ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 8/2021
Încheiat astăzi, 27 mai 2021, orele 1230, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 16 consilieri în sala mare de evenimente a Casei Orășenești
de Cultură Covasna.
Lipsește dl consilier Bocan Ioan – Marcel.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al
orașului, d-na Vasilica Enea, director S.C. Gos Trans Com S.R.L., dl Csikos Tibor
Zoltan, director economic dl Bagoly Zsolt – Lajos, director asistență socială, d-na
Sîntoiu Angela – Cornelia, arhitect șef, dl Ambrus Attila, șef serviciu direcția
economică, d-ra Barti Edith, inspector managementul proiectelor, dl Dimeny Hunor
Attila și consilier juridic, d-ra Bartos Timea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 161/2021 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 20 mai 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna mai 2021, care se desfășoară cu respectarea
distanțării sociale în sala mare de evenimente a Casei Orășenești de Cultură
Covasna.
Președinte de ședință a fost ales dl consilier Enea Nicolae în ședința
extraordinară din data de 17 mai 2021.
Înainte de prezentarea ordinii de zi dl președinte de ședință supune la vot
procesele verbale ale ședințelor din:
- 22 aprilie 2021, ședință ordinară – proces verbal nr. 6
- 17 mai 2021, ședință extraordinară – proces verbal nr. 7
Se aprobă procesele verbale cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.
Dl președinte de ședință prezintă ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al
orașului Covasna.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare numărului burselor
școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2021.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE
LOCUIT PARTER – beneficiar Debreczi Attila și Vas Zsuzsanna.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe
31.03.2021.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe
31.12.2020.
7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL
109/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de
care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul
Covasna și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei
special de salubrizare.
8. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiilor de
selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de
finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor
cultură, educație, sport și religie.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității
administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a
infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității
administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru dotarea
spațiilor de joacă din mediul rural”.
11. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea proiectelor culturale
prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora.
12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL
63/2020 privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor
aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP –
Romsilva în domeniul public al orașului Covasna.
13. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 148/2020 privind
aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna,
județul Covasna.
14. Raportul de activitate al Asociației de dezvoltare intercomunitară
„Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” pe anul
2020.
15. Diverse: - Adresa Instituției Prefectului nr. 5665/26.04.2021 privind
publicarea declarațiilor de avere și de interese
- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.
23273/19.02.2021 – Informare privind aprobare PUG
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- Adresa ANAF Brașov privind clarificarea situației imobilului din str. Gabor Aron
nr. 10
- Protocol de colaborare: Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și
Balneologie
- Adresa Instituției Prefectului nr. 4959/21.04.2021 – privind obținerea autorizației
de securitate la incendiu
- Ordin nr. 300 din 14 mai 2021 privind aprobarea Metodologiei pentru concursul
local de proiecte de tineret
- Hotărârea Guvernului nr. 505 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea steagului
orașului Covasna, județul Covasna
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Covasna cu alte unități
administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ZONĂ
METROPOLITANĂ
TÂRGU
SECUIESCCOVASNA”.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea „PREMIULUI DE
EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI
ŞCOLARE” pentru trei elevi
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 16 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.
Dl Bagoly Zsolt - Lajos prezintă raportul de specialitate și detaliază
proiectul privind rectificarea bugetului local.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL – cu amendamente din parte d-lui consilier Enea
Nicolae
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Primar completează cele prezentate de dl Bagoly și aduce la
cunoștința consilierilor faptul că au fost 2 proiecte câștigătoare pe AFIR, unul pentru
achiziționarea de tunuri de zăpadă și unul pentru sistem de acces și stația de
pompare a apei. Tunurile au fost achiziționate, însă nu a reușit achiziționarea
sistemului de acces și a stației de pompare, astfel a rămas o anumită sumă de bani
necheltuită, cu care doresc să achiziționez un tractor cu mai multe utilaje, cum ar fi
plug pentru deszăpezire, pentru udat, etc.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 50/2021
cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2021
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru
SC. GOS-TRANS-COM SRL.
Dl Csikos Tibor Zoltan, directorul S.C. Gos Trans Com S.R.L. prezintă și
detaliază proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a societății
comerciale.
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, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 51/2021
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru
SC. GOS-TRANS-COM SRL.
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobare numărului burselor școlare și a cuantumului acestora
pentru anul 2021.
