ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 12/2021
Încheiat astăzi, 29 iulie 2021, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 12 consilieri în sala de ședințe a orașului Covasna.
Lipsesc consilierii: dl Bocan Ioan, dl Enea Nicolae, dl Fülöp Csaba, d-na
Muntean Felicia – Maria şi d-na Lungu Liliana.
D-na Secretar general Vasilica Enea este în concediu de odihnă.
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, şeful serviciului
Administraţie publică locală, d-na Ciurea Maria-Crina, şeful serviciului financiar,
d-na Barthi Edit, inspector asistenţă socială, d-na Zagoni Paula și consiler juridic, dra Bartos Timea.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 235/2021, 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 23 iulie 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna iulie 2021, care se desfășoară cu respectarea
distanțării sociale în sala de ședințe al Consiliului local al orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna iulie a fost ales dl consilier local
Jeszenovics Albert în ședința extraordinară din 15 iulie 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 aprobarea Raportului privind
activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2021
2. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii
„CNI” -SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii „Construire Sală de Sport cu tribună 180 locuri –
Proiect Tip, oraş Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, judeţul Covasna”
3. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de
Investiţii „CNI” -SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor necesare
realizării investiţiei „Centru Balneoclimateric Multifuncţional Covasna”
4. Proiect de hotărâre cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii
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„CNI” -SA a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș
Covasna, judeţul Covasna”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Oraşului Covasna la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Turistică “Ciomad-Balvanyos,
Csomád-Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”.
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe
30.06.2021
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a
sumei de 217.814,24 lei pentru introducerea canalizării menajere pe strada
Pava de sus
8. Diverse – Adresa ADI Aquacov nr. 11897/16.07.2021 referitor
propunerea introducerii cotei de dezvoltare;
- Adresa SC Gospodărie Comunală SA nr. ad. 7499/29.06.2021 cu
privire la lista reparaţiilor executate în perioada 2017-2020 în infrastructura de
alimentare cu apă şi canalizare/epurare din aria de operare;
- Adresa ADI Aquacov nr. 11865/16.07.2021 cu privire la propunerea
majorării capitalului social;
- Cererea nr. 12148/23.07.2021 a locuitorilor din vecinătatea Parcului
Tineretului din Voineşti pentru realizarea a două limitatoare de viteză;
Dl Primar propune modificarea ordinii de zi în sensul că, după punctul 1 se
propune discutarea puntului 6, având în vedere că d-na Barthi Edit, şef serviciu
financiar trebuie să pleacă.
Se supune la vot ordinea de zi modificată, care se aprobă cu 12 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
desfăşurată în semestrul I al anului 2021
D-na Zagoni prezintă raportul privind activitatea asistenţilor personali
desfăşurată în semestrul I al anului 2021, arătând că la data de 30 iunie 2021 au fost
angajați 34 asistenți personali, la aceeași dată, în evidențele Direcției de Asistență
Socială se aflau un număr de 49 perosane cu handicap grav care beneficiau de
indemnizație lunară pentru plata asistentului personal. La data de 22 iunie 2021, a
fost organizată instruirea asistenților personali angajați în cadrul Primăriei Orașului
Covasna.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
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– AVIZ FAVORABIL
Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și
tineret
– 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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 87/2021
cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor
personali desfăşurată în semestrul I al anului 2021
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi modificată, cu privire
la aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2021
D-na Barthi detaliază execuția bugetară a orașului pe 30.06.2021.
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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 88/2021
cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2021
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Construire Sală de Sport cu tribună 180 locuri – Proiect Tip, oraş
Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, judeţul Covasna”
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Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că în vederea promovării
obiectivului de investiții este necesară predarea amplasamentului identificat, în baza
hotărârii Consiliului local. Primăria orașului Covasna a trimis mai multe adrese la
CNI pentru a obţine finanţări în scopul construirii unei săli de sport. Din răspunsul
dat de CNI, reiese că există deja o solicitarea pentru construirea sălii de sport la
liceu. În anul 2020 s-a făcut o solicitare în vederea finanțării construirii unei săli de
sport, de această dată, cu tribune, pe amplasamentul fostului poligon. Trebuie avute
în vedere și nevoile școlii “Orban Balazs”, fiindcă în zona respectivă nu exită sală
de sport.
