ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 3/2021
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Încheiat astăzi, 25 februarie 2021, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
ORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
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a.

Sunt prezenţi 15 consilieri în sala mare de evenimente al Casei
Orășenești de Cultură Covasna.
Lipsesc: d-na consilier Bodó Enikő și dl consilier Jeszenovics Róbert –
Károly.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al
orașului, d-na Vasilica Enea, director asistență socială, d-na Sîntoiu Angela Cornelia
și consilier juridic, d-ra Bartos Tímea.
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Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 60/2021 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 18 februarie 2021.
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Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna februarie 2021, care se desfășoară cu
respectarea distanțării sociale în sala mare de evenimente a Casei Orășenești de
Cultură Covasna.
Propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna februarie 2021.
Se propune ca președinte de ședință pentru luna februarie dl consilier Bocan
Ioan - Marcel
Se aprobă propunerea cu 15 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
Hotărârea nr. 18/2021
cu privire la alegerea președintelui de ședință

Dl președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local
al orașului Covasna pentru anul 2021.
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2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a
solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea
locuințelor sociale pentru anul 2021, actelor justificative care însoțesc cererea și
locului de primire a cererilor.
3. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a
solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru
repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care
însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării
Consiliului local al orașului Covasna
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a etajului
imobilului proprietate privată a orașului Covasna din str. Elisabeta nr. 24,
pentru Centrul Județean APIA.
6. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de selecție
pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al
S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului
Covasna la asociaţiile în care este membru, pentru anul 2021.
8. Raport de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în
Județul Covasna – pe anul 2020.
9. Informare privind activitatea desfășurată de S.C. Gospodărie
Comunală S.A - Centrul Regional Covasna pe anul 2020.
10. Raport de activitate al Asociației „Pro Spitalul Olandez – pro
Holland Korhaz” pe anul 2020.
11. Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUACOV” pe anul 2020.
12. Diverse – Decizia nr. 2/1/02.02.2021 a Camerei de conturi de
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.
2/17.01.2020

w

Dl Primar propune scoaterea punctului 5 de pe ordinea de zi în vederea
obținerii unor clarificări.
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Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se aprobă cu 15 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Covasna
pentru anul 2021.
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D-na Sîntoiu Angela – Cornelia prezintă și detaliază raportul de
specialitate.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
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tineret
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații
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Discuții: Dl Fülöp a studiat planul ca în fiecare an dar nu a mai văzut planuri
pentru viitor. Dorește să afle dacă sunt planuri și dacă se fac demersurile necesare
având în vedere că intrăm într-un nou ciclu de finanțare.
D-na Sîntoiu răspunde și arată că nu s-au mai inclus planuri pentru că nu a
reușit să identifice surse de finanțare pentru realizarea lor.
Dl Fülöp a văzut că sunt trecuți lunar 150 de beneficiari ocazionali ai
serviciilor sociale. În ce măsură ar ajuta dacă ar fi angajați cei doi asistenți medicali
comunitari, având în vedere că sunt 2 posturi prevăzute?
D-na Sîntoiu este sigură că ar fi de ajutor, au fost adrese prin care s-a cerut
finanțarea acestor posturi și a primit răspunsul să avem răbdare.
Dl Primar arată că s-au făcut demersuri dar nu a primit răspuns afirmativ.
Dl Fülöp nu înțelege cum în altă parte, la alte UAT-uri s-a putut angaja, ar
trebui să fie mai insistenți mai ales că este un obiectiv ca aceste centre sociale să se
înființeze.
Dl Primar aduce la cunoștința consilierilor faptul că s-a ocupat postul de
asistent la centrul financiar II, ceea ce înseamnă că nu mai sunt asistente cu
contracte de prestări servicii. Cei de la Centrul financiar I. au solicitat suplimentarea
posturilor cu un post, care deocamdată nu a fost aprobat. Mai insistă pentru
aprobarea unui post și finanțarea acestora de DSP.
Dl Fülöp știe că la școli numărul posturilor este stabilit în concordanță cu
numărul elevilor, deci toate posturile sunt ocupate.
Dl Primar promite că va face adresă pentru obținerea unor clarificări.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 19/2021
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cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Covasna,
pentru anul 2021
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Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe
sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru
anul 2021, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a
cererilor.
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D-na Sîntoiu Angela – Cornelia prezintă și detaliază raportul de
specialitate.
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea 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 - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații
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Discuții: Dl Molnár propune modificarea anexei 1 în sensul în care
solicitantul ar trebui să demonstreze ca are domiciliul în orașul Covasna de cel puțin
5 ani, anterior depunerii cererii.
Dl Gazda este de acord și propune în completare ca comisia să aibă și un
membru supleant, pentru orice eventualitate.
Dl Bocan întreabă dacă față de criteriile anterioare s-a schimbat ceva.
D-na Sîntoiu răspunde și arată că nu, doar s-a schimbat componența
consiliului local.
Se propune ca membru supleant d-na consilier Muntean Felicia - Maria.
Dl Președinte de ședință întreabă consilierii nominalizați dacă acceptă
propunerea și supune le vot propunerile de modificare.
Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile de modificare a proiectului de
hotărâre.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat și
completat, pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”,
unanimitate, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 20/2021
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe
sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru
anul 2021, actelor justificative care insoțesc cererea şi locului de primire a
cererilor

