ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 14/2021
Încheiat astăzi, 26 august 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: d-na Muntean Felicia – Maria, dl Ferencz Botond, dl
Jeszenovics Albert, dl Jeszenovics Robert – Karoly și d-na Sasu Izabella.
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 și inspector cadastru și
publicitate imobiliară, dl Incefi Istvan.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA ORDINARĂ prin Dispoziția
primarului nr. 272/2021, 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 august 2021.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
ordinară a consiliului local din luna august 2021, care se desfășoară cu respectarea
distanțării sociale în sala de ședințe al Consiliului local al orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna august a fost ales d-na consilier local Lungu
Liliana în ședința extraordinară din 19 august 2021.
D-na 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 numirea comisiei pentru atribuirea
contractelor de achiziție publică cu complexitate redusă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
gestionarea câinilor cu stăpân din orașul Covasna.
3. Proiect de hotărâre cu privire la însușirea documentației cadastrale
pentru dezlipirea unui teren situat în orașul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație
publică, a masei lemnoase pe picior din pădurile proprietatea orașului
Covasna.
5. Informare privind activitatea de aplicare a legilor funciare.
6. Diverse
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Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct, Proiect de
hotărâre cu privire la desemnarea d-lui Para Sándor ca reprezentant al
acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 12 voturi
„pentru”– unanimitate.
Înainte de discutarea punctelor de pe ordinea de zi d-na președinte de ședință
supune la vot procesele – verbale ale ședințelor din:
- Ședință ordinară 30 iunie 2021 – PV nr. 10 – se aprobă cu 12 voturi „pentru”
- Ședință extraordinară 15 iulie 2021 – PV nr. 11 – se aprobă cu 12 voturi
„pentru”
- Ședință ordinară 29 iulie 2021 – PV nr. 12 – se aprobă cu 11 voturi „pentru” –
dl consilier Fulop Csaba nu votează
- Ședință extraordinară 19 august 2021 – PV nr. 13 – se aprobă cu 11 voturi
„pentru” – dl consilier Fulop Csaba nu votează
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la numirea comisiei pentru atribuirea contractelor de achiziție
publică cu complexitate redusă.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că dl Rakosi Aron și-a
încheiat activitatea în cadrul Primăriei orașului Covasna și este necesară desemnarea
unui alt membru în comisia sus numită.
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. 105/2021
cu privire la modificarea HCL nr.73/2020 privind numirea comisiei de
evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate
redusă
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân din
orașul Covasna.
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Dl consilier Enea Nicolae detaliază referatul de aprobare și arată că
regulamentul pentru gestionarea câinilor fără stăpân a fost aprobată, dar gestionarea
câinilor cu stăpân a rămas neaprobată. Lucrând în serviciul da gardă a întâlnit mai
multe cazuri în care oamenii au fost mușcați de câinii proprii sau de câinii vecinilor,
câini care de multe ori nici nu aveau carte de sănătate, nu aveau nici vaccinurile
făcute. Conform prevederilor legale în vigoare este obligatorie înregistrarea într-un
registru special prin intermediul medicilor veterinari a tuturor câinilor. Printr-un
sistem informatic sunt ținute în evidență toți câinii microcipați, unde se poate urmări
toate datele câinilor periculoși sau agresivi, evidențiați la Asociația Chinologică din
România.
Au fost înaintate mai multe adrese pentru solicitare de informații
suplimentare, răspuns s-a primit de la poliția stațiunii și de la Colegiul medicilor
veterinari din România.
Cu ajutorul tuturor am putea implementa acest regulament pentru siguranța
cetățenilor, fiecare proprietar poate să aibă câți câini vrea cu respectarea regulilor,
de ex. pe poartă să fie expus o tăbliță care să arate că în gospodărie sunt câini
periculoși, proprietarii să facă curățenie după câini după ce aceștia își termină treaba
în oraș, etc. Noi nu suntem împotriva câinilor, dar dorim ca aceștia să fie întreținute
conform reglemetărilor, mai ales că am văzut foarte multe cazuri de copii mușcați
de acești câini.