Referitor la proiectul de hotărâre, supus dezbaterii, pe terenul vizat s-au făcut
alipiri de parcele, figurează pe un singur număr topografic, se poate observa că,
partea dinspre Sud-Est este predat deja pentru construirea unei baze sportive, Tip I,
toate avizele şi documentaţiile sunt deja puse la dizpoziţia CNI, necesare promovării
investiţiei. CNI a pus pe achiziţie publică complexul sportiv, tip I, în 8 august se
finalizează procedura pentru depunerea ofertelor la CNI pentru proiectare şi
execuţie. Pe porţiunea marcată cu negru se propune a fi amplasată sala
multifuncţională cu tribune de 180 de locuri.
Porţiunea din vestul parcelei rămâne neutilizată, practic de la drum până la
amplasamentul sălii de sport. Referitor la această porţiune, reprezentanţii ISU au
făcut o solicitare pentru teren, în scopul construirii unei baze SMURD.
Pe terenul rămas neocupat s-ar putea construi o sală de bowling, sau bază de
agrement pentru copii.
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
Discuţii: dl Molnar se interesează dacă terenul solicitat de ISU va fi alocat
lângă staţia de epurare.
Dl Primar: Pe zona respectivă orașul nu are în proprietate teren. Clădirea nu
se află în proprietatea noastră, ci se află în proprietatea societății Gos-Trans-Com.
ISU dorește să construiască o bază și pentru garaje, având şi funcția locativă pentru
personal și o curte mică unde se poate face niște antrenamente. În situaţii de urgenţă
avem nevoie de o staţie, bine dotată. Urmează să comandăm PUZ-ul pentru parcela
doi și pentru cea din față, vom stabili ulterior destinația terenului. Deocamdată, în
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porțiunea unde se află terenul de fotbal și obiectivul se suprapune cu PUZ-ul făcut
prin 2010.
Dl Domaházi se interesează dacă terenul de fotbal va avea dimensiuni
omologate, ca să poate fi folosit pentru organizarea concursurilor, evenimentelor
sportive.
Dl Primar răspunde în sensul că terenul sportiv este un proiect standard,
asumat de CNI împreună cu FRF. Investiţia este un proiect tip 1, mai valoros,
suprafaţă reglementată, cu gazon artificial, cu nocturnă, cu locuri pentru tribune,
vestiare, teren de minifotbal şi parcare. FRF-ul garantează că dimensiunile acestui
teren sunt astfel încât se poate organiza inclusiv meciuri de divizia A.
Dl Vatány întreabă sub ce formă va fi predată suprafaţa respectivă către ISU.
Dl Primar răspunde la întrebare arătând că aceasta depinde de schema de
finanţare pentru ei.
Dl Gazda se interesează dacă prima parte de la drum național 13 E până la
terenul care urmează a fi predat va rămâne pentru expoziția de animale.
Dl Primar răspunde, arătând că va rămâne păşune.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 89/2021
cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Construire Sală de Sport cu tribună 180 locuri – Proiect Tip, oraş
Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, judeţul Covasna”
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor necesare realizării investiţiei
„Centru Balneoclimateric Multifuncţional Covasna”
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre, și arată că
se propune predarea amplasamentului, 2 ha din cele 3 ha lângă Pârtia de schi, pentru
construirea centrului Wellness, și predarea amplasamentului pe perioada realizării
investiţiei. A fost organizată o întâlnire cu proiectantul şi cu dna director al CNI,
discutând pe tema acestei investiții. Pe de o parte, Studiul de fezabilitate a fost
întocmit conform HG care reglementează structura studiului de fezabilitate, Novelty
s-a conformat cu solicitatările primăriei și s-au pus la dispoziție studiul de
fezabilitate, care a fost aprobat de Consiliul local al oraşului Covasna. În momentul
în care a fost depusă documentația la CNI, au solicitat centre de cost calculate, niște
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cantități și valori ale materialelor și componentelor obiectivului. Punctul de vedere
al proiectantului a fost că, la SF nu poate să stabilească cantități și valori, care țin de
proiectul tehnic, iar CNI a avut punctul de vedere că fără aceste centre de cost
calculate, orientetive, nu se poate promova acest obiect de invetiții. Până la urmă, sa stabilit că proiectantul va detalia lista și modalitatea de calcul al prețului
investiției, deci o lucrare în plus față de SF, și va actualiza studiul de fezabilitate
conform cursului euro-lei și prețurilor actualizate.
