lege clar. Mulțumesc pentru observație.

Dl.  Manea  –  Comisia  pentru  turism  şi  agrement,  protecţia  mediului,
agricultură şi silvicultură deasemenea a emis un Aviz favorabil, chiar dacă nu I s-a
solicitat, este trimis pentru înregistrare la Primărie, rog ca membri  să treacă și să
semneze pentru a fi în conformitate cu toate prevederile legale. Mulțumesc. 
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 1  3   voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 42/2020
cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri 

în perioada 01.05.2020 – 31.12.2020

Se trece la discutarea Diverse: 

Dl. Primar –  Vroiam să vă  înștiințăm că un grup de oameni de afaceri din
Orașul Covasna și-au manifestat intenția de a ajuta Spitalul Orășenesc în această
luptă  împotriva  coronavirusului,  și  nu  numai  Spitalul  orășenesc  ci  și  Spitalul
Județean,  în  urma discuțiilor  pe  care  le-au  avut cu  mine  respectiv  prin  mine  și
ulterior, în mod direct, și cu conducerea spitalului și cu medicii din cadrul spitalului
din secția exterioară, vreau să subliniez, Spitalul orășenesc, am ajuns la concluzia că
din  suma oferită  de  aproape 160  mii  lei,  jumătate  să  revină  Orașului  Covasna-
secției  exterioare  a  Spitalului  de  Cardiologie,  pentru  achiziționarea  unor  bunuri,
produse, substanțe necesare în activitatea de combatere a coronavirusului, având în
vedere  și  specificul  activității,  fiindcă  initial  s-a  dorit  achiziționarea  a  două
ventilatoare pentru persoanele intubate și aflate într-o stare de sănătate foarte gravă,
dar în urma discuțiilor cu medicii din spital am aflat că neavând Terapie intensivă
din cadrul spitalului, nu ar putea să utilizeze aceste aparate și atunci s-a renunțat la
achiziționarea unor asemenea aparate pentru spital, în schimb s-a propus de către
medici achiziționarea altor substanțe, alte produse, echipamente, de exemplu: lampă
de sterilizare, analizor, seringi, cartuș testare, calibrator, analizor de gaze în sânge și
s-a achiziționat în suma de 80 mii lei aceste produse și materiale, echipamente care
au fost și predate către Spitalul “Benedek  Géza” pentru a fi  utilizate  în interesul
covăsnenilor, motiv pentru care Dumneavoastră trebuie să aflați treaba aceasta și să
le și mulțumim în mod public, ne vom preocupa de această treabă, activitate de a
aduce la cunoștința publică și a le mulțumi, inclusiv probabil că o să facă și Spitalul
Județean “Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe. Acolo am înțeles că se cumpără
un ventilator pentru bolnavi. 