Sunt de părere că este un proiect care ar trebui să fie votat, eventual am
putea aloca și niște fonduri din bugetul local pentru informatizarea proprietarilor
câinilor cu stăpân ca să fie respectat acest regulament.
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 - 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
Discuţii: Dl Primar studiind materialul a observat că se propun și niște
cotravenții și este interesat cine va fi propus pentru aplicarea acestora.
Dl Enea: Poliția locală.
Dl Primar arată că doar funcționarii publici pot aplica sancțiuni. Această
problemă s-a acutizat în momentul în care un copil din Voinești a fost mușcat de
câinele vecinilor, care a fost legat în curte. Este destul de greu ca polițistul local să
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alerge după fiecare proprietar de câine și să verifice dacă acesta a strâns gunoiul
după câine. Reglementările prevăzute în regulament în mare parte sunt prevăzute în
lege, câini periculoși sunt vreo două categorii, în afară de cele evidențiate în lista
înaintată de către poliția stațiunii cu siguranță mai sunt și alții care nu sunt
înregistrate. Într-adevăr au fost niște probleme la nivel de oraș.
Dl Fulop este de părere că este o inițiativă bună, dar sunt niște condiții greu
de urmărit și de aplicat, de ex. sterilizarea rasei comune și a metisiilor, cine va plăti
aceste cheltuieli? Nu putem steriliza toți câinii.
Dl Enea: să facă proprietarii pe cheltuiala lor.
Dl Fulop: toți câinii ar trebui să aibă carnet de sănătate.
Dl Enea: da, ca să știm istoricul fiecărui câine.
Dl Fulop: nu știu cât de sever se dorește respectarea acestui regulament, dar
cu siguranță va fi greu de implementat.
Dl Enea: dacă proprietarul este avertizat și nu se conformează, sa poate aplica
sancțiune. Astfel cu siguranță se vor obișnui.
Dl Molnar este de acord cu inițiativa d-lui consilier Enea și propune
realizarea unor pliante care să fie distribuite în zonele mai circulate din oraș, să fie
mai bine informați oamenii.
Dl Enea exact asta a propus inițial. Mai mult, legea interzice comercializarea
câinilor fără forme legale, pentru că se pierde urma lor și nu se poate urmări.
Dl Molnar propune extragerea unor puncte mai importante din regulament și
realizarea unor pliante informaționale.
Dl Neagovici consideră că este în regulă tot ce este prevăzut în regulament,
doar că ar trebui aplicat și măcar parțial să fie respectat. În oraș sunt câini cu stăpân
cu talie mare, care nu sunt deloc supravegheați, măcar să le aducem proprietarilor la
cunoștință obligațiile lor ca deținători de animale.
Dl Vatany așa știe că poți fi deținător al unui câine de rasă fără ca acesta să
nu fie sterilizat.
Dl Primar: metisii și rasa comună trebuie sterilizată.
Dl Bocan se subscrie la antevorbitorii lui, cu completarea că trebuie făcut
ceva cu câinii care se plimbă nesupravegheați în spațiul public, trebuie mediatizat
acest regulament pe rețelele de socializare.
Dl Primar: o să facem extras din regulament.
Dl Enea: proprietarii pot să-și plimbe câinii în anumite condiții. Acest
regulament îi ajută atât pe deținători, cât și pe câini.
Dl Primar este de părere că este o legătură foarte strânsă între câinii fără
stăpân și câini cu stăpân, mai ales când câinii cu stăpân se înmulțesc foarte mult,
devin de multe ori câini fără stăpâni. Trebuie să gestionăm și această problemă, care
costă foarte mulți bani. În cazul în care proprietarii nu se conformează, intervine
regulamentul. Câinii cu stăpâni sunt lăsați liberi să se plimbe în oraș, avem multe
probleme din această cauză. Referitor la aplicarea regulamentului – o să lucrăm la
responsabilizarea populației, trebuie să comunicăm cu oamenii.
