ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

COMPLETARE P R O C E S - V E R B A L nr. 20/2020
al ședinței ceremoniei de constituire a Consiliului local al orașului Covasna
Luările de cuvânt.
La deschiderea ședinței:
Dl Prefect: „Bună ziua tuturor, ne bucurăm că ne aflăm în fața Dvs. și ne
face deosebită plăcere să salutăm și prezența d-lui Președinte Tamas Sandor, sunt în
fața Dvs. și vă salută dl subprecet Cosmin Boricean și dl subprefect Sergiu Mitroi,
care au ținut să fie alături de Dvs. la această ceremonie de investire a noului consiliu
local, ales prin votul cetățenilor orașului Covasna la data de 27 septembrie 2020.
Felicităm consilierii aleși și pe dl Primar care a fost din nou confirmat în această
funcție și care mai are cuvinte de spus pentru orașul Covasna în continuare. Vă
doresc un mandat plin de succes, dacă se poate spune așa și încununat de
realizarea tuturor proiectelor pe care le aveți!”
Dl Primar după depunerea jurământului:
„În calitate de primar nou ales permiteți-mi ca în numele covăsnenilor să îl
salut pe dl Prefect, pe domnii suprefecți, pe dl președinte Tamas Sandor, pe domnii
consilieri nou aleși respectiv audiența din sală, reprezentanții presei și angajații
primăriei, de fapt conducătorii diferitelor direcții și servicii, noi vă mulțumim că neați onorat cu prezența Dvs. în această ceremonie festivă de investire a autorităților
publice locale din orașul Covasna alese recent. Câteva gânduri de ordin general aș
dori să le adresez consilierilor locali, viitorii mei colegi de muncă, cu care dorim să
pășim pe acest drum al dezvoltării comunității și al orașului, această stațiune a
mofetelor și a celor 1000 de izvoare de ape minerale, Covasna. În primul rând aș
dori să le mulțumesc locuitorilor orașului Covasna, celor care s-au prezentat la urne
și ne-au încredințat cu votul lor și ne-au delegat aceste atribuții de edil pentru
perioada următoare, dar nu numai, pentru că noi trebuie să fim edilii tuturor
covăsnenilor, și celor care din anumite motive, poate obiective, poate subiective nu
au reușit să își exercite dreptul de vot, dar cu siguranță doresc să-și spună punctul de
vedere despre bunul mers al lucrurilor și noi le mulțumim și dumnealor și chiar o săi rugăm să se prezinte în schimb la alegerile generale care urmează în perioada
următoare.
În al doilea rând: acest credit, cu care am fost gratificat de cetățeni se
datorează muncii pe care am depus în interesul comunității, în interesul orașului, nu
am făcut-o singur, această activitate de primar nu este o afacere unipersonală, este
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un lucru de echipă, motiv pentru care aș dori să mulțumesc foștilor consilieri locali,
în parte noi consilieri locali și în mandatul pe care abia astăzi începe, respectiv
personalului primăriei, d-nei secretar, conducătorilor direcțiilor, serviciilor, respectiv
tuturor angajaților din cadrul primăriei, cu ei am reușit să facem ce am reușit să
facem și care a fost apreciat într-o oarecare măsură sau în mare măsură de către
Covăsneni și nu am reușit să facem ce nu am reușit să facem, ceea ce ne va motiva
pentru perioada care va urma. Desigur că aceste feed-backuri, faptul că ești ales cu
un scor mare, pot să zic, detașându-mă de situația personală, îți dă o credibilitate în
plus, un spor în elanul pe care îl ai de altfel datorită habitusului tău, dar e o
confirmare care îți dă energie ca să pășești spre viitor și pentru acest lucru eu le
mulțumesc covăsnenilor.
Avem foarte mult de lucru, știm foarte bine cu toții, am vorbit foarte mult în
campania electorală despre diferite proiecte, priorități, fiecare din punctul lui de
vedere dar cu toții dorim, sunt convins, binele orașului și al locuitorilor orașului
Covasna. Poate că diferă opțiunea noastră vizavi de căile pe care trebuie să le
urmăm dar eu aș dori să-i rog pe consilierii nou aleși, intrați în mandat, să reușim să
găsim acea atmosferă propice lucrului, acea atmosferă constructivă, chiar dacă
rezultând din unele dezbateri în contradictoriu, din argumentații contrapuse dar să
găsim acele căi pe care putem să pornim împreună și care să ne conducă până în
momentul în care reușim să promovăm binele orașului. Să găsim acele puncte care
ne apropie, asta este foarte important, să lăsăm de o parte chestiunile ce țin de niște
calcule politice și politicianiste, ele țineau de perioada camapaniei electorale, dar
pentru perioada următoare să pornim cu cărțile albe și într-adevăr să găsim armonia
de care pot să spun și consilierii care au fost în celălalt mandat pot să confirme, am
avut parte într-o foarte mare măsură, relația dintre consilieri, relația dintre primar și
consilieri în mandatul anterior, ceea ce, spun eu, a lăsat, a permis, să ne concentrăm
energiile către cauze bune și să nu ne legăm de niște bătăi fără rezultat concret și
sterile, ceea ce nu mi-aș dori nici în perioada care urmează.
