ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L n r. 10/2021
Încheiat astăzi, 10 iunie 2021, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE
a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 13 consilieri în sala mare de evenimente a Casei Orășenești
de Cultură Covasna.
Lipsesc consilierii: Dl Bocan Ioan Marcel, dl Bodó Töhötöm, d-na Becsek
Éva și dl Fülöp Csaba.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretarul general al
orașului, d-na Vasilica Enea și consilier juridic, d-ra Bartos Timea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 208/2021 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 24 iunie 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna iunie 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 Ferencz Botond în ședința
extraordinară din data de 8 iunie 2021.
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 aprobare PUZ – PENTRU
CONSTRUIRE UNITATE DE PRELUCRARE A LAPTELUI.
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și a
statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului înscris în CF 30388,
nr. top. 884/3/2/e/3/3, aferent casei de locuit din str. Secuiască nr. 1/c, oraș
Covasna
4. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea restrângerii zonei de
protecție a Sitului „Covasna – Cetatea Zânelor”, comandării documentației
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topografice de dezmembrare a nr. cadastral 27273 – „pădure” și a
documentației tehnico – economice pentru restaurarea și punerea în valoare a
monumentului istoric și a căii de acces spre Cetate.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării
Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul
Covasna.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului de cooperare
între orașul Covasna, județul Covasna din România și comuna Nyírkércs,
județul Szabolcs – Szatmár – Bereg din Ungaria.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile
alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de
interes local, pe anul 2021, pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și
pentru sprijinirea cultelor religioase.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute
legală către S.C. Engie România S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în
orașul Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 11, pentru executarea de lucrări de
reabilitare stație de protecție catodică cu injecție de curent.
9. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea de trecere a imobilului
situate în str. Gabor Aron nr. 10 din domeniul public al statului și din
administrarea Ministerului Finanțelor Publice – D.G.R.F.P. Brașov, în
domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna.
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de
administrare al Consiliului de administrație pentru perioada 2021 – 2025.
11. Diverse: - Adresa nr. ad. 2348/11.06.2021
- Adresa Direcției de Sănătate Publică Covasna
Dl Primar propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului 2, având în
vedere că nu s-a stabilit versiunea finală și se mai poartă discuții asupra
organigramei, respectiv suplimentarea ordinii de zi cu un punct, Proiect de
hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 62/2016 privind numirea
echipei manageriale pentru investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în
stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 13
voturi „pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobare PUZ – PENTRU CONSTRUIRE UNITATE DE
PRELUCRARE A LAPTELUI.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și detaliază proiectul privind
aprobarea unui PUZ pentru construire unitate de prelucrare a laptelui.
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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, 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.
Există și avizul favorabil al arhitectului șef, legalitatea este îndeplinită.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 71/2021
cu privire la aprobare PUZ – PENTRU CONSTRUIRE UNITATE DE
PRELUCRARE A LAPTELUI – beneficiar S.C. COSELITE SRL,
Covasna
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind vânzarea terenului înscris în CF 30388, nr. top. 884/3/2/e/3/3, aferent
casei de locuit din str. Secuiască nr. 1/c, oraș Covasna
Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare, arătând faptul că
terenul în cauză a făcut obiectul unui contract de concesiune, însă legislația
anterioară nu a permis vânzarea acestuia. Terenul a fost evaluat, considerăm că
prețul evaluat este corect, rezonabil și se propune vânzarea acestui teren.
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
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Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 72/2021
privind vânzarea terenului proprietate privată a Oraşului Covasna
înscris în CF 30388, nr. top. 884/3/2/e/3/3, aferent casei de locuit din strada
Secuiasca nr. 1/c, oraş Covasna
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la propunerea restrângerii zonei de protecție a Sitului „Covasna –
Cetatea Zânelor”, comandării documentației topografice de dezmembrare a nr.
cadastral 27273 – „pădure” și a documentației tehnico – economice pentru
restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric și a căii de acces spre
Cetate – proiect inițiat de către consilierul local, dr. Enea Nicolae.