Dl Enea: de multe ori câinii nu sunt securizați destul, scapă pe drum.
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Dl Primar își aduce aminte ce scandal a ieșit când au ridicat câinii fără
stăpâni din curtea Cardilogiei, dar pentru care nimeni nu dorea să-și ia răspunderea.
Dl Fulop a înțeles că câinii care însoțesc o turmă de animale pot să se plimbe
în oraș nelegați.
Dl Enea: este prevăzut în lege, dar trebuie să poarte semn distinctiv.
Dl Bocan: este stabilit în funcție de numărul animalelor din turmă câți câini
poate să fie.
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. 106/2021
privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân
din orașul Covasna
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la însușirea documentației cadastrale pentru dezlipirea unui teren
situat în orașul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și arată că este vorba de o suprafață
de teren, proprietatea orașului Covasna, unde mai multe familii și-au construit case
de locuit fără acte în regulă. Se dorește valorificarea acestor terenuri, aferente
caselor de locuit în urma evaluării lor.
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
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. 107/2021
privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în
orasul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23
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Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică, a masei lemnoase pe picior
din pădurile proprietatea orașului Covasna.
Dl Incefi Istvan prezintă 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
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
Discuții: dl Domahazi este de părere că 300 de lei pentru un mc de lemne
este extraordinar de mult.
Dl Bocan arată că luând în calcul distanța de exploatare și prețul pieței este
un preț corect. Dacă nu se adjudecă, se diminuează prețul cu 10%. Este o explozie
de preț a materialului lemnos de care încercăm să ne folosim și noi.
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. 108/2021
cu privire la aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a masei lemnoase
pe picior din pădurile proprietatea oraşului Covasna
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Informare privind
activitatea de aplicare a legilor funciare
Dl Incefi Istvan prezintă informarea.
Discuții: Dl Vatany nu dorește să jignească pe nimeni, dar după felul în care
este redactată informarea se vede cum se lucrează pe legile funciare. Referitor la
Legea 165 așa știe că sunt stabilite anumite termene de rezolvare a cererilor depuse
pe această lege. Dacă este posibil solicită un raport de la dl Incefi din care să reiasă
câte cereri au fost rezolvate concret, numărul primei și ultimei cereri rezolvate. Din
informațiile lui așa știe că sunt cereri mai vechi de 14 -15 ani, nerezolvate.
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Dl Incefi: în cadrul comisiei locale de fond funciar sunt mai multe persoane,
se poate întreba și prefectura cum lucrează comisia locală din Covasna.
Dl Vatany dorește ca președintele comisiei să prezinte lista solicitată.
Dl Primar arată că el este președintele comisiei.
Dl Vatany dorește să vadă cum a avansat rezolvarea cererilor în ultima
perioadă.
Dl Primar arată că în conformitate cu prevederile legale în vigoare este o
ordine de rezolvare a cererilor, dacă se schimbă ordinea prefectura trimite dosarele
înapoi. S-a clarificat pe cale judecătorească faptul că nu se poate retroceda pădure în
loc de arabil. Sunt mai multe puncte de vedere. Dacă terenul este în domeniul
public, trebuie introdus în domeniul privat, numai așa se poate restitui.
Dl Bocan știe că este o hotărâre de la Prefectură care prezintă lista actelor
necesare pentru includerea unui teren din domeniul public în domeniul privat.
Dl Primar: sunt multe cazuri în care oamenii nu sunt puși în posesie, din
diferite motive, de multe ori și din vina lor.
D-na Becsek: nu mi se pare normal ca pentru o cerere nerezolvată de 15 ani
se solicită clarificări în termen de 30 de zile.
Dl Primar: se poate reveni asupra cererii cu o solicitare de prelungire a
termenelor. Ideea este că mulți nu pot justifica cu acte solicitarea depusă.