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
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: dl Neagovici se interesează, în principiu, dacă se poate interveni
ulterior asupra proiectelor începute pe CNI, care încă nu sunt finanțate, nici
finalizate, pentru a folosi în scopul accesării fonduri eurpoene.
Dl Primar arată că în momentul în care amplasamentul este predat către
CNI și ei în calitate de beneficiar încheie contract de execuție cu o firmă, orașul nu
mai poate interveni, decât dacă se renunță la proiect.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru” după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 90/2021
cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor necesare realizării investiţiei
„Centru Balneoclimateric Multifuncţional Covasna”
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a
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amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna,
judeţul Covasna”
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre arătând că, în
vederea promovării obiectivului de investiții “Instalații, echipamente de liftare și sanie de
vară, oraș Covasna, judeţul Covasna” este necesar predarea amplasamentului identificat,
în baza hotărârii Consiliului local. Se propune construirea obiectivului pe pârtia mică de
schi, pârtia „Lőrincz Zsigmond”, partea stângă. În urma discuțiilor purtate cu
reprezentanții CNI, s-a constatat că este necesară actualizarea studiului de fezabilitate,
care va fi aprobat de Consiliul local, după care se va actualiza devizul.
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
Comisia pentru turism şi agrement, protecţia mediului, agricultură şi
silvicultură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 91/2021
cu privire la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” -SA a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna,
judeţul Covasna”
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea aderării Oraşului Covasna la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară
Turistică
“Ciomad-Balvanyos,
Csomád-Bálványos
Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”
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Dl Primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre arătând că,
având în vedere posibilităţile de finanțare din fonduri europene pentru obiective de
investiții majore, Investiții Teritoriale Integrate, este în avantajul orașului aderarea
la această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Turistică, având un statut
special, pentru a avea acces la niște resurse financiare pentru investiții.
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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 92/2021
privind aprobarea aderării Oraşului Covasna la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Turistică “Ciomad-Balvanyos, Csomád-Bálványos
Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 217.841,24 lei pentru
introducerea canalizării menajere pe strada Pava de sus.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre arătând că,
având în vedere petițiile sosite din partea locatarilor de pe strada Pava de Sus, prin
care atrag atenția asupra problemelor cauzate de lipsa canalizării menajere respectiv,
umplerea decantoarelor cu apă pluvială și scurgerea acestora în șanțul din fața
proprietăților. Ca urmare a discuţiilor purtate cu SC Gospodăria Comunală SA
soluţia propusă este alocarea, prin transfer, a sumei de 217.841,24 lei pentru
introducerea canalizării menajere pe strada Pava de sus, iar pe baza devizului SC
Gospodăria Comunală va executa lucrarea pentru reţea de canalizare.
Comisia juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte
drepturi
– AVIZ FAVORABIL
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Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuţii:
Dl Molnár se interesează dacă după ce se termină canalizarea se va face şi
asfaltarea.
Dl Primar arată că deocamdată nu este făcut proiect tehnic, studiu de
fezabilitate pentru asfaltarea străzii, primul pas este rezolvarea problemei
canalizării.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 93/2021
cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 217.841,24 lei
pentru introducerea canalizării menajere pe strada Pava de sus
Se trece la discutarea diverselor.