ro

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe din
fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din
fondul locativ de stat, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de
primire a cererilor.
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D-na Sîntoiu Angela – Cornelia prezintă și detaliază raportul de
specialitate.
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea 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 - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații
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Discuții: Dl Molnár face aceleași propuneri ca la proiectul anterior.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat și
completat, pe articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”,
unanimitate, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 21/2021
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din
fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din
fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de
primire a cererilor

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice,
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organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter
normativ care se supun adoptării Consiliului local al orașului Covasna.
D-ra Bartos Tímea prezintă detaliat raportul de specialitate.
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

a.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 22/2021
privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter
normativ care se supun adoptării Consiliului local al orașului Covasna
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea
administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al S.C. GOS-TRANSCOM S.R.L.
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D-na Secretar General prezintă proiectul de hotărâre.
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

w

Discuții: Dl Molnár propune ca consilierii Bodo Tohotom și Sasu Izabella să
facă parte din comisia de evaluare.
Dl Enea propune pe d-nii consilieri Neagovici Vasile Cătălin și dl Bocan Ioan
Marcel.
Dl Fülöp aduce la cunoștința consilierilor că nu doresc să participe în această
evaluare.
Dl Molnár propune atunci pe dl Vatány Ferenc.
Dl Bocan consultă membrii propuși dacă acceptă propunerea.
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Toți membrii propuși sunt de acord.
În continuare se propune ca d-na Cucu Irma, inspector resurse umane să fie
secretarul comisiei fără drept de vot.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre completat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 23/2021
cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea
administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație
al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
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Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este
membru, pentru anul 2021.
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Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că orașul Covasna este
membru în mai multe asociații care au ca scop desfășurarea unor activități în interes
comun, în condițiile legii. Aceste asociții pe parcursul anilor au lucrat și și-au atins
scopul, cotizațiile aferente se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație.
Aprobarea cotizațiilor anuale au fost incluse a hotărârea de aprobare a bugetului
local, anul acesta s-a considerat să mergem în această formă. A fost solicitat și
punctul de vedere al asociațiilor care la rândul lor au comunicat cuantumul cotizației
anuale.
În continuare prezintă pe scurt activitatea fiecărei asociații, accentuând mai
mult Asociația Pro Spitalul Olandez, care a fost creată de orașul Covasna cu 4
comune învecinate cu precizarea că cotizația s-a stabilit în funcție de numărul
locuitorilor în afară de Comuna Zăbala, care este membru și în altă asociație
constituită cu acest scop (pentru sprijinirea activității Spitalului Municipal Târgu