Dl Incefi: cifrele prezentate sunt reale, sunt puține cereri nedezbătute.
Dl Vatany înțelege că cine nu a primit nicio adresă înseamnă că dosarul este
în regulă, dar totuși este de părere că oamenii ar trebui informați despre stadiul
rezolvării cererii lor, să nu aștepte degeaba. În așa fel nu se poate dezbate nici o
succesiune, nimic.
Dl Incefi: am luat cererile nerezolvate în ordine, le rezolvăm pe rând.
Dl Primar: Dl Incefi, de când sunteți Dvs. în comisie câte dosare au fost
rezolvate?
Dl Incefi răspunde: pe legea 246 au fost în jur de 240 – 250 de cereri, pe
legile anterioare au fost peste 2000 de solicitări.
Dl Primar: unele lucruri pe dinafară par într-un fel, dar înăuntru sunt total
altfel. Nu a fost cea mai bună ideea a legiuitorului să lase la latitudinea comisiilor
locale rezolvarea problemei retrocedărilor. Problema este că oamenii care fac parte
din comisia de fond funciar au și alte atribuții de serviciu, pe care nu le pot îndeplini
atâta timp cât se ocupă de rezolvarea dosarelor. Oamenii sunt nemulțumiți de foarte
multe ori, fără să înțeleagă motivele pentru care nu s-au rezolvat încă cererile lor.
Insistăm în continuare să rezolvăm toate solicitările.
Dl Vatany: nu putem angaja pe cineva care să ajute?
Dl Primar: sunt mai multe criterii pe care trebuie să le luăm în calcul, cum ar
fi plafonul maxim de salariați, asigurarea salariilor pentru cei angajați, etc. Lucrăm
în măsura în care putem. Sper să reușim rezolvarea cererilor cu această echipă.
Organizăm în continuare distribuirea cărților funciare.
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Dl Incefi: chiar dacă nu le dăm în mână extrasele, informăm oamenii despre
numărul cărții funciare.
Dl Vatany: pentru terenurile forestiere pentru care s-a eliberat proces verbal
de punere în posesie când se vor elibera titlurile de proprietate?
Dl Incefi: să vedem cum vor fi noile reglementări. Să știți că este o problemă
generală, nu este specific doar orașului Covasna. În urma măsurătorilor sunt
amenajamente noi, trebuie corectată toată anexa.
Dl Bocan oferă informații suplimentare despre demersurile privind eliberarea
titlurilor de proprietate și arată că sunt cazuri în care nici fișele de punere în posesie
nu s-au eliberat, pentru că s-a modificat amplasamentul.
Dl Incefi: trebuie o măsurare în sistem stereo.
Dl Vatany: și proprietarul trebuie să facă aceste măsurături?
Dl Bocan: dacă au trecut 10 ani, măsurătorile trebuie refăcute.
Dl Fulop se interesează cum vor fi rezolvate cele 18 cazuri în care titlurile
trebuie modificate.
Dl Incefi răspunde: trebuie măsurături în sistem stereo, în așa fel se poate
clarifica situația tarlalei. După ce se încadrează toate suprafețele în tarla, se poate
elibera titlurile de proprietate. Cărțile funciare sunt mult mai greu de clarificat.
Mulți oameni folosesc suprafețele fără ca actele lor să fie puse la punct.
Dl Bocan: pe vremuri punerea în posesie se făcea scriptic, cu măsurători și la
fața locului este altceva.
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la desemnarea d-lui Para Sándor ca reprezentant al acţionarului oraş
Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală
S.A. – Operator Regional.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și proiectul de hotărâre arătând că în
urma pensionării d-lui Rakosi Aron este necesară desemnarea unei persoane care să
reprezinte orașul Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Gospodărie
Comunală SA Sfântu Gheorghe, orașul fiind acționar al acestei societăți. Contractul
de mandat este anexat proiectului de hotărâre.