Dl Primar: ADI Aquacov propune introducerea în structura tarifului o cotă
de dezvoltare de fiecare UAT, în acest sens a transmis un tabel de simulare, şi
solicită comunicarea variantei agreate de oraşul Covasna. După introducerea cotei
de dezvoltare se propune majorarea capitalului social, conform cotei de participare
fiecărui participant. Din banii astfel obţinuţi, operatorul va executa lucrări de
reabilitare pe raza fiecărei UAT. Se propun trei variante. În prima variantă tariful la
apă ar fi de 4,68 lei/mc cota de dezvoltare 7,5% , tariful de canal de 3,39 lei/ mc,
cota de dezvolate 10%.
În a doua variantă tariful la apă ar fi de 4,54 lei/mc cota de dezvoltare de
4,6%, tariful la canal de 3,25 lei/mc, cota de dezvolare 6,5% . În a treia variantă
tariful la apă ar fi de 4,58 lei/mc cota de dezvoltare 5,4 %, tariful de canal de 3,21
lei/mc cota de dezvoltare 5,2 %.
După părerea domnului primar, varianta optimă ar fi aceea în care cota de
dezvoltare pe canalizare este mai mare. Trebuie luate în considerare nevoile
comunităţii pentru reabilitare, extinderea infrastructurii, apa potabilă, canalizare,
aceasta ar fi o soluţie bună pentru finaţarea lucrărilor de reabilitare.
Dl Neagovici propune elaborarea unei strategii de către operator, prin care se
estimează creşterile preţurilor.
Dl Primar arată că introducerea acestei cote de dezvoltare nu este legată de
majorarea preţului la apă, cotă de dezvolare nu a fost introdusă până în momentul de
faţă, tariful la apă probabil va creşte în viitor, acum se propune introducerea cotei de
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dezvoltare indiferent dacă preţul la apă creşte sau nu. Se prezintă deocamdată
variantele în scopul de a dezbate pe această temă. Domnul primar ar opta pentru
varianta a doua. Se propune de asemenea majorarea capitalului social cu 299 mii de
lei, cu condiţia ca de această sumă să beneficieze oraşul, prin executarea lucrărilor
pe raza UAT Covasna.
Referitor la trotuare, domnul Primar informează membrii consilului cu privire
la faptul că o firmă din Sibiu a câştigat licitaţia, urmează încheierea contractului şi
emiterea ordinului de începere.
Dl Molnár se interesează dacă în proiectul de hotărâre va fi prevăzută
varianta 2.
Dl Primar arată că deocamdată se discută în principiu, trebuie exprimat
acordul Consiliului în cea ce priveşte introducerea cotei şi majorarea capitalului
social. Aceasta nu înseamnă că nu se caută alte surse de finanţare nerambursabile
pentru lucrări de reabilitare.
Dl Primar prezintă adresa locuitorilor din strada Mihai Eminescu, Covasna,
prin care se solicită realizarea şi montarea a două limitatoare de viteză din cauciuc
pe strada Mihai Eminescu, în dreptul celor două limite ale Parcului Tineretului din
Voineşti, una în dreptul Complexului Comercial Valea Zânelor şi una în dreptul
Chioşcului alimentar. Sunt unele străzi în care nu se poate interveni, pentru că ei
sunt în perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanţare externă, de exemplu
strada Cuza Vodă.
Pentru a răspunde cererilor locuitorilor se vor cumpăra nişte limitatoare de
viteză standard, care corespunde normelor, dar care costă mult, sau se va realiza
limitatoare din asfalt.
Dl Neagovici prezintă punctul lui de vedere în sensul că realizarea
limitatoarei de viteză din asfalt ar fi a soluţie mai bună, precum şi montarea unui
radar fix.
Dl Molnár propune montarea unui singur limitator, astfel se poate vedea dacă
va avea vreun efect.
Dl Primar arată că s-a început execuţia lucrărilor pentru parcări, se lucrează
pe aleea Bethlen Gabor, la Poştă, până în 15 august va fi finalizată şi asfaltarea. De
asemenea se lucrează şi la cele 11 străzi.