D-na Sîntoiu Angela Cornelia prezintă și detaliază raportul de specialitate și
arată că se propune acordarea unui număr de 243 de burse, sumele alocate din
bugetul de stat nu sunt suficiente și astfel se propune suplimentarea fondurilor din
bugetul local sau solicitarea de fonduri suplimentare din bugetul de stat.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
- AVIZ FAVORABIL
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Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-na Becsek explică din ce cauză este această neconcordanță între
sume: există un registru online, prin care se solicită date, iar când era vorba de burse
a fost încărcată ultima hotărâre de aprobare a burselor, din decembrie. Între timp, la
începutul semestrului II s-a modificat lista elevilor beneficiari de burse, astfel a
crescut numărul solicitanților, de aici provine diferența.
Dl Enea a observat că la Școala Gimnazială „Avram Iancu” nu sunt burse de
performanță.
D-na Lungu arată că așa este, pentru că nu s-au organizat în ultima perioadă
olimpiade.
Dl Gazda explică faptul că sunt niște criterii bine stabilite conform cărora se
propun bursele de excelență. D-na directoare Becsek, anul financiar și anul școlar nu
corespund, de aceea este această discrepanță.
Dl Fulop își aduce aminte că au mai fost discuții și în anii anteriori că nu se
cunoaște cu exactitate numărul elevilor care ar trebui să beneficieze de burse. Este
de părere că ar fi necesar suplimentarea acestor sume, în acest sens are două
propuneri: 1. Bursele sociale și cele de studii să fie în cuantum de 100 lei, bursele de
merit de 110 lei, iar bursele de excelență să fie de 200 de lei – ar fi o recunoaștere
față de performanță și ar însemna 8000 lei în plus din bugetul local. Propunerea 2
este astfel: bursele sociale și cele de studii să fie în cuantum de 100 de lei, cele de
merit 150 lei și cele de performanță 150 de lei, dar cel puțin la cele de perfomanță ar
trebui mărită suma.
Dl Primar: este o chestiune destul de delicată, fiindcă nimeni nu spune că
copiii nu au dreptul la bursă, cât mai mare să fie, că până la urmă știm că astfel îi
premiem, sunt copiii noștri, îi motivăm, deci eu sunt pentru, dar trebuie să vedem și
posibilitățile noastre. Acum, vedeți, alții peste capul nostru au stabilit că bursele
trebuie să fie de 100 de lei. Bun. Acum ne conformăm. În ce măsură o să luăm banii
aceștia înapoi, eu nu știu. Oricum avem o diferență pe care noi nu am prevăzut în
buget. Aceste beneficii sociale pe care la acordăm - o expresie spunem generală –
sunt bune, sunt apreciate de către cetățeni, dar în aceeași măsură, apropo și de acel
tusou pentru copii – a avut succes, vedeți și în presă, oamenii au apreciat acest lucru
– pe de altă parte oamenii au așteptări și pe partea de dezvoltare infrastructurală.
Acum noi nu am mărit anul acesta, știți foarte bine, nimeni nu a votat o majorare a
taxelor și impozitelor. Ori în momentul în care propunem niște cheltuieli în plus, ar
trebui să vedem și de unde finanțăm adică la ce renunțăm, cu prețul a ce
suplimentăm aceste chetuieli cu partea socială, care sunt ele bune, sunt necesare, aș
fi de acord, dar atunci în aceeași măsură să vedem și să propunem la ce cheltuieli
renunțăm ca ele să fie în echilibru. Ca și chestie de principiu. În afară de asta Dvs.
să votați așa cum considerați. Oricum este o majorare substanțială a burselor, dacă
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nu o să ne aloce banii respectivi, noi o să avem o sumă foarte mare, de ordinul
sutelor mii de lei pe care trebuie să asigurăm de undeva.
Dl Fulop a înțeles cele expuse de dl Primar, în urma discuțiilor reformulează
propunerea, doar la bursele de performanță propune majorarea la 200 de lei.
Dl Primar este de părere că suma nefiind așa de mare, se poate suplimenta,
dar ca și principiu, tot dând din ceva ce nu crește, undeva va descrește.
Dl președinte de ședință supune la vot prima propunere a d-lui Fulop, care
se aprobă cu 16 voturi „pentru” – unanimitate.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 52/2021
cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora
pentru anul 2021
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT PARTER – beneficiar
Debreczi Attila și Vas Zsuzsanna.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea 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 - 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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 53/2021
cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT PARTER - beneficiar Debreczi Attila
și Vas Zsuzsanna
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare pe 31.03.2021.
D-ra Barti Edith prezintă și detaliază raportul de specialitate.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 54/2021
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2021
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2020.