Dl consilier Enea Nicolae prezintă și detaliază referatul de aprobare și arată
că scoaterea din fond forestier a unei suprafețe de protecție mai mici s-ar putea
realiza conform prevederilor Codului Silvic sau prin Lege așa cum s-a procedat
pentru protejarea Cetăților dacice din Munții Orăștiei ca excepție de la prevederile
art. 35 și 36 din Legea 46/2008, Codul Silvic, lege prin care terenurile aflate în fond
forestier național pe amplasamentul cărora se află zone de sit arheologic ale cetăților
dacice din munții Orăștiei, precum și zonele lor de protecție au fost scoase din
fondul forestier național, fără plată și fără compensare. Delimitarea zonelor de sit si
de protecție s-a făcut pe baza coordonatelor comunicate de către Institutul Național
al Patrimoniului.
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 amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL – cu un amendament: toate lucrările propuse să
se facă etapizate
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – acest proiect nu a fost
supus procedurii transparenței decizionale pentru că toate etapele sunt la nivel de
propunere, urmează ca dezemembrarea terenului să fie aprobată într-o nouă ședință
de consiliu, după identificarea topo a zonei noi de protecție. Recent a venit o adresă
de la ADR Centru cu privire la solicitare de propuneri pentru POR 8, pentru o
regiune atractivă, și de aceea este graba, ca să fie pregătit acest proiect, să lucrăm la
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documentații ca cetatea să fie evidențiată în domeniul public cu CF, număr top. Pe
parcurs putem să lucrăm la tot ce se poate rezolva.
Discuții: Dl Primar aduce clarificări despre POR 8, care se află deocamdată
în stadiul de programare și din păcate stațiunile balneare nu o să aibă prea multe
beneficii în urma acestei axe de finanțare.
Dl Molnar felicită inițiativa d-lui consilier Enea, singura problemă ar fi
etapizarea celor propuse, după părerea lui pînă când nu este scos din fondul forestier
nu se poate solicita CF separat.
Dl Primar propune ca dl președinte de ședință să supună la dezbateri fiecare
articol în parte.
Art. 1 – este vorba de restrângerea limitei suprafeței estice pe principiul
să rămână stictul necesar.
Dl Enea arată că această propunere a venit în urma celor propuse de
speciliști.
Dl Primar știe că aceste lucruri au fost discutate în ședințe anterioare de
multe ori, ar fi benefic această restrângere ca să aibă cheltuieli cât mai puține.
Dl Molnar înțelege că atunci deocamdată nu se dorește scoaterea din fondul
forestier.
Dl Primar: Nu.
D-na Secretar: deocamdată propunem să restrângem suprafața ca să putem
rezolva documentația.
D-na Muntean în urma discuțiilor purtate cu directorul direcției silvice arată
că aceste demersuri ar dura cam un an.
Dl Vatany așa știe că există posibilitatea de schimb de teren între instituții.
Dl Primar aduce la cunoștința consilierilor faptul că în urmă cu ceva timp
au făcut o propunere Muzeului Carpaților Răsăriteni din Cluj ca ei să ia în
administrare Cetatea și să se ocupe de toate demersurile, dar nu au dorit acest lucru.
Era mai ușor pentru noi.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru” - unanimitate
Art. 2 – Comandarea documentației topografice a suprafeței restrânse –
zona exactă
D-na Secretar: avem ofertă mai veche pentru servicii topografice, cei în
cauză fiind specialiști în măsurători.
Dl Primar este de acord, doar să nu depășească suma alocată la aprobarea
bugetului acestor servicii. Este vorba doar de dezmembrarea unei parcele în două.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Art. 3 – se aprobă cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Art. 4 – Dl Molnar se interesează dacă aceste parcele pot fi unificate.