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 12 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 109/2021
cu privire la desemnarea d-lui Para Sándor ca reprezentant al acţionarului
oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie
Comunală S.A. – Operator Regional
Se trece la discutarea diverselor.
Dl Enea expune o problemă care a apărut vizavi de spital, respectiv solicită
ajutor în vederea remedierii problemei cu groapa cauzată de o surpare de teren. S-a
făcut o lucrare acolo, s-au băgat conductele, s-a pus nisip deasupra dar a rămas
șanțul într-o parte. Totodată se interesează dacă în perspectivă se va face ceva cu
parcarea de lângă spital.
Dl Fulop a aflat din presă că se suplimentează fondurile alocate pe PNDL și
se interesează dacă primăria ar fi eligibilă cu vreun proiect.
Dl Primar: așa este, Guvernul a aprobat inițiativa UDMR-ului, va fi lansat un
PNDL 3, va fi un alt program. Am tot solicitat suplimentarea fondurilor pe PNDL 2,
având în vedere că avem proiecte, lucrări care au rămas neacoperite, dar ni s-a
răspuns mereu că nu sunt fonduri. Din fonduri proprii am completat, am acoperit
canalizarea din Chiuruș, dar am tot semnalat aceste probleme. Între timp sau
identificat niște fonduri, în curând vor apărea și normele de aplicare. Vom depune
cerere pentru cele 3 proiecte, cu siguranță trebuie să reactualizăm documentațiile la
liceu și la grădiniță, când vor fi gata vom supune în atenția Dvs. pentru aprobare. Ne
ocupăm și cu treaba aceasta, este o măsură foarte bună pe care am solicitat de mult.
Dl Vatany vizavi de locurile de parcare semnalează faptul că agenții
economici, care au magazinele vizavi de parc au solicitat un loc de parcare care să
permită descărcarea mărfii, cum s-a realizat și la 1001 articole, bineînțeles,
contracost.
Dl Primar arată că situațiile diferă, la 1001 articole a permis locul să lase un
loc pentru magazin, dar pe care de multe ori îl ocupă locatarii. În zona centrală a
orașului este destul de greu să asiguri un loc de parcare pentru agenți economici. Nu
poți permite nici să urce pe trotuar, deși o fac mereu. Dacă chiar considerați că este
necesar putem să facem, dar ne punem oamenii pe cap.
D-na Becsek a renunțat de mult să mai circule cu mașina în oraș pentru că de
multe ori este imposibil să-ți găsești un loc de parcare. Cea mai bună idee ar fi
parcarea cu taxă.
Dl Neagovici este de părere că problema parcărilor este o problemă generală,
nu e doar în orașul Covasna.
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Dl Primar: ar fi bine să avem parcare cu taxă, dar este problemă cu
mentalitatea cetățenilor. Pe la urmă tot s-ar obișnui.
Dl Neagovici: viitorul asta este: trebuie să realizăm locuri de parcare cu plată.
Dl Primar este de părere că după terminarea locurilor de parcare din oraș
problema încet se va congestiona, se va degaja un pic zona.
Dl Vatany atrage atenția executivului că ar trebui puse niște semne care să
arate către autogară, pentru că oamenii nu găsesc autogara. O altă problemă este că
pe vremea respectivă, când au dorit realizarea autogării, conducătorii firmei de
transport au promis niște curse interjudețene care nu s-au realizat nici până în
prezent.
Dl Primar: nu putem noi să prevedem ce curse să facă.
Dl Vatany: firma ar putea să ceară licență pentru curse.
Dl Bocan: prima dată ar trebui să facă gara așa cum au promis.
Dl Primar arată că firma era tentată să abandoneze tot transportul local, nu
sunt în măsura să intre în ei acum, ei ar trebui să fie interesați să suplimenteze
cursele.
Dl Domahazi se interesează în ce stadiu se află strângerea de semnături
pentru cazul realocării orașului Covasna la Judecătoria Târgu Secuiesc.