D-ra Barti Edith prezintă și detaliază raportul de specialitate.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 55/2021
Privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2020
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea și completarea HCL 109/2016 privind instituirea taxei
speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără
contract de prestări servicii din orașul Covasna și pentru aprobarea
Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare.
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D-ra Bartos Timea prezintă raportul de specialitate și arată faptul că S.C.
Gos Trans Com S.R.L. a solicitat punct de vedere în legătură cu stabilirea taxei
speciale la imobilele care nu sunt utilizare sau sunt utilizate temporar, care nu sunt
imobile de reședință sau domiciliu. În urma discuțiilor se propune ca proprietarii
imobilelor care nu folosesc imobilul mai mult de 15 zile pe an, să aibă obligația
depunerii unei declarații pe propria răspundere, în caz contrar se va aplica taxa
specială de salubrizare.
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, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - 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
Discuții: Dl Primar arată că necesitatea adoptării acestei HCL este
reprezentată de unele imobile utilizate temporar. Am încercat să găsim o soluție mai
ales pentru acele imobile care sunt utilizate, poate și în scop turistic, și nu au un
contract de salubrizare încheiat, astfel se propune ca acele imobile care nu sunt
utilizate mai mult de 15 zile pe an să nu plătească, cu condiția depunerii unei
declarații pe propria răspundere, iar ceilalți da.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 56/2021
cu privire la modificarea şi completarea HCL 109/2016 privind
instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază
utilizatorii fără contract de prestări servicii din oraşul Covasna şi pentru
aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de
salubrizare
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
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contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local
depuse în cadrul domeniilor cultură, educație, sport și religie.
Dl Dimeny Hunor - Attila prezintă raportul de specialitate și arată
necesitatea constituirii comisiilor cu precizarea că pentru comisiile de evaluare și
contestație a proiectelor culturale trebuie respectate cerințele legale prevăzute în
O.G. nr. 51/1998.
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, 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
În urma discuțiilor și a propunerilor se constituie comsiile după cum urmează:
1. comisiile de selecționare pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de
finanțare nerambursabilă din bugetul local:
1. Comisia pentru proiectele culturale:
Președinte: Molnár János
Membri: Thiesz János
Gyerő Katalin
Zaha Petruța
Enea Nicolae
Secretar: Dimény Hunor - Attila
Membrii supleanți: Sasu Izabella
Ferencz Botond
2. Comisia pentru proiecte educaționale:
Președinte: Becsek Éva
Membri: Gazda Istvan
Lungu Liliana
Muntean Felicia - Maria
Jeszenovics Albert
Secretar: Dimény Hunor - Attila
Membrii supleanți: Neagovici Vasile - Cătălin
Sîntoiu Angela-Cornelia
3. Comisia pentru proiecte religioase:
Președinte: Domaházi János
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Membri: Molnár János
Vatány Ferenc
Bocan Ioan - Marcel
Neagovici Vasile - Cătălin
Secretar: Dimény Hunor - Attila
Membrii supleanți: Fülöp Csaba
Enea Nicolae
4. Comisia pentru proiecte sportive:
Președinte: Jeszenovics Róbert - Károly
Membri: Bodó Töhötöm
Molnár János
Bocan Ioan - Marcel
Fülöp Csaba
Secretar: Dimény Hunor - Attila
Membrii supleanți: Ferencz Botond
Sasu Izabella
2. comisiile de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul
domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local:
1.Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte culturale:
Președinte: Butyka Gyula
Membri: Pătru Dana
Konnáth Rita
Bocan Ioan Marcel
Bagoly Zsolt - Lajos
Secretar: Dimény Hunor - Attila
Membrii supleanți: Bodó Töhötöm
Vatány Ferenc
2. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte educaționale:
Președinte: Neagovici Vasile - Cătălin
Membri: Thiesz János
Sasu Izabella
Enea Nicolae
Bocan Ioan - Marcel
Secretar: Dimény Hunor - Attila
Membrii supleanți: Bodó Töhötöm
Domaházi János
3. Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte religioase:
Președinte: Fülöp Csaba
Membri: Gazda István
Bodó Eniko
Lungu Liliana
Muntean Felicia Maria
Secretar: Dimény Hunor - Attila
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4.

Membrii supleanți: Vatány Ferenc
Ferencz Botond
Comisia de soluționare a contestațiilor pentru proiecte sportive:
Președinte: Vatány Ferenc
Membri: Enea Nicolae
Jeszenovics Albert
Bodó Enikő
Neagovici Vasile - Cătălin
Secretar: Dimeny Hunor - Attila
Membrii supleanți: Muntean Felicia - Maria
Rusu Zsuzsánna

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 57/2021
cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a
contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local
depuse în cadrul domeniilor cultură, educație, sport și religie
D-na consilier Becsek Eva și dl consilier Gazda Istvan cu acordul celor
prezenți părăsesc sala de ședințe.