În continuare doream să vă consult și să vin cu propunerea, să-mi permit să
propun,  ca  și  noi,  cei  care  lucrăm  în  Administrația  Publică  Locală,  cel  puțin
consilierii locali și conducerea Primăriei (Primar, Viceprimar) să ne aducem aportul
la această activitate de combatere a coronavirusului, a infecției cu coronavirus, chiar
dacă  la  noi,  din  fericire  în  oraș  lucrurile  nu  au  scăpat  de  sub  control  și  acele
îngrijorări inițiale survenite pe fondul primelor infecții la nivel de județ, care au avut
loc în orașul Covasna, acum lucrurile au intrat în normal, pot să zic, dar nu știm ce
ne așteaptă în viitor și trebuie să luăm măsurile de protecție, de precauție, atât noi în
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cadrul instituției, dar mai ales medicii de familie și angajații spitalului. Așa cum v-
am spus adineaori, activitatea spitalului încercăm să susținem inclusiv din fondurile
pe care le avem la dispoziție în  bugetul Asociației  “Pro Spitalul Olandez” – Pro
Holland Korház Egyesület. Aici trebuie iarăși să vă aduc la cunoștință, că un grup de
persoane  au  făcut  o  donație  de  1  000  lei  pentru  această  asociație,  cărora  de
asemenea, mulțumim. Pentru a cumpăra, achiziționa niște echipamente de protecție,
și  aici  mă  refer  la  mănuși,  la  viziere,  la  măști,  dacă  găsim  și  combinezoane,
respectiv materiale dezinfectante pentru medicii de familie, care sunt în prima linie
în lupta aceasta cu coronavirusul, am zis,  și  aici vă consult, să facem o donație,
consilierii  și  primarii  inclusiv pe modelul celor de la Consiliului Județean,  ei au
oferit  câte  1 000 de lei  spitalului.  Acum,  indemnizația  lor  este  mai  mare,  eu  aș
propune, având în vedere și faptul că fiecare dintre Dumneavoastră nu ia în fiecare
lună indemnizația maximă, sau asta diferă și în funcție dacă veniți la ședință sau nu,
dar o sumă zic, unică la nivel de consilier local, indiferent dacă a fost la ședința de
astăzi sau nu, inclusiv de la cei absenți, dacă aș propune 500 lei, nu știu dacă sunteți
de acord sau nu, vi se pare suma mare, vi se pare mică, să discutăm, și atunci arătăm
și localnicilor acest gest al nostru, al tuturor celor din administrație, după care noi ne
luăm angajamentul să cumpărăm aceste produse, ne-am gândit la măști, viziere și
mănuși pentru medici, în măsura în care acești bani se adună și putem să cumpărăm
un număr  cât  mai  mare  de  măști,  de  exemplu,  și  atunci  putem să  împărțim tot
medicilor de familie , dar cu precizarea, cu destinația de a fi împărțite la rândul lor,
bolnavilor care se prezintă la dumnealor în cabinetele medicale, fiindcă efectiv să
cumpărăm la toate persoanele din Orașul Covasna, sau chiar de la o anumită vârstă,
probabil că nu vom avea atâția bani, dar măcar acelora care se prezintă la cabinetul
medicului de familie am putea să le punem la dispoziție. Aici vreau să vă consult, să
văd Dumneavoastră cum vedeți lucrurile și acum câți sunt de acord și câți bani se
vor  aduna,  vom  cumpăra  în  aceea  sumă  aceste  echipamente,  aceste  produse.
Mulțumesc. 

Dl.  Domaházi  -   Domnul  Primar,  eu  în  persoană,  sunt  de  acord  cu  ce
propuneți Dumneavoastră. Mulțumesc.

Dna. Bodó – Și eu sunt de acord. 
Dl. Primar – Deci, propuneți o altă sumă sau rămâne o sumă mai mare, mai

mică, cum propuneți, și atunci eu v-aș ruga cei care sunt de acord să aduceți acești
bani, cât de repede, ca să vorbim și să cumpărăm aceste produse, cu siguranță fiind
bani  privați,  nu  mergem pe  SEAP,  dar  factură  cu  siguranță  vom cere  să  ni  se
întocmească ca să vă prezentăm această factură să nu aibă nimeni îndoiala că banii
lor s-au dus altundeva. 

Dl.  Gazda  –  Domnul  Primar,  eu  consider  că  este  o  idee  foarte  bună  și
binevenită și aș propune, dacă sunteți de acord, să se rețină din sumele pe care le
primim pentru luna trecută și așa nu mai trebuie să mergem personal.

Dl. Primar – Nu. Nu reținem de la nimeni peste acele sume cu care ați fost de
acord și inclusiv în scris, pe de altă parte s-ar putea ca unii dintre Dumneavoastră să
nu primescă, de exemplu, pentru luna trecută bani dacă nu au fost la ședință, sau să
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primească o sumă mai  mică și  atunci  eu mi-aș dori  să  își  aducă aportul  fiecare
consilier În acest context cei care nu iau bani, nu avem cum să luăm banii. De asta
am zis, hai să nu ne complicăm, e mult mai ușor și pentru Dumneavoastră să aduceți
banii eventual de acasă și apoi în momentul în care încasați îi puneți la loc.