Secuiesc). În contul acestei asociații este o sumă necheltuită, o să fie convocați
primarii comunelor să vedem în ce măsură putem să facem o termoizolare a clădirii
spitalului orășenesc, din ce material, cam cât ar costa, dacă nu ne ajung banii
eventual să mai strângem niște bani.
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Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
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Discuții: Dl Neagovici este de părere că suma strânsă mai bine trebuie
păstrată în cont având în vedere că de la Casa de Asigurări suma alocată în acest an
este cu 25% mai mică față de anul trecut.
Dl Primar: deocamdată mai așteptăm, se vor mai face virări și vom decide
împreună cum vom cheltui acești bani.
Dl Enea este de părere că ar putea începe termoizolarea în acest an având în
vedere că sunt 2 clădiri, se pot face pe rând.
Dl Ferencz constată că cotizația anuală către Asociația pentru Dezvoltarea
Turismului în Județul Covasna este o sumă enorm de mare și nu vede justificarea
cheltuielilor. La Asociația Pro Spitalul Olandez nu cotizează Ministerul Sănătății
pentru susținerea spitalului?
Dl Primar clarifică faptul că Asociația Pro Spitalul Olandez a venit ca un fel
de medicament pentru rezolvarea problemei Spitalului Orășenesc, care la vremea
respectivă trebuia ori desființat, ori preluat de primărie, dar orașul Covasna nu avea
nici o posibilitate pentru susținerea spitalului, astfel a fost preluat de către Spitalul
de Cardiologie. Când au fost predate spațiile către Spitalul de Cardiologie, nu au
fost predat și dreptul de administrare a acestora. Totuși fiind clădirea noastră am
spus să ajutăm cumva. Asociația a susținut spitalul cu aparatură, cu cheltuieli
curente. Noi nu dăm bani pentru minister, dăm banii pentru spital.
La Asociația Pentru Dezvoltarea Turismului am contribuit cu mult mai puțin
anterior, dar toată suma mergea pentru salariul angajatului. Dacă punem cap la cap
toate cheltuielile aferente orașului Covasna suntem acolo sau chiar depășim suma cu
care cotizăm.
D-na Muntean nu a simțit deloc activitatea acestor asociații, mai ales al
celui pentru Orașe Balneare, nu a văzut nici un raport de activitate. Ne-ar plăcea și
nouă să știm ce fac.
Dl Primar arată că de acolo e mai greu să aducem un raportor, ei au făcut
demersuri inclusiv pentru voucherele de vacanță. Au fost și demersuri pentru
vouchere de sănătate. Activitatea Asociației Pentru Dezvoltarea Turismului ar trebui
să se vadă și prin activitatea pe care o prestează inclusiv prin centrul de informare
turistică.
D-na Muntean: da, mai ales dacă este finanțat și din taxa de stațiune, ar
trebui să promoveze și turismul balnear.
Dl Neagovici este de părere că activitatea acestor asociații este foarte
importantă în perspectiva finanțării din fonduri europene. Raportul de activitate al
ADT s-a îmbunătățit față de anul trecut, având în vedere și situațiile aferente anului
2020. Referitor la banii care merg la Ministerul Sănătății – a fost șansa orașului să
avem spitalul în subordinea Spitalului de Cardiologie. Activitatea de zi de zi ajunge
la sume foarte mari, puteți să faceți comparație cât ajută suma cotizată cu un scop
nobil. A fost achiziționat aparatură foarte bună, urmează să fie semnat un contract
numai pentru dotări.
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D-na Secretar arată că un gest nobil fac și cetățenii orașului care contribuie
cu 2% respectiv cu 3,5% din impozitul pe venit la această asociație.
Dl Bocan cere d-lui Primar să solicite un raport de la Asociația Orașelor
Balneare.
D-na Muntean se interesează cui distribuie pliantele centrul de informare
turistică?
Dl Primar răspunde: merg turiștii la centru și la ridică de acolo. Este pentru
dezvoltarea turismului în tot județul Covasna, nu este doar pentru turism balnear.
Când se vor mai tipări broșuri promite că se vor trimite și la hoteluri.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 24/2021
cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este