Se trece la discutarea punctelor 9 și 10 de pe ordinea de zi, Proiect de
hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș
Covasna la ”Programul Județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul
rural”, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității
administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a
infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”.
Dl Primar prezintă referatele de aprobare și detaliază proiectele propuse
spre aprobare, arătând faptul că anual Consiliul Județean finanțează astfel de
proiecte. Au mai fost finanțate și alte proiecte de către Consilul Județean,
reabilitarea interioriului școlii din Chiuruș, respectiv Casa de Cultură din Chiuruș.
Fiind vorba de mediul rural, nu se încadrează școlile din orașul Covasna.
Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
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Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supun la vot proiectele de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care sunt aprobate cu 14 voturi ,,pentru”, după care se adoptă:
HOTĂRÂREA NR. 58/2021
privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna
la ”Programul Județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul rural”

și
HOTĂRÂREA NR. 59/2021
privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș
Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de
invatamant preuniversitar”
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor
alocate acestora.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că suma propusă pentru
aceste proiecte prioritare este de 125 mii lei, care este la dispoziția Casei Orășenești
de Cultură. În anii precedenți unele proiecte nu s-au putut implementa, dar banii au
rămas în excedentul bugetului Casei de Cultură.
Dl Enea înainte de consultarea avizelor comisiilor de specialitate și având în
vedere că anul acesta nu se pot implementa proiecte, propune ca sumele propuse
pentru proiectele prioritare: Ziua Sitului Arheologic Cetatea Zânelor – 2000 lei,
Ziua Limbii Române – 2000 lei respectiv Ziua Națională a României – 5000 lei să
fie redirijate pentru construirea bustului lui Mihai Eminescu. Consilierii o să doneze
și ei niște sume, se mai primesc sponsorizări și poate reușim să realizăm această
statuie. Sumele nu se pierd, se investesc acolo unde trebuie. Solicită consilierilor să
ajute cu votul lor pentru realizarea acestui proiect.
Dl Molnar consideră că participarea activă la viața culturală este mai
importantă decât ridicarea unui bust.
Dl Enea se interesează cum se poate participa activ, online, dacă pandemia
nu va permite realizarea evenimentelor.
Dl Molnar aduce la cunoștința celor prezenți în sala de ședințe faptul că nu
demult a fost organizat un eveniment cu ocazia zilei teatrului universal, cu
respectarea distanțării, aproape cu sala plină, cu spectatori mai ales din Voinești.
Există totuși posibilități de a participa la evenimente culturale, cum ar fi și ziua
sitului arheologic.
Dl Enea consideră că Mihai Eminescu are legătură cu toate cele trei
proiecte.
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D-na Muntean crede că aceste evenimente, mai ales Ziua Națională a
României s-ar putea marca cu dezvelirea bustului lui Mihai Eminescu. Nu înțelege
de ce se numește Cetatea Zânelor, când acolo nu există nici o zână, de ce nu este
denumită Cetatea Dacică.
D-na Secretar arată că așa a fost denumită prin Ordinul Ministrului.
Dl Primar precizează fapul că acolo, ca și așezare, se suprapun mai multe
culturi, cea mai pregnantă fiind a dacilor. Așezarea, care este o fortificație, este
format din mai multe culturi. Aceste lucruri se pot studia în Monitorul Oficial.
D-na Muntean este de părere că pot da o șansă pentru realizarea statuii și
dezvelirea ei cu ocazia Zilei Naționale a României.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Dl Președinte de ședință supune la vot propunerea , care primește 4 voturi
„pentru” și 10 voturi „împotrivă”.
Dl Enea constată cu părere de rău că se face un front comun împotriva
statuii lui Mihai Eminescu, îi pare rău pentru că aceste sume nici nu au fost
împărțite ca lumea, partea românească nu a luat o treime din aceste sume, mai mult,
banii sunt cheltuiți aiurea, pe mese festive, mâncare, băuturi. De acum încolo va fi
mult mai atent la ceea ce votează. Când s-au pus cinci statui în parcul central al
orașului nu a fost împotrivă, nu înțelege de ce nu se poate aproba suma de 38 mii lei
din bugetul local pentru bustul lui Mihai Eminescu.
D-na Muntean întreabă de ce doresc ceilalți consilieri să decidă pentru ei.