Dl Primar arată că toate semnăturile ce s-au strâns au fost înaintate la CSM ,
a venit adresă și de la Ministerul Justiției cu punctul lor de vedere.
Dl Gazda a văzut decizia în mapă conform căruia primăria se obligă să
acorde spor de periculozitate angajaților de asistenți medicali și medic școlar. Are și
o propunere: cu ocazia târgului tradițional să golească parcarea și să nu mai lase
înapoi mașinile până nu o face cu taxă.
Dl Primar arată că nu așa funcționează lucrurile, trebuie elaborat un
regulament, care trebuie să parcurgă transparența decizională, problema trebuie
analizată sistematic. Este deschis la orice propunere, orice variantă. Dacă va fi
reglementat cumva trebuie să asigure un loc și pentru autobuze.
Dl Gazda: peste trei săptămâni începe grădinița și școala, ce se întâmplă cu
drumul de acces până la poartă în str. Gabor Aron?
Dl Primar: acel drum în momentul de față este dat în lucru, părinții pot să-și
ducă copii până la poartă și pe jos, lăsând mașina afară în parcare. Câteva grupe din
grădiniță vor fi mutate în clădirea nouă, să vedem care dintre ele mai exact.
Dl Molnar a înțeles că dl Rakosi Aron s-a pensionat și dorește să afle cine se
va ocupa în continuare de situația terenului aferent fostei cabane a primăriei din
Chiuruș, care în momentul de față este ocupat de dl Apostol Andrei. O altă
problemă este etichetarea străzilor din oraș, pentru că străinii nu găsesc străzile.
Dl Primar: problema terenului va fi dat la altcineva, probabil la inspectorul
responsabil cu administrarea domeniul public și privat. Aici este vorba și de
indecizia consiliului local, nu s-a decis ce suprafață să fie vândută, ulterior trebuia
clarificată și CF-ul. Referitor la etichetarea străzilor: nu de mult au solicitat o ofertă,
din care a rezultat o sumă atât de mare, încât deocamdată au amânat realizarea
tăblițelor pentru anul următor.
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Dl Enea arată că după ora 11 seara nu mai circulă taxiurile în oraș și se
interesează cum s-ar putea condiționa programul lor de funcționare în așa fel încât
serviciul să fie acoperit și peste noapte.
Dl Primar răspunde: nu este un transport local de călători, fiecare este
persoană fizică autorizată, nu se poate condiționa orarul lor de funcționare cu
eliberarea autorizației de funcționare. Ar trebui să fie o firmă de taximetriști cu un
dispecerat.
Dl Enea: cumva trebuie să-i convingem, nu să-i obligăm. Noi ca stațiune
turistică ar trebui să avem transport și noaptea.
Dl Primar: îi spun d-lui Csorba să le convoace la discuții, nu se poate
condiționa activitatea lor doar pe lege.
Dl Neagovici adaugă informații suplimentare la propunerea d-lui Enea
referitor la taxiuri: doar 10% dintre persoanele care se prezintă la camera de gardă
este o urgență adevărată, restul sunt probleme ușoare. În cazul unei urgențe
ambulanța duce pacientul la spital, dar nu asigură transportul până acasă, nu este
taxi. Părerea lui este că hotelurile ar trebui să asigure transport pentru persoanele
care sunt cazați la ele, să-și ducă pacientul înapoi la cazare. Spitalul tot așa ar trebui
să discute cu taximetriștii, cel mai indicat ar fi o asociație (hoteluri – spital primărie), și prin această asociație să se rezolve cumva problema.
Dl Domahazi atrage atenția d-lui Primar că legitimațiile de consilier nu sunt
încă gata, nici tabloul nu este schimbat.
Dl Gazda se interesează dacă au fost puse înapoi literele lipsă de pe fațada
spitalului orășenesc.
Dl Enea: da, au fost puse la loc.

Nefiind alte discuţii doamna Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.40.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUNGU LILIANA
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