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D-na Secretar: nu, pentru că sunt titluri diferite. Am solicitat acest lucru de
la OCPI, dar au respins cererea noastră, iar titlurile vechi sunt pe Primăria Covasna.
Art. 5 - se aprobă cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Art. 6 – Dl Primar propune să nu fie stipulat un termen, prima dată să fie
dezmembrat terenul iar după dezmembrare să fie demarată procedura de scoatere
din fondul forestier. Prima data să fie demembrată parcela.
Dl Enea este de părere că atunci să fie trecut că demersurile vor începe cât
mai urgent după dezmembrare, sau după finalizarea etapei anterioare.
D-na Secretar reformulează art. 6: „Demararea procedurii de scoatere din
fondul forestier a suprafeţei zonei protejate a Cetăţii Zânelor, de aproximativ 3 ha,
se stabileşte a fi finalizată, printr-una dintre modalităţile prevăzute de lege, în
termenul cel mai scurt”.
Se aprobă propunerea cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Art. 7 – Alin. (1) – Dl Primar în principiu este de acord, dar deocamdată nu
are la dispoziție sistemul de supraveghere propus și ar trebui să asigure toată linia
aferentă.
Dl Gazda înțelege că se trasează primarului sarcini să aibă grijă de toate
monumentele istorice.
D-na Secretar arată că este o obligație legală protejarea monumentelor
istorice.
Dl Primar știe, dar nu poate asigura paza 24 ore din 24.
Se aprobă alin. (1) modificat cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.
Alin. (2) – Dl Primar arată că acest alineat vine în continuarea alineatului
anterior și este de părere că nu se poate scrie aceste lucruri negru pe alb, pentru că
nu se știe dacă astfel de lucrări se pot face fără documentație și fără avize. Aceste
lucrări s-ar încadra la lucrările de investiții, ar trebui incluse în buget.
Dl Neagovici este de părere că s-ar putea delimita zona dezlipită.
Dl Primar: chiar e nevoie de delimitarea zonei și de întreținerea zonei de
acces. Trebuie alocate sume destinate întreținerii Cetății Zânelor.
Dl Vatany propune să fie formulat ca la alineatul anterior, adică să fie un
termen general.
Dl Primar este de acord cu propunerea d-lui consilier Vatany.
Dl Enea arată că proiectul de hotărâre dezbătut se referă strict la Cetatea
Zânelor, nu la toate monumentele istorice din oraș.
D-na Secretar este de părere că nu strică cu nimic dacă sunt prevăzute toate
monumentele istorice. Ne obligăm ca din bugetul local să fie alocate sume necesare
întreținerii, protejării, conservării monumentelor istorice de pe raza UAT Covasna,
inclusiv a Cetății Zânelor.
Se aprobă alin. (2) modificat cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Alin. (3) - Se aprobă cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
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Alin. (4) – se scoate din proiect
Alin. (5) – se scoate din proiect
Alin. (6) - Se aprobă cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Alin. (7) - Se aprobă cu 13 voturi „pentru” – unanimitate
Alin. (8) – Dl Primar de principiu este de acord, dar pentru întocmirea unei
documentații terenul trebuie să fie în ordine, un SF trebuie să vizeze un scop, iar
tema de proiectare trebuie să stabilească acel scop. Cercetarea, protejarea – să
vedem pe POR ce se va include, documentație o să facem în așa fel încât să se
plieze pe POR. Propun să invităm un specialist care să ne explice ce trebuie să
facem mai departe, care să ne dea o directivă pentru viitor, iar la momentul oportun
putem comanda și SF.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre modificat, pe
articole și pe ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după
care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 73/2021
cu privire la propunerea restrângerii zonei de protecţie a Sitului „Covasna –
Cetatea Zânelor”, comandării documentaţiei topografice de dezmembrare a nr.
cadastral 27 273 – „pădure” şi a documentaţiei tehnico-economice pentru
restaurarea si punerea în valoare a monumentului istoric şi a căii de acces spre
Cetate
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
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 turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale prin anunț comun, difuzat de către
președintele Consiliului Județean Covasna, fiind publicat și pe site-ul 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 Ferencz se interesează cât va cotiza municipiul Sfântu
Gheorghe.