Avem foarte multe proiecte începute cu vechiul consiliu, pe care sunt
convins că le vom continua, unele sunt în prag de realizare, celelalte în prag de
proiecte, studiu de fezabilitate și așa mai departe, și foarte multe, având în
vedere și probabilitatea perioadei următoare, începutul unui nou exercițiu
bugetar al Uniunii Europene, noi apeluri care sunt convins că se vor lansa,
poate și proiecte guvernamentale, să ne folosim de aceste oportunități pentru
scopul acela pentru care am candidat cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu și să
îmi fiți parteneri în această aventură în care pornim astăzi pentru următorii 4
ani! Vă mulțumesc frumos.”
Președintele consiliului județean Covasna, dl Tamas Sandor:
„Dl Prefect, domnilor subprefecți, domnul primar, stimat auditoriu, aș vrea
în primul și în primul rând să vă felicit pentru noul mandat și spor la treabă, nu ne
ascundem după deget că avem treabă destulă. Din partea Consiliului Județean
Covasna - eu sper că o să continui și eu cu mandatul pe care am obținut, noi mâine
avem depunere de jurământ și investirea noului Consiliu județean și al președintelui
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consiliului județean - aș vrea să vă asigur că așa cum am fost vom fi alături și în
continuare, nu numai în cadrul profesional, nu numai în relații prietenești pe care le
avem cu dl Primar și cu foarte mulți covăsneni, ci și într-un cadru instituțional, ceea
ce înseamnă orașul Covasna, consiliul județean Covasna și consiliul local al orașului
Covasna. Avem proiecte comune, proiecte multe în derulare și cred că o să avem
și idei pentru noul ciclu de finanțare europeană. Totodată, aș vrea să mulțumesc
covăsnenilor pentru votul dat și pentru mine pentru că de data asta a fost cu vot
direct pentru candidații la președinția consiliului județean Covasna, am obținut
aproape 2000 de voturi, peste 60% din voturile valabil exprimate pentru președinția
consiliului județean, așa că cu această ocazie mulțumesc pentru acest sprijin politic,
cred că majoritatea celor care m-au votat au fost concetățenii mei maghiari, dar știu
foarte bine că foarte mulți covăsneni au votat și de etnie română. M-am uitat, mi-au
trimis și mesaje așa că pentru toți care au luat această decizie mulțumesc respectuos
și cred că, cum am muncit până acum și în campania electorală am spus foarte clar,
promisiunea noastră este cum am trăit și cum am muncit până acum. Asta este
promisiune și pentru viitor”.
Dl Primar: „Aș dori să-l felicit pe dl președinte Tamas Sandor pentru
rezultatul obținut la alegerile locale și în acest cadru în numele aleșilor covăsneni,
doresc să vă urez succes în activitate, inspirație în decizii, să ne fiți alături în măsura
în care puteți și vă permite legea și aveți posibilitatea. Eu sunt convins că vom
conlucra și în viitorii patru ani tot așa de bine cum am reușit și în cei patru ani care
astăzi se termină”.
Dl consilier Molnar Janos dorește să ia cuvântul din partea UDMR.
„Dl Prefect, domnii subprefecți, dl președinte al consiliului județean
Covasna, dl primar, permiteți-mi să mulțumesc în primul rând alegătorilor pentru
acea încredere pe care au investit în munca noastră și au votat pentru continuarea
lucrărilor și a acelor planuri pe care le-am avut în vedere, pe care am început dar nu
am reușit deocamdată să terminăm, totuși suntem în fază de execuție și cetățenii au
înțeles intenția noastră pentru binele orașului nostru. Totodată, felicit colegii care
acum au intrat în noul consiliu și le doresc succes și o conlurare cât mai fructuoasă,
sper să ne înțelegem la fel de bine cum ne-am înțeles și cu colegii din consiliul
anterior. Consider că ar trebui să depunem efort nu numai pentru acele zone
sau pentru acele părți ale orașului în care ne-au votat în majoritate, noi va
trebui să depunem un efort deosebit pentru îmbunătățirea vieții în tot orașul
Covasna, atât în Voinești cât și în Covasna și Chiuruș! Noi suntem aleșii
orașului, va trebui să ne concentrăm, să ne punem umărul laolaltă și să ajutăm
orașul. Felicitări, din nou și vă doresc succes!”.