Dl Molnar arată că nu vrea nimeni să decidă pentru ceilalți și este de părere
că cele spuse anterior de dl Enea că partea românească nu primește nici o treime din
bani nu sunt adevărate, pentru că partea românească primește suma de 17 mii lei.
Suma alocată zilelor orașului Covasna este pentru un proiect comun. Această listă a
fost votată împreună de toți consilierii.
Dl Enea arată că nici el nu a intervenit în evenimentele organizate de alții și
este de părere că dl Molnar se opune la tot ceea ce este românesc.
Dl Primar: trebuie să mergem înapoi în timp – niciodată nu s-a finanțat nici
o statuie din banii publici, asta era o înțelegere de nivel de principiu de-a lungul
consiliilor locale, chiar din această cauză ca să nu iasă discuții. Ceea ce s-a votat
într-adevăr au fost amplasamentele, de la această înțelegere s-a făcut o abstracție de
la acel principiu în 2018, de Centenar, când a fost alocată o sumă de bani pentru
acele busturi din Parcul Tineretului și pentru bustul lui Mihai Eminescu. Ceilalți
prin sponsorizări au obținut suma necesară finalizării busturilor, suma alocată pentru
bustul lui Mihai Eminescu a rămas în buget, s-a dorit realizarea lui din materiale mai
bune, de calitate artistică. Unde s-a mai făcut o excepție de-a lungul timpului a fost
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bustul lui Avram Iancu când s-a aprobat o solicitare a unuia dintre consilieri, s-a luat
suma alocată nedeii mocănești, tot așa pe înțelegere, după care opozanții politici au
pus în discuție corectitudinea fracțiunii UDMR, inclusiv în presă. Am zis să dividăm
de la orice concepție artistică pentru că se împart părerile, alocăm sume de bani
pentru activități culturale, educaționale, de sănătate, să nu dăm loc unor discuții, cel
care dorește statuie cumva să obțină fonduri pentru acea statuie, noi aprobăm
amplasamentele, și atunci cu siguranță nu suntem în paradigma în care cineva pentru
ambiții politice - nu vorbesc de dl Enea – în general, pun niște statui pe banii
publici, pe banii covăsnenilor. Am zis nu, am evitat acest subiect, fiecare statuie ce
se pune se pune din bani privați. Cam asta era discuția, până acum așa s-a lucrat, 2
excepții au fost pentru statui propuse de către partea românească, în rest am înțeles
solicitarea d-lui doctor. Comunitatea maghiară nu a venit niciodată cu solicitarea ca
din banii publici să se ridice o statuie pentru nimeni din orașul Covasna.
Dl Enea este de acord, se va realiza această statuie din alte fonduri, dar va fi
pusă în centrul orașului, pentru că comunitatea maghiară are 5 statui (simboluri)
acolo, comunitatea românească nu are nici una. Așa doresc mulți, ca acea statuie să
fie în Parcul Central!
D-na Secretar este de părere că nu vor fi de acord cu această propunere
ceilalți consilieri, niciodată.
Dl Primar precizează că în măsura în care unele dintre aceste evenimente nu
se pot ține pe fondul pandemiei, sunt 2 variante: ele rămân în excedent și ele vor fi
utilizate anul următor, sau eventual dacă se reapreciază tot pentru activități culturale
că se poate face altceva, se poate modifica eventual ulterior această listă și să vedem
ce se poate realiza, puteți veni cu propuneri pentru ceva ce nu s-a realizat anterior,
eventual.
Dl Enea a observat că unele proiecte nici nu mai sunt pe listă, cum ar fi Ziua
Culturii Naționale sau 24 ianuarie.
Dl Primar arată că suma strănsă data trecută, de 15 mii lei rămâne acolo, se
poate calcula cu acea sumă fără discuții.
D-na Muntean înțelege că ar mai fi nevoie de 25 mii lei pentru realizarea
acestui bust. Este de părere că nu există bani publici, sunt banii plătitorilor de taxe și
impozite și se puteau redirecționa aceste sume pentru această statuie, alți bani în
plus nu au cerut.
Dl Molnar explică faptul că nu este vorba de încăpățânare, nici nu sunt
împotriva bustului, doar că prin eliminarea acestor puncte nu se dă șansa elevilor să
participe la aceste evenimente culturale, iar participarea la viața activă culturală este
importantă pentru dezvoltarea copiilor.
D-na Muntean se interesează dacă anul trecut copii din Voinești au avut
activități culturale.
Dl Molnar știe că înainte erau activități, dar nu știe ce s-a întâmplat.