Dl. Gazda – Domnul Primar, și atunci când să aducem banii?
Dl. Primar – Cât de repede! Ca să le putem duce celor care au nevoie de ele.

Eu mi-aș dori, ca cel târziu marți să avem banii aceștia. 
Dl. Gazda – Domnul primar, atunci să stabilim și suma, eu sunt de acord cu

500 lei.
Dl. Molnár – Sunt de acord și eu. (Părăsește ședința)
Dl. Kádár –  Domnul Primar, și eu sunt de acord și chiar mă bucur pentru

inițiativa lansată de Dumneavoastră, sunt de acord cu suma de 500 lei, eu cred că
este  până  la  urmă  un  gest  de  solidaritate  cum  ați  spus,  lucru  care  este  foarte
important  la  ora  actuală,  trebuie  și  noi,  ca  și  consiliu  sau  ca  persoane fizice  și
consilieri să ne aducem aportul la această solidaritate până la urmă. Așa cum am mai
precizat la discuție cu domnul Primar cred că putem să ridicăm și problemele de
buget, unde sunt, să identificăm acele resurse, de unde putem să suplimentăm acele
fonduri care sunt necesare pentru gestionarea acestei crize și așa cum am discutat, o
variantă posibilă ar fi din bugetul proiectelor destinate pentru anul acesta, fiindcă
vedeți deja suntem în aprilie e clar că programe nu vor avea loc în primul semestru,
și implicit sumele prevăzute acolo deja pot fi înjumătățite, dacă este nevoie. 

Dl. Primar – Într-adevăr, și dna. Secretar a avut o propunere, o inițiativă, un
punct de vedere în sensul acesta. Deocamdată nu este nevoie la nivel bugetar să
facem  modificări,  mișcări,  fiindcă  deocamdată  sumele  pe  care  le-am  avut  la
cheltuieli, am putut să le acoperim. Desigur, în măsura în care situația o va impune,
atunci  vom  proceda  ca  atare  și  desigur  inițiativa  poate  să  vină  și  din  partea
Dumneavoastră sau și din partea noastră. Dar, deocamdată nu a fost cazul. Desigur
că banii vor rămâne în bugetul Consiliului Local, de exemplu pentru proiectele care
nu se vor derula, dar asta vom constata cu timpul, depinde și cât ne va ține această
perioadă și aceste cheltuieli până unde se vor întinde. Vedeți se iau niște măsuri și la
nivel național, cu privire la o eventuală disponibilizare a unor angajați sau acordarea
unei perioade de concediu, cu plată la 75% din salariu, pe o anumită perioadă de
timp, sau șomaj tehnic pentru unii colegi care efectiv, în această perioadă, nu au ce
să lucreze. Nu o să iau decizia singur, o să vă consult, să vedem ce ne facem, dacă
situația o va impune și o să tăiem și aici o parte din cheltuieli. Nu mi-aș dori să-mi
trimit angajații în șomaj tehnic sau să mă despart de ei, în nici un caz, să vedem cum
va evolua situația și desigur și pe parte de incasări, cât de mult ne va afecta această
situație inclusiv la nivelul incasărilor bugetului propriu, cu siguranța vom avea mult
de pierdut, din câte se pare.

Dl.  Kopacz  -  Sunt  de  acord  cu  inițiativa  domnului  Primar  și  cu  suma
respectivă și vin și cu o propunere, eventual domnul Primar ați putea face un apel și
în cadrul Primăriei la angajații care vor, poate să doneze. 
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Dl. Primar – Eu am zis deocamdată să ne mărginim la deliberativ și persoane
alese, până la urmă, dar desigur nimeni nu e oprit să facă o donație, nici nu vreau să
se considere că eu am impus cuiva, dar în măsura în care cineva dorește luăm banul
și dăm la destinația despre care am vorbit.  Am zis mai întâi aleșii  locali  față de
alegători să facem acest gest.