membru, pentru anul 2021
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Se trece la discutarea punctelor:
7. Raport de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în
Județul Covasna – pe anul 2020.
8. Informare privind activitatea desfășurată de S.C. Gospodărie
Comunală S.A - Centrul Regional Covasna pe anul 2020.
9. Raport de activitate al Asociației „Pro Spitalul Olandez – pro Holland
Korhaz” pe anul 2020.
10. Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUACOV” pe anul 2020.
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Dl Primar: după aprobarea bugetului vom invita reprezentanții
asociațiilor, dacă sunt întrebări, nelămuriri puteți să vă adresați lor.
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Diverse.
Dl Primar aduce la cunoștința consilierilor că în data de 26 februarie, vineri,
începe campania de vaccinare și în orașul Covasna. Luăm toate măsurile necesare în
interesul covăsnenilor. Astăzi am făcut recepția la terenul de sport din parcul
Gheorghe Doja, am comandat material de înveliș pentru beton și fier. Dorim să dăm
drumul la folosință săptămâna viitoare, punem și la dispoziția școlii generale.
Am închis pârtia de schi, patinoarul mai funcționează până duminică.
Curtea de conturi la ultimul control a lăsat niște măsuri mai greu de dus la
îndeplinire pentru care printr-o decizie ulterioară s-a prelungit termenul de aducere
la îndeplinire.
Mai este o adresă în mapele Dvs. a unei Doamne referitor la parcul de
sculpturi de lângă hotelul Montana. Unele sculpturi sunt degradate în totalitate,
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unele nici nu sunt pe terenul nostru, unele dintre ele au fost incluse în inventarul
domeniului public. Ar trebui să restaurăm ce se poate și să actualizăm inventarul.
D-na Secretar arată că au fost discuții la un moment dat ca aceste sculpturi
să fie mutate în curtea Spitalului de Cardiologie.
Dl Neagovici arată că în acest caz ar fi nevoie de aprobarea Ministerului
Sănătății.
Dl Molnár este de părere că cel care a creat opera de artă a luat în calcul
zona din jur, a fost încadrat în zonă. Pentru restaurare crede că ar fi nevoie și de
acordul artistului.
Dl Ferencz: eventual să mai conservăm ce se mai poate.
Dl Enea: ce ne facem dacă nu sunt pe proprietate publică?
Dl Primar este de părere că am putea face conservare în colaborare cu elevii
de la școlă, să restaureze și să conserveze ei ce se poate. Unde terenul nu este al
nostru nu știu ce ne facem, eventual le mutăm de acolo.
Dl Ferencz: să le mutăm mai încoace.
Dl Primar: sau să le ducem în Valea Zânelor.
În continuare dl Primar prezintă adresa de apel înaintată la Tribunalul
Brașov în procesul cu dl Csutak Csaba, care a cerut anularea hotărârii consiliului
local prin care s-a aprobat supraimpozitarea terenurilor și clădirilor neîngrijite. În
apel s-a precizat faptul că HCL se consideră legală și solicită respingerea acțiunii
împotriva Consiliului local.
Dl Bocan prezintă adresa Instituției Prefectului care se referă la lansarea
sesiunii de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat „Servicii
de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”. Ca să ne încadrăm în
acest sprijin trebuie făcut amenajamentul silvic, atunci putem asigura condițiile
necesare.
Dl Primar arată că sunt anumite porțiuni de pădure în care veniturile sunt
mai mari din exploatare.
Dl Bocan este de părere că se pot încadra amândouă.
D-na Secretar știe că subvențiile se dau ca pădurile să nu fie exploatate.
Dl Vatány a înțeles că nici pădurile din jurul zonei respective nu se pot
exploata.
D-na Muntean întreabă cât este suprafața minimă?
Dl Bocan răspunde: minim 100 ha.
Dl Domaházi aduce la cunoștința executivului că pe terenul d-lui Csutak au
adunat mizeria, dar au lăsat acolo, nu au dus nicăieri. Referitor la turism: Zăbala se
vede mai mult în ultima perioadă decât Covasna. Dorește să afle de ce nu are
spitalul orășenesc un WC ecologic.
Dl Enea arată că la spital oamenii nu stau doar un minut sau două. Nu au