Dl Primar informează Consiliul local şi asupra faptului că au început lucrările
de plombare în oraş. Firma Valdek realizează lucrările de întreţinere pe proiectul
5.2, cele 16 străzi. Aleile din Cimitirul comunal au fost întreţinute. Pe strada
Plevnei s-a făcut asfaltarea şi extinderea terenului de fotbal din Voineşti, şi se
doreşte amenajarea unui loc, unde copii au posibilitatea să se joace liber, fără
supraveghere strictă şi fără să plătească o anumită sumă de bani. De asemenea,
există mai multe solicitări referitor la realizarea unei piste de atletism.
Dl Domaházi prezintă Consililului problema prafului pe străzi neasfaltate, şi
se interesează dacă s-a realizat dezinsecţia.
Dl Primar răspunde afirmativ şi arată că a fost extinsă şi aria în care s-a
realizat dezinsecţia, oraşul a cheltuit 30 de mii de lei pentru această lucrare.
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Dl Gazda informează Consililul că s-a spart conducata de gaze în strada
Gábor Áron.
Dl Viceprimar arată că se lucrează şi la str. Gábor Áron, probelma va fi
rezolvată.
Dl Gazda ridică problema deteriorării zidului la pârâu.
Dl Molnár precizează că firele de înalte tensiuni sunt în pericol, trebuie tâiate
crengile.
Dl Primar afirmă că se va face adresă către Electrica cu semnalarea
problemei.
Dl Neagovici solicită informare cu privire la situaţia arondării oraşului
Covasna la circumscripţia oraşului Întorsura Buzăului.
Dl Primar informează Consiliul local că au fost formulate mai multe adrese
în numele comunităţii, iar Consiliul Judeţean şi-a exprimat punctul lui de vedere
prin adoptarea unei hotărâre informative, acum urmează să fie trimis şi petiţia cu
semnăturile susţinătorilor. Notarii publici, la rândul lor, au trimis o sesizare, deci
presiunea este destul de mare pe CSM.
Dl Neagovici pune în discuţie problema urşilor, aratând că pe baza
modificărilor legislative recente se poate interveni la nivel local în scopul rezolvării
problemei.
Dl Primar arată că a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2021, care
prevede că, echipa de intervenţie este formată şi din primarul sau viceprimarul
unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, şi mai mult,
conducătorul echipei de intervenţie este chiar primarul.
Dl Neagovici completează cu precizarea că s-a făcut o descentralizare totală
în acest sens, reclamaţia se face direct la Primar. Arată că din păcate există pericolul
ca o persoană internată la spital sau un turist să fie atacat de urs.
Dl Ferencz ridică problema circulaţiei cu viteze mari pe strada Brazilor şi pe
strada Piliske.
Dl Primar arată că pe Strada Brazilor nu se poate monta limitator de viteză,
în schimb pe strada Piliske s-ar putea monta unu din cauciuc.
Dl Bodó este de părere că ar fi mai bine să se monteze un limitator de viteză
din cauciuc, conform standardelor.
Dna Becsek pune în discuţie problema adolescenţilor, care în timpul verii, fac
chef la clădirea Grădiniţei, care este în construcţie.
Dl Primar pentru rezolvarea problemei propune bariere fizice, care împiedică
intrarea şi deplasarea la faţa locului.
Dl Bodo propune instalarea camerelor de supraveghere.
Dl Primar arată că pentru instalarea camerelor de supraveghere trebuie
încheiat contract, şi mentenanţă, care necesită mulţi bani.
Dl Vatany prezintă problema circulaţiei cu viteze mari pe strada Petőfi,
pentru rezolvarea problemei propune instalarea unui radar fix.
Dl Primar propune ca să fie invitat şeful Poliţiei staţiunii Covasna la o
şedinţă.
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Dl Vatány pune în discuţie activitatea compartimentului agricol,
tergiversarea emiterii titlurilor de proprietate, solicită în acest sens prezentarea unui
raport de activitate.
Dl Primar afirmă că, se va face o invitaţie către dl Incefi, ca să prezinte un
raport despre activitatea comisiei de fond funciar, arătând că au existat şi
impedimente legale care au îngreunat activitatea comisiei.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 15.59.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JESZENOVICS ALBERT
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