Dl.  Tozlovanu  –  Noi  am avut  evaluarea  proiectelor  sportive și  au  fost  7
proiecte aprobate (7 depuse și 7 aprobate) dintre acestea câteva nu au primit suma
maximă și propunerea mea este ca din excedentul rămas din suma totală să fie virată
în acest scop. În achiziționare materiale, tot ce a propus domnul Primar. În al doilea
rând aș vrea să subscriu la ideea domnului Primar, o să contribui și eu la acești bani
și asta la modul în care Ordonanța Militară a închis toate cabinetele stomatologice.
Sper că  apreciați gestul acesta și aș vrea ca și alte persoane din Primărie să facă
acest gest. 

Dl. Primar – Mulțumim domnul dr. Înțeleg situația Dumneavoastră, acelor
care  sunt  în  situația  Dumneavoastră,  din  păcate  la  nivel  de  UAT avem aceeași
problemă. Știu că este greu, vă mulțumim pentru aport. 

Dl.  Președinte –  Aș  propune  domnului  Primar  o  rezolvare  organizatorică
pentru  situațiile  în  care  oamenii  vin  la  Primărie  și  nu  se  descurcă  cu  plățile
amenzilor, cu plăți ale impozitelor, dacă am putea să aducem o consiliere mai bună
la nivelul Primăriei, ce credeți Dumneavoastră? Am fost apelat de mai mulți oameni
și dacă am putea interveni în această chestiune.

Dl.  Primar –  Da  domnul  consilier,  este  o  situație  excepțională,  măsuri
excepționale acum. Pe de o parte am încercat să-i protejăm pe angajați și am luat și
noi măsurile pe care le-au luat și celelalte orașe, localități, să nu lucrăm cu publicul
pe o perioadă de timp dat. Măsura aceasta este extraordinar de precaută sau este
potrivită, aici putem să discutăm dar în momentul de față nu lucrăm cu publicul în
mod nemijlocit, pe nici un angajat nu îl expun ca să lucreze cu unul, cu doi, că după
aceea  ajungem  la  o  sută.  Cei  care  doresc  să-și  plătească  amenzile  sau  chiar
impozitele, pot face online, și amenzile se pot plăti online, se pot plăti inclusiv la
poștă. Am făcut o postare și în presă și pe site există această informație. Desigur că
se poate susține și contrariul, că ar trebui să deschidem la caserie să se plătească
aceste debite. Deocamdată v-am spus, încercăm să protejez colegii. S-a întâmplat să
avem discuții  aprinse  chiar  între  noi,  în  momentul  în  care  unii  contribuabili  au
solicitat  deschiderea caseriei,  contact  direct  cu angajații.  Căutăm și  noi  soluțiile,
deocamdată mergem pe această idee. Dacă mai ține mult această situație, astfel cum
și în economie, trebuie ă luăm niște măsuri de relaxare și de asumare inclusiv a
riscului,  să se îmbolnăvească colegii  noștri.  Deocamdată,  zic,  inclusiv în această
lună care se propune a fi prleungită perioada aceasta de stare de urgență să rămânem
la această stare de lucru, iar dacă se va prelungi atunci cu siguranță va tebui să luăm
măsura de a relaxa această modalitate de abordare și să găsim soluții de protecție
pentru  angajați  și  să  ne  apucăm cu  publicul.  Chiar  asta vă  rog  să  le  explicați
oamenilor,  să vină la Primărie doar dacă este absolut  necesar  să-și  rezolve toate
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problemele online, prin telefon, să ne ceară consiliere, să sune la Primărie, că vor fi
îndrumați și trebuie să ia la cunoștință că nu lucrează caseria. 

Dl. Președinte – Problema este că aceste plăți nu pot fie efectuate la bănci, la
poștă deci oamenii sunt plimbați dintr-o bancă în alta. Deci așa mi se spune și mie.

Dl. Primar  - La poștă se poate plăti. Avem toate conturile pe prima pagină pe
site. 