D-na Secretar: sunt importante și evenimetele, iar când nu erau aceste
proiecte prioritare aprobate, veneau românii, umpleau sala. În schimb când s-au
alocat acești bani penru proiecte culturale prioritare și s-au cheltuit de către dl
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director Czilli sau de către altcineva, sălile erau goale la spectacole pe bani publici.
În schimb înainte se făceau spectacole cu bani din bilete și românii umpleam sălile,
încă mai rămâneau și bani.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 10 voturi ,,pentru”, 4 voturi „împotrivă” (dl Enea
Nicolae, d-na Lungu Liliana, dl Neagovici Vasile Cătălin și d-na Muntean Felicia Maria) după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 60/2021
cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021
și a sumelor alocate acestora
Se trece la discutarea punctului 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea și completarea HCL 63/2020 privind solicitarea
trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul
public al statului și din administrarea RNP – Romsilva în domeniul public al
orașului Covasna.
Dl Primar prezintă și 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
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-na Muntean se interesează ce înseamnă drum public pentru că
acel drum este plin de praf.
Dl Primar răspunde: este proprietatea statului, regimul este de drum forestier,
nu putem să facem nimic acolo. Am mai deszăpezit, am astupat găuri, cu grederul,
am dat cu compactorul, desi nu este a noastră. A fost întabulat acel drum în
proprietatea Statului Român și în administrarea Romsilva, acum așteptăm să fie
transmis măcar în administrare, dacă nu în proprietate pentru că nu putem face
investiții acolo, nu putem reabilita.
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. 61/2021
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Privind modificarea şi completarea HCL nr. 63/2020 cu privire la
solicitarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora
din domeniul public al statului şi din administrarea RNP-Romsilva în domeniul
public al oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind revocarea HCL nr. 148/2020 privind aprobarea delegării gestiunii
serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare.
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
Nefiind 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. 62/2021
privind revocarea HCL nr. 148/2020 privind aprobarea delegării gestiunii
serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna
Se trece la discutarea punctului 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind asocierea U.A.T. Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare și arată că au fost
discuții pentru crearea unei zone metropolitane pentru a putea accesa fonduri pentru
proiecte majore. Zona metropolitană, ca definiție, este definită prin lege, însă au fost
anumite nelămuriri și din această cauză s-au solicitat clarificări de la Ministru,
răspunsul este atașat documentației, respectiv se poate forma zonă metropolitană
chiar și în jurul unui municipiu care nu este reședință de județ. Scopul major al
acestei asociații este realizarea infrastructurii de gaz metan în satele limitrofe ale
municipiului. Mai există și alte posibilități de finanțare în cadrul PNDL-ului, cum ar
fi transportul de călători interjudețean, realizarea unei piste de biciclete. Am
considerat că este bine să fim și noi membri în măsura în care putem beneficia da
această asociație, care este un fel de Leader.
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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
Discuții: D-na Muntean este interesată dacă se va putea instala rețeaua de
gaz și în Covasna, în străzile în care nu există.
Dl Primar răspunde: unde există o rețea concesionată, proprietarul este
obligat la cererea potențialilor consumatori să dezvolte rețeau pe care el are drept de
concesiune. Pentru localitățile unde nu există rețele, nu există nici operator, sunt
niște apeluri de proiecte pentru introducerea gazului metan. Ca să întroducă gazul în
aceste localități, ei nu pot depune proiecte doar dacă fac parte dintr-o zonă
metropolitană. Noi am putea beneficia de această asociație cu niște proiecte pe
PNDL, cum ar fi realizarea unei piste de biciclete care să lege mai multe localități,
sau transport interjudețean.
D-na Muntean înțelege că această asociere ar putea aduce beneficii pentru
localitățile din zona metropolitană.
Dl Primar: da, așa este.
Dl Fulop a fost întrebat de cetățeni dacă se poate dezvolta rețeaua din orașul
Covasna.
D-na Muntean întreabă cum se poate dezvolta o rețea de gaz care nu există.
Dl Primar arată că solicitantul trebuie să se adreseze concesionarului rețelei.
Noi susținem cetățenii în demersuri, eliberăm schiță de amplasament. Dacă se depun
la noi cererile, noi trimitem mai departe către furnizor. Deocamdată doar am
comunicat aceste cereri, nu s-a rezolvat încă nimic. Ei au obligația să extindă rețeau
2,5 km de la ultimul utilizator.
Dl Neagovici a observat că au înnebunit populația cu aceste cereri, statul va
trebui să finanțeze oarecum prin concesionar aceste lucrări. Cert este că va fi o
extindere, dar nu se știe când și cum.