Dl Primar: va cotiza conform numărului de locuitori al orașului.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 74/2021
cu privire la aprobarea modificării şi completării Statutului reactualizat al
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea acordului de cooperare între orașul Covasna, județul
Covasna din România și comuna Nyírkércs, județul Szabolcs – Szatmár –
Bereg din Ungaria.
Dl Jeszenovics Albert prezintă referatul de aprobare și mulțumește pentru
sprijinul acordat în elaborarea proiectului de hotărâre.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Comisia comisiei juridice și pentru administrație publică locală, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte
religioase
– 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.
Convenția trebuie tradusă și în limba engleză și în limba maghiară.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 75/2021
Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între orașul Covasna, județul
Covasna din România și Comuna Nyírkércs, judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg
din Ungaria
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al
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orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2021,
pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și pentru sprijinirea cultelor
religioase.
Dl Primar prezintă 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 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
Discuții: Dl Ferencz: Întreb pe dl Enea dacă este mulțumit cu împărțirea
banilor.
Dl Enea: Nu este vorba de nemulțumire, dar au mai rămas bani, nu ați
mobilizat destul oamenii ca să depună proiecte.
Dl Molnar este de părere că s-a adeverit ceea ce a presupus în ședința
anterioară, că tinerii din Voinești doresc participarea la viața culturală.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 76/2021
privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al
orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2021,
pentru proiectele culturale, educaționale, sportive și pentru sprijinirea cultelor
religioase
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către S.C. Engie România
S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în orașul Covasna, str. Mihai
Eminescu nr. 11, pentru executarea de lucrări de reabilitare stație de protecție
catodică cu injecție de curent.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare.
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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, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – ei oricum aveau acest
drept conform prevederilor legale, doar că prin certificatul de urbanism s-a solicitat
această hotărâre.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 77/2021
privind aprobarea dreptului de uz şi servitute legală către S.C. Engie
România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situate în oraşul Covasna, str.
Mihai Eminescu nr. 11, pentru executarea de lucrări de reabilitare staţie de
protecţie catodică cu injecţie de curent
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la solicitarea de trecere a imobilului situate în str. Gabor Aron nr. 10
din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor
Publice – D.G.R.F.P. Brașov, în domeniul public al orașului Covasna, județul
Covasna.
Dl Primar detaliază referatul de aprobare și arată că este vorba despre
clădirea în care funcționează și în momentul de față serviciul direcției economice.
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 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 78/2021
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cu privire la solicitarea de trecere a imobilului situat în str. Gabor Aron nr. 10
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor
Publice -D.G.R.F.P Brașov, în domeniul public al oraşului Covasna, județul
Covasna
Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație
pentru perioada 2021 – 2025.
D-na Secretar General 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 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 13 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 79/2021
cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de
administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 2021-2025
Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei
manageriale pentru investiția “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea
balneoclimaterică Covasna”, cu modificările ulterioare
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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 13 voturi „pentru”, unanimitate, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 80/2021
cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei
manageriale pentru investiția “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea
balneoclimaterică Covasna”, cu modificările ulterioare
Diverse.
D-na Muntean, fiind consilier nou ales, se interesează ce s-a făcut în ultimii
5 ani pe proiectul 7.1.
Dl Primar prezintă un scurt istoric al tuturor demersurilor făcute până în
ziua de azi pe proiectul POR 7.1 – reabilitare 11 străzi în orașul Covasna.
Înainte de a trece mai departe la diverse dl președinte de ședință supune la
vot procesele verbale ale ședințelor din:
- 27 mai 2021 – ședință ordinară, proces – verbal nr. 8
- 8 iunie 2021 – ședință extraordinară, proces – verbal nr. 9
Se aprobă procesele verbale cu 13 voturi „pentru” – unanimitate.