Dl consilier Enea Nicolae din partea PSD:
„Eu în primul rând aș dori să felicit consilierii, atât pe cei vechi cât și pe cei
noi, care au intrat în consiliul local al orașului Covasna. Pe lângă felicitări aș dori să
adaug: eu cred că trebuie apreciată nu numai munca ultimului consiliu, trebuie
apreciată munca cam de 8-12 ani încoace. Eu, de exemplu, am făcut parte din
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consiliul local al orașului Covasna în perioada 2008 – 2016, după acea nu am mai
candidat și pe urmă am candidat din nou. Și în acea perioadă ne-am înțeles foarte
bine în perioada 2008 - 2012 poate au mai fost unele discuții, dar din 2012 până în
2016 conlucrarea a fost foarte bună. Ne-am înțeles pe proiecte, ceea ce doresc și de
acum încolo, independent de proiecte și de chestii politicianiste, pentru că nu-și au
rostul. Avem multe de făcut, ceea ce s-a început și de ex. și cele 11 străzi care s-au
început încă din 2016 pe la sfârșitul mandatului când eram și eu consilier, au fost
anumite blocaje, e bine că se termină în perioada imediat următoare. Pe viitor, spun
eu și în domnul primar am mare încredere, ca și în colegii mei, trebuie să mergem
pe partea infrastructurii. Nu concep ca în anul 2020 să fie drumuri neasfaltate în
orașul stațiunea Covasna! Eu zic să facem proiecte, să facem studii de
prefezabilitate, ca în momentul când vor veni banii să avem acele proiecte
făcute! Nu știu dacă vă aduceți aminte, în anul 2009 am primit o pleașcă de la
Guvern, atunci am avut noroc într-adevăr cu fostul președinte Traian Băsescu, care a
spus că ne dă bani să facem drumul Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu până
Subșiclău, dar, acest drum ca să primească bani trebuia să avem proiectul. Nu vreau
să mă laud dar am avut o inițiativă mai înainte să facem un studiu de prefezabilitate
pentru acest drum, a fost studiul făcut, că dacă nu era studiul făcut degeaba s-ar fi
dorit să se dea banii că nu puteam să cheltuim. Acei bani i-am cheltuit în 10 zile, în
14 zile drumul a fost gata, s-au pornit cu 2 utilaje și din sus și din jos și totul s-a
făcut. Deci, încă o dată aș dori – eu cunosc majoritatea consilierilor, pe cei noi
intrați, unii sunt propuși chiar de mine, pe ceilalți îi cunosc foarte bine am lucrat
împreună la diverse instituții – să conlucrăm foarte bine, sper să mergem pe
proiecte și cred că vom reuși să facem lucruri bune. Vă mulțumesc încă o dată,
felicitări d-le Primar, felicitări d-lor consilieri, felicitări d-le președinte al consiliului
județean, sper să avem ajutor și din partea prefecturii care este cu legea și să ne ajute
întotdeauna că știți cum este, legea e foarte bună și trebuie să respectăm, dar dacă
vrei să ajuți, poți să mai ajuți și cu aplicarea legii. Vă mulțumesc încă o dată.”
D-na consilier Muntean Felicia – Maria din partea PNL
„Mă numesc Felicia – Maria Muntean, aleasă pe lista partidului Național
Liberal împreună cu colegul meu. Mulțumesc alegătorilor, la rândul meu vreau să
mulțumesc alegătorilor români care ne-au votat, sunt convinsă că au fost puțini
maghiari care ne-au votat, le mulțumesc și lor dacă sunt. Mă bucur enorm că sunt în
acest consiliu local și sunt convinsă că avem puterea și priceperea, după cum tocmai
am jurat, să aducem bunăstarea acestui oraș, mult mai multă, nu doar un pic. Este un
oraș stațiune, cel mai cunoscut oraș stațiune specializat în boli cardiovasculare din
România, sper să mizăm pe asta și să facem tot ce ne stă în priceperea și inteligența
noastră pentru bunăstarea acestui minunat oraș în care toți ne ducem viețile, în care
ne creștem copiii și în care trebuie să îi determinăm să rămână! Vă mulțumesc.”
Președinte de vârstă,
Gazda István

Secretar General,
Vasilica Enea
4