Dl Molnar a înțeles că se dorește realizarea acestei extinderi a rețelei din
fonduri europene.
Dl Enea revenind la proiectul de hotărâre arată că orașul se tot asociază, s-a
asociat și cu Aquacov-ul, iar acum avem cel mai prost serviciu, apă scumpă, ne
asociem și cu această asociație, va trece, vom vota, dar s-ar putea ca această
asociație să nu facă nimic. Noi dăm doar banii și ajutăm pe alții, dar când vine vorba
de o redistribuire a fondurilor noastre, nu sunteți de acord!
Dl Primar: nu trebuie să fiți de acord cu asocierea, este o propunere.
Dl Enea: sigur va trece prin vot pentru că consilierii maghiari sunt 12, iar
românii doar 5. În perioada de mandate de consilier anterioare s-a procedat diferit,
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înainte de aprobarea proiectelor consilierii discutau între ei, au rezolvat problemele
împreună. Ei vor să colaboreze, dacă partea maghiară nu vrea să iasă ceva, nu va
ieși nimic. Ne-au trimis oamenii să facem ceva pentru ei, dacă nu putem tot pe noi
ne critică.
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. 63/2021
privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în
vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru trei elevi.
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare arătând faptul că
premiul se acordă în fiecare an pentru patru elevi, însă în anul 2021 s-au depus doar
trei dosare, deci premiul de excelență se va acorda pentru trei elevi.
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Enea este interesat de ce s-au depus doar trei dosare și de ce nu a
depus nimeni dosar din celelalte clase.
Dl Ferencz fiind la școală știe că fiecare diriginte la rândul ei a prezentat
elevilor oportunitatea de a obține premiul de excelență, poate nu și-au dorit copii să
depună dosare.
Dl Enea știe că în alți ani au fost depuse foarte multe dosare.
Dl Molnar arată că în ultima perioadă nici concursuri nu s-au ținut.
Dl Neagovici este de părere că depinde și de dorința copilului.
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. 64/2021
Privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI
COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru trei elevi
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Se trece la discutarea punctului 16 de pe ordinea de zi, Raportul de
activitate al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Covasna” pe anul 2020.
Raportul de activitate a fost înaintat prin e-mail consilierilor, au luat la
cunoștință, nu sunt discuții.
Diverse.
Dl Primar prezintă pe rând adresele înaintate prin punctul diverse,
după cum urmează:
- Adresa Instituției Prefectului nr. 5665/26.04.2021 privind publicarea
declarațiilor de avere și de interese – termenul fiind 15 iunie
- Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.
23273/19.02.2021 – Informare privind aprobare PUG – aici precizează faptul că
lucrarea de acum 10 ani nu mai este valabilă, trebuie reluată toată procedura de la
capăt.
- Adresa ANAF Brașov privind clarificarea situației imobilului din str.
Gabor Aron nr. 10 – imobil care se dorește a fi transferat în proprietatea orașului
Covasna
- Protocol de colaborare: Congresul Național de Medicină Fizică, de
Recuperare și Balneologie – a fost căutat de către d-na Diaconu Narcisa de la S.C.T.
pentru a fi partener la organizarea unui congres în orașul Covasna la început de
septembrie. Acest congres s-ar suprapune cu zilele orașului Covasna, în cazul în
care se poate organiza, însă ar fi prezenți în jur de 200 de persoane, specialiști în
medicină. Este vorba de promovarea orașului și a valorilor din oraș, astfel încât am
asigurat parteneriatul meu și consiliului local cu permisiunea Dvs.. Am solicitat să
fie inclus și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului pentru organizarea timpului
liber, să arătăm ce poate oferi orașul Covasna. Este o onoare pentru noi, despre noile
informații vă voi ține la curent. Deocamdată este un contract de colaborare la nivel
general.
Dl Enea: pot să vă spun și eu câteva cuvinte: acest congres național de
medicină fizică practic e un congres paralel, să spunem așa, pentru că adevăratul
congres de recuperare fizică și balneologie se ține la Cluj, tot anul acesta în
septembrie. În 2013 s-au făcut alegeri pentru Congresul Național, deci președinte,
vicepreședinte, secretar, atunci s-a format congresul din care fac și eu parte, care
face parte și cu Ministerul Sănătății, cu Comisia de specialitate a Ministerului
Sănătății, iar reprezentanții acestui congres, ai acestei asociații care vin acum
pierduseră, au dat în judecată și au pierdut și atunci au făcut un congres paralel, dar
adevăratul congres este acel congres științific care se ține la Cluj.
Dl Primar arată că pe noi ne interesează să facem promovare.