Dl Primar în continuare prezintă Hotărârea CSM nr. 102/2021 – legat de
care s-a înaintat o solicitare, o motivare la Guvernul României de a trece orașul
Covasna înapoi la circumscripția Târgu Secuiesc. Propune ca și consiliul local să
formuleze un punct de vedere în această problemă. În adresa înaintată au fost
invocate inclusiv distanța de parcurs, problema transportului de călători, al
infrastructurii rutiere, folosirea limbii maghiare printre altele. Din păcate tot
sărmanii o să fie apăsați cel mai mult de această problemă.
Dl Neagovici este de acord cu cele formulate de către dl Primar, crede că
această decizie a fost luată pentru a susține activitatea de la Judecătoria Întorsura
Buzăului, dar folosirea limbii maghiare chiar este o problemă, ar trebuie să aibă un
interpret foarte bun.
Dl Primar consideră că cea mai mare problemă rămân în continuare căile de
acces.
Dl Președinte de ședință consultă consilierii prezenți dacă sunt de acord cu
formularea unei adrese din partea consiliului local către CSM.
Răspunsul este „da” în unanimitate.
În continuare dl Primar prezintă pe rând adresele puse la diverse:
- adresa nr. ad. . 2348/11.06.2021 depusă de d-na Dr. Bartos Daniela, prin
care solicită achiziționarea sau concesionarea unei parcele de teren din imobilul
situate în str. Școlii, proprietatea orașului Covasna, aflată lângă proprietatea ei
personală. Aici propunem comandarea unei documentații de dezlipire parcelară, iar
pentru restul terenului, ce rămâne în proprietatea orașului Covasna să comandăm un
PUZ pentru schimbarea categoriei de folosință, să fie amenejat loc de parcare, cu
intrarea din str. Ștefan cel Mare și ieșire pe str. Școlii, cu sens unic.
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- Adresa Direcției de Sănătate Publică Covasna prin care ne aduc la
cunoștință faptul că sunt de acord cu angajarea unor asistenți comunitari, dar
posturile trebuie finanțate din bugetul local. Atunci mai bine solicităm încă un post
sau două de asistenți medicali la școală, oricum este nevoie.
Dl Enea ridică mai multe probleme, prima fiind situația terenului de lângă
spitalul orășenesc, unde s-ar putea realiza o parcare, iar vecinul ar fi dispus să facă
gardul despărțitor.
Dl Primar promite că va verifica situația terenului.
Dl Enea: în Voinești pe porțiunea de drum între Complex și dl Cojan circulă
mașinile cu o viteză foarte mare. Este și un loc de joacă acolo, este pericol, ar trebui
puse piedici pentru limitarea vitezei.
Dl Neagovici arată și pe str. Toamnei se circulă cu viteză excesivă.
Dl Viceprimar știe de aceste probleme, este o problemă generală în tot
orașul.
Dl Primar aduce la cunoștința consilierilor faptul că pe unele străzi, cum ar
fi de ex. str. Ștefan cel Mare nici nu pot interveni, pentru că lucrarea de acolo este în
garanție.
Dl Enea în ședința următoare dorește să vadă o situație a străzilor care nu
sunt întabulate și care nu au carte funciară. În continuare arată că pe capătul străzii
Subșiclău sunt niște vagoane, fier vechi, ar trebui ridicate de acolo.
Dl Primar explică faptul că acele vagoane sunt ale Consiliului Județean, iar
ei la rândul lor doresc să doneze acestea orașului Covasna.
Dl Enea se interesează când se va finaliza PUD-ul pentru parcul Tineretului.
Dl Primar răspunde: vom invita pe dl Szombati la discuții.