Dl. Președinte – Da, dar amenzile?
Dl. Primar – Amenzile se pot plăti la poștă. 
Dl. Președinte – Nici poșta nu vrea să lucreze cu publicul, sunt tot plimbați

deci așa am fost și eu interpelat, pe acest motiv, că ei nu au unde să plătească și nu
au cum să-și rezolva problemele. Deci sfătuiesc o consiliere concretă, corectă și pe
caz. Dacă putem, punctual, pe anumite chestiuni, dacă e amendă, dacă e impozit și
să-i  consiliem cum trebuie  că  ei  merg  de  fapt  din ușă  în  ușă  și  nu  pot  rezolva
lucrurile.

Dl.  Primar –  Să  știți  că  ne  apelează  în  momentul  în  care  au  asemenea
probleme, inclusiv pe mine personal. Știu că au fost momente nu neapărat pentru
plata de exemplu amenzilor, pentru aplicarea acelor ștampile pentru vânzarea unor
mașini, să știți că le-am rezolvat. Am înțeles de la colegi că lucrează poșta, doar cu
măsurile de prevenție.

Dl. Kádár – Se mai pot distribui acele formulare tip de declarație pe propria
răspundere? La fel am fost întrebat dacă este posibil.

Dl. Primar – Distribuim, eu am pus și pe Facebook că săptămâna trecută am
distribuit vreo 8 mii de declarații. Total 24 mii. Astăzi încă 6 mii de bucăți. În total
vreo 30 mii am distribuit de la început. 

Dl. Gazda – Același lucru să încercați și la magazinul de lactate și acolo mi-a
cerut personalul ca să poată distribui și ele. O altă intervenție, dacă cumva vremea
continuă să fie așa să știți că e praf mare. 

Dl. Tozlovanu – Știu că la fiecare ședință de consiliu semnam într-un registru
participarea la ședință sau la comisie. Acesta mai este valabil sau? Pontați în funcție
de ce am semnat acolo?

Dna. Secretar – Avem un tabel de prezență în care consemnez și semnez eu
prezent  sau absent  pentru a  se  trimite  la doamna Irma pentru a fi  avizat  pentru
acordarea indemnizației pentru ședințele de plen iar procesele verbale ale comisiilor
pe care le-ați semnat de asemenea se înaintează la doamna Cucu Irma pentru plata
ședințelor de comisie. 

Dl. Primar – La problema domnului Gazda – desigur mereu se pot identifica
alte magazine în care nu au ajuns aceste formulare. Pe de o parte este foarte greu și
pentru colegii noștri să acopere tot orașul. O să ducem și în acest magazin în care
spune domnul Gazda. Ați văzut sigur mașina de Pompieri care stropește cu apă și cu
dezinfectant într-o zi străzile asfaltate, în cealaltă zi străzile neasfaltate, o dată pe
săptămână, deci asta puteți să interpretați și ca intervenție împotriva prafului că sunt
vizate și străzile de macadam. Nu știu dacă ați observat, acum lucrează din plin și
mașina de măturat mecanic, străzile asfaltate chiar sunt măturate, nu mai e praf, pe
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de o parte e și  bine această lipsă de circulație intensă,  că străzile sunt destul  de
curate, bine nu este bine din alte puncte de vedere, așa că ne facem treaba. Aici să vă
dau o informație, știți că am încheiat contractul de construcție pentru cele 11 străzi,
numai că ulterior trebuia să facem procedura pentru achiziția serviciului de diriginte
de șantier. Suntem în plină procedură, s-a depus o singură ofertă de către o persoană
autorizată  din  București,  suntem la  evaluarea  ofertei,  să  vedem dacă  este  ofertă
eligibilă, atunci sper să putem încheia luna aceasta contractul.  Constructorul este
pregătit din toate punctele de vedere. Deci lucrăm și pe această treabă și sperăm să
putem face predarea amplasamentului și să emitem ordinul de începere.

Doresc la toată lumea Sărbători Fericite și sănătate.

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 18.30.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL,
                     FÜLÖP CSABA                                         AL ORAȘULUI
COVASNA

                                                                                          ENEA VASILICA
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