În
continuare prezintă adresa Instituției Prefectului nr. 4959/21.04.2021 – privind
obținerea autorizației de securitate la incendiu – trebuie alocați niște bani și trebuie
să facem această autorizație, să vedem din ce fonduri se poate rezolva. Sunt mai
multe probleme de rezolvat.
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D-na Secretar este de părere că doamna director trebuia să-și facă din timp
aceste autorizații, fiindcă erau de mult urgente.
- Ordin nr. 300 din 14 mai 2021 privind aprobarea Metodologiei pentru
concursul local de proiecte de tineret – încurajează finanțările locale ale proiectelor
de tineret, deci se permite ca proiectele cu finanțare nerambursabilă să fie acoperite
și din bugetul local, aceste organizații pot depune cereri în cadrul proiectelor
educaționale, sportive, etc.
- Hotărârea Guvernului nr. 505 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea
steagului orașului Covasna, județul Covasna – este o procedură veche, care s-a
definitivat acum – detaliză istoricul steagului orașului Covasna.
Dl Enea: vedeți, simbolurile trebuie respectate. Suntem deschiși la
colaborare, am votat și propunerea d-lui Fulop pentru majorarea cunatumului
burselor de performanță, nu înțeleg acestă înverșunare, este vorba de un proiect
românesc, nu știu cum de nu ne putem înțelege. Dacă noi nu ne înțelegem, ce arătăm
tineretului?
Dl Primar: consider că sunteți un pic nedrepți cu noi și dvs. ați primit de
multe ori sprijinul nostru, să vă aduceți aminte și de statuia lui Avram Iancu, s-a
aprobat și ampalsamentul pentru bustul lui Mihai Eminescu.
Dl Enea: am precizat faptul că în perioada 2008 – 2016 am colaborat foarte
bine cu consiliul de atunci. Erau niște bani care se puteau utiliza și în altă formă.
Dl Primar este de părere că trebuie purtate discuții pe mai multe teme,
multe trebuie rediscutate cum să facem, poate trebuie legate, trebuie modificate, în
ce măsură să facem să nu iasă discuții. Până acum așa era să nu finanțăm din banii
publici statui sau busturi în condițiile în care avem alte probleme nerezolvate.
Dl Enea susține că acestea erau proiecte prioritare cu o temă dinainte știută,
se leagă foarte bine cu bustul lui Mihai Eminescu.
Dl Molnar susține că este mai ușor să faci o statuie decât să te ocupi cu
elevii și cu copiii ca să facă ceva frumos.
D-na Secretar: lângă statuie ar fi venit și elevi să recite poezii, ar fi
prezentat un spectacol.
Dl Molnar este de părere că aceste proiecte sunt bine venite pentru
modelarea elevilor. La statui nu trebuia să vină elevi.
D-na Lungu: am învățat la fiecare generație de copii dansuri populare. Fără
să mă plătească nimeni, din timpul meu liber, am participat peste tot unde am fost
solicitată, am participat la concursui la Târgu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe.
Proiectele pe care le-am făcut am făcut ca să le confecționez costume populare, eu
știu ce înseamnă să te ocupi cu copiii, cu siguranță.
Dl Molnar: vă felicit pentru tot ceea ca ați făcut, apreciez munca Dvs., știți
ce înseamnă să lucrați cu copiii și prin ce-i puteți motiva. Dacă participați la o
anumită festivitate acolo sunt sigur și niște bani de cheltuit și puteți să vă folosiți de
acești bani. Asta era ideea pe care eu am promovat și susțin în continuare: este mult
mai greu să lucrezi cu copii decât să pui acolo o statuie.
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Dl Enea: dvs spuneți când spectacolele le țineți în jurul statuii lui Korosi
Csoma Sandor? Dacă aveți grupă de teatru mergeți și la concursuri cu ei.
Dl Molnar: peste tot unde am fost și am participat la concursuri naționale,
chiar internaționale am promovat numele orașului Covasna.
D-na Muntean: e greu să vorbești despre noi și despre voi, ar trebui să fim
cu toții NOI. Dorește să afle dacă sumele propuse pentru proiectele prioritare au fost
consumate în anii precedenți.
Dl Primar răspunde: da, banii mereu s-au consumat, anul trecut a fost un an
mai special, dar sumele rămase au rămas în excedent. Mereu s-au consumat
echilibrat.
Dl Enea se interesează dacă se face ceva de ziua copilului. Dacă da, atunci
să fie adus la cunoștință pentru că nu știe nimeni nimic.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.00.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ENEA NICOLAE
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