fost reclamații în acest sens.
Dl Primar: noi avem WC-uri ecologice pe care nu le utilizăm în momentul
de față. Dacă așa consideră conducerea spitalului, noi ajutăm, ducem WC-uri.
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Dl Neagovici a discutat această problemă cu d-na manager, dar nimeni nu șia asumat această răspundere. Fără apă, fără angajat care să curețe - este mai
periculos o toaletă necurățată.
Dl Primar știe de problema molozului depozitat pe terenul d-lui Csutak,
acolo a fost o neînțelegere care încă nu s-a clarificat.
Dl Fülöp este interesat în ce stadiu se află elaborarea bugetului, dacă are
concepție și dacă se pot face propuneri.
Dl Primar explică faptul că nu s-a discutat încă despre această temă pentru
că au așteptat elaborarea bugetului național. Se pot face propuneri, o să poarte
discuții cu dl Viceprimar și cu dl Bagoly – o să ne întindem până unde ne permite
plapuma.
Dl Gazda se interesează dacă se poate face un WC public undeva în centrul
orașului.
Dl Primar dezbate posibilitățile arătând că pe timpul verii va fi deschis cel
din parc, deocamdată.
Dl Neagovici a văzut toalete automate, ar trebui să vadă la ce preț sunt.
Dl Primar explică că cel care este acum este provizoriu, în perspectivă se
poate face un WC public numai să vadă în ce măsură se susține.
Dl Fülöp: eventual s-ar putea achiziționa una automată prin asociația Orbai.
Dl Primar nu vede în ce măsură ar fi de acord primarii comunelor să
finanțeze în WC public în orașul Covasna.
Dl Gazda a observat că oamenii s-au obișnuit să facă curățenie în
gospodăriile lor ca ulterior să depoziteze gunoiul pe malul pârâului. Din câte știe
există o hotărâre de consiliu pentru curățarea zăpezii din fața magazinelor și din fața
proprietăților, care ar trebui aplicată pentru că nu curăță nimeni trotuarele. Cei care
stă în zona pârtiei de schi sunt nemulțumiți de faptul că firma care exploatează masa
lemnoasă trage lemnele și lasă pe marginea drumului, chiar în fața izvoarelor de
unde oamenii sunt obișnuiți să ia apă, iar în așa fel nu au acces la izvoare. În
continuare ridică problema parcării din str. Școlii (în locul casei demolate),
problema literelor căzute de pe clădirea Centrului Cultural și clădirea Spitalului
Orășenesc. Nu în ultimul rând amintește problema câinilor vagabonzi care sunt în
str. Gabor Aron.
Dl Primar în legătură cu curățarea zăpezii – mai ales în jurul spitalului –
arată că nu sunt destule locuri de parcare și oamenii lasă mașinile pe trotuar, din
această cauză nu se poate curăța zăpada. Se va verifica situația terenului de lângă
spital și eventual se va face loc de parcare. Cu parcarea din str. Școlii – prima dată
trebuie curățat terenul, trebuie o investiție mai mare dar în prima fază, la propunerea
d-lui Viceprimar se va pune pietriș ca până la finalizarea lucrărilor să fie folosibil
terenul.
Dl Gazda cere un moment de reculegere în memoria d-lui Muntean
Dumitru, Szigeti Albert și Ciangă Horia – Dumitru.
Dl Bocan arată că s-a tot discutat despre problema terenurilor la care trebuie
schimbată categoria de folosință – scos din fondul forestier (se referă și la Cetatea
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Dacică din Valea Zânelor). A găsit o firmă din Brașov care se ocupă cu astfel de
documentații și propune formarea unei comisii de lucru care s-ar ocupa cu situația
juridică a terenurilor.
Dl Primar: prima dată identificăm problemele și așa luăm măsuri. Trebuie
să înaintăm din nou solicitare pentru preluarea drumurilor forestiere.
Dl Bocan: dacă aveți nevoie de noi, vă suntem alături.
D-na Secretar este de părere că cel mai simplu ar fi să se facă lobbi la
Guvern să scoată terenul din fondul forestier. Se oferă să facă parte din comisia de
lucru propusă de dl consilier Bocan.

w

w

w

.p

rim

co

ar

ia

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOCAN IOAN - MARCEL

va

sn

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.45.
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