Dl Enea: pentru viitor dorește ca pe lista proiectelor prioritare să fie
reintrodus Ziua Culturii Naționale din 15 ianuarie, care nu mai apare pe listă. În
continuare dorește ca Ziua Diversității Culturale – care a fost redenumit Ziua
Teatrului Juventus – să fie redenumit, iar anul viitor dorește organizarea unui
festival de film etnografic sub egida acestei zile.
Dl Molnar arată că la festivalul de teatru participă mai multe feluri de
grupui de teatru, de diferite etnii, este un schimb cultural. Acest proiect tocmai în
această idee s-a născut.
Dl Enea: nu este adevărat, nu așa s-a numit acest proiect cultural prioritar –
el a fost Ziua Diversității Culturale.
Dl Molnar știe ce înseamnă organizarea unui asemenea festival, în fiecare
an, este de părere că prin participarea mai multor formații se popularizează orașul.
Dl Enea este de părere că Ziua Diversității Culturale a fost monopolizat, a
fost schimbat, nu așa a fost inițial.
D-na Secretar: fiind vorba de teatru, festivalul Juventus s-ar putea organiza
de ziua Națională a Teatrului.
Dl Domahazi se interesează când vor mai avea loc lucrări de plombare a
drumurilor, în mai multe locuri sunt gropi destul de mari.
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Dl Viceprimar: contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat, a fost emis
ordine de începere a lucrărilor, firma are la dispoziție 30 de zile pentru efectuarea
lucrărilor. Pe str. Școlii se va pune un nou covor asfaltic, în rest vor fi plombări.
Dl Molnar se interesează ce s-a întâmplat cu cererile oamenilor pentru
racordare la rețeaua de gaze naturale, pentru că unii oameni au primit deja aviz
favorabil, iar alții, care odată cu ceilalți au depus documentația, au primit informare
conform căreia au ieșit din termenul prevăzut pentru depunerea documentației.
Oamenii sunt derutați, nu mai înțeleg nimic, ei doar așteaptă o soluție pentru
racordare la rețeaua de gaza naturale.
Dl Viceprimar: știm de probleme, cei de la gaze spun că au câte 10 mii de
cereri pe zi, răspund la ele pe rând, în schimb nu știm de ce se resping unele, nu
putem interveni peste ei.
Dl Molnar: Măcar să cerem de la ei un punct de vedere oficial, să știm ce
spunem la oameni.
Dl Primar este de părere că nu există nici un termen pentru depunerea
solicitărilor.
Dl Viceprimar sfătuiește cetățenii să depună onlie solicitarea, poate reușesc
astfel.
Dl Primar: este capitolul în care noi încercăm să ajutăm oamenii, iar
oamenii înțeleg altceva. Am acordat sprijin în întocmirea documentației necesare și
în înaintarea acestora, am primit răspuns că cererile trebuie înaintate de solicitanți.
În oraș există rețeaua de gaze, proprietarii trebie să extindă rețeaua conform
prevederilor legale, noi nu putem interveni peste ele. Oamenii așa au înețeles că
primăria rezolvă solicitările de racordare. Solicită ca dl Molnar să-i prezinte un
răspuns nefavorabil pentru a se știe cum să se formuleze adresa către Distrigaz.
Dl Neagovici este de părere că orașul, ca autoritate, ar putea solicita să ne
dea o procedură, date de contact, ce s-ar putea distribui oamenilor.
Dl Vatany a auzit de o firmă din Brașov care se ocupă de aceste dosare.
Dl Molnar invită consilierii locali să participe la evenimentele organizate în
cadrul Zilelor Korosi Csoma Sandor.
Dl Gazda a observat că se lucrează intens în str. Gabor Aron, au dispărut și
țevile cu care erau marcate căminele!!!! Trebuie avut grijă cu zidul de sprijin al
pârâului, în urma ploilor abundente din ultima perioadă iar au început să cadă
pietrele.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.10.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR GENERAL
FERENCZ BOTOND
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA

14

