ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
P R O C E S - V E R B A L n r. 4/2022
Încheiat astăzi, 24 februarie 2022, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI
EXTRAORDINARE a Consiliului Local al oraşului Covasna.
Sunt prezenţi 17 consilieri: 16 consilieri în sala de ședințe a orașului
Covasna și 1 consilier prin mediul online (dl Enea Nicolae).
Participă la şedinţă: primarul orașului, Gyerő József, secretar general al
orașului Covasna, d-na Vasilica Enea, director asistență socială, d-na Sîntoiu Angela
– Cornelia, șef serviciu administrație locală, d-na Ciurea Maria – Crina, consilier
juridic, d-ra Bartos Timea și inspector administrație publică locală, d-na Rusu
Zsuzsanna și la partea de dări de seamă a anunțat prezența d-na manager al
Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Geza”, d-na Sporea Monica.
Consilierii au fost convocaţi în ȘEDINŢA EXTRAORDINARĂ prin
Dispoziția primarului nr. 91/2022, care a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor prin
afişare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei și comunicată consilierilor prin e-mail
la data de 18 februarie 2022.
Dl Primar urează bun venit tuturor consilierilor care participă la şedinţa
extraordinară a consiliului local din luna februarie 2022, care se desfășoară în sala
de ședințe a Consiliului local al orașului Covasna.
Președinte de ședință pentru luna februarie a fost ales dl consilier local Bocan
Ioan - Marcel în ședința ordinară din 11 februarie 2022.
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 privind aprobarea documentaţiei de
dezmembrare a terenului aferent Cetăţii Zânelor.
2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei pentru evaluarea
anuală a activității administratorilor S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. cu privire la
execuția planului de administrare și a contractului de mandat.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 15/2021 privind
stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 20202024.
4. Proiect de hotărâre privind HCL nr. 21/2021 cu privire la
constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ
de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ
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de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a
cererilor.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 14/2021 cu privire la
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2021-2022 din oraşul Covasna și a HCL nr. 7/2022 cu privire la
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2022-2023 din oraşul Covasna.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea
sistemului de iluminat prin eficientizarea infrastructurii de iluminat public în
orașul Covasna, Județul Covasna”.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Local al orașului Covasna în comisia de evaluare a probei de interviu privind
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de
director/director adjunct în unitățile de învățământ Școala Gimnazială Avram
Iancu și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna.
9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea poziției procesuale a
Consiliului local în cauza 35/119/2022.
10. Raportul asociaţiilor în care or. Covasna este membru
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu
Secuiesc - Covasna”
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
- Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din
România
- Asociația Grupul de Acțiune Locală „Progressio”
- Asociația „Pro Spitalul Olandez – Pro Holland Kórház Egyesület”
- Asociația Sportivă Covasna
- Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna
11. Raport de activitate a:
- Direcţiei de Asistenţă socială
- Serviciul public local de evidență a persoanelor
- Casa Orășenească de Cultură
- Personalului medical din instituţiile de învăţământ
12. Diverse
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte, după cum
urmează:
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1. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a
solicitărilor de locuinţe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea
locuinţelor sociale pentru anul 2022
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului al oraşului
Covasna pe anul 2022
Se supune la vot ordinea de zi completată, care se aprobă cu 17 voturi
„pentru”– unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului aferent Cetăţii
Zânelor.
Dl Primar: cunoașteți discuțiile anterioare referitoare la Cetatea Zânelor,
pentru a accesa fonduri trebuie parcurși anumite pași. În primul rând este necesar
dezmembrarea acestui teren, pentru identificarea perimetrului siteului. În acest sens
a fost întomit o documentație topografică, după care terenu dezmembrat trebuie scos
din fondul forestier și introdus în schema de finanțare.
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 – în cartea funciară se
va nota și monumentul istoric de categoria A, delimitarea zonei urmând să fie
făcută de specialiști și avizată de Ministerul Culturii
Discuții: Dl Fulop a observat că la momentul înaintării materialului lipsea de
aviz și este interesat dacă a ajuns.
Dl Enea răspunde și arată că în urma discuțiilor purtate cu dl ministru are
promisiunea că se va trimite.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 22/2022
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privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului aferent
Cetăţii Zânelor
Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind numirea comisiei pentru evaluarea anuală a activității
administratorilor S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. cu privire la execuția planului de
administrare și a contractului de mandat.
D-ra Bartos detaliază raportul de specialitate și arată că prin HCL 27/2021 sa aprobat reînnoirea mandatului actualului consiliu de administrație, iar prin Planul
de administrație, aprobat prin HCL nr. 79/2021 este stabilit evaluarea lor anuală. În
acest sens se propune numirea unei comisii pentru evaluarea anuală a activității
administratorilor S.C. Gos Trans Com S.R.L.
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
În urma discuțiilor se propun membrii care au mai făcut parte din această
comisie: dl Neagovici Vasile – Cătălin, dl Bocan Ioan – Marcel și dl Vatany Ferenc.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 23/2022
privind numirea Comisiei pentru evaluarea anuală a activităţii
administratorilor S.C. Gos Trans Com S.R.L. cu privire la execuţia planului de
administrare şi a contractului de mandat
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL 15/2021 privind stabilirea programului de audiențe
al consilierilor locali pentru mandatul 2020-2024.
D-na Rusu prezintă raportul de specialitate.
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 17 voturi ,,pentru” după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 24/2022
cu privire la modificarea HCL nr. 15/2021 privind stabilirea programului de
audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020 - 2024
Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind HCL nr. 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a
solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru
repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care
însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.
D-na Sîntoiu detaliază raportul de specilitate.
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
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 25/2022
Privind modificarea HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii
de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea
criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor
justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor
Având în vedere faptul că d-na Sîntoiu este prezentă în sala de ședință, se
propune discutarea punctului suplimentar 1 cu punt următor.
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale,
aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2022.
D-na Sîntoiu prezintă raportul de specialitate și arată că criteriile pentru
repartizarea locuințelor nu s-au schimbat față de anul 2021, mai ales că ele în mare
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parte sunt stabilite prin legea, se propune constituirea comisiei care va analiza
cererile depuse pentru solicitarea locuințelor sociale.
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
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. 26/2022
cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe
sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru
anul 2022
Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL 14/2021 cu privire la organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 din
oraşul Covasna și a HCL nr. 7/2022 cu privire la organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 din
oraşul Covasna.
D-na Rusu prezintă raportul de specialitate.
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 – având în vedere
prevederile OUG 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației
naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției
sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, în scopul finalizării
procesului de preluare a creșelor din administrarea autorităților publice locale era de
așteptat această solicitare.
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Discuții: Dl Neagovici se interesează cum se va rezolva finanțarea acestor
grupe de creșă.
Dl Primar: din păcte nu suntem mai deștepți ca acum o lună, nu am primit
nici un răspuns de la Ministerul Educației. Pe oportunitate soluția noastră a fost
corectă, nu știm încă împărțirea posturilor.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 27/2022
Privind modificarea HCL nr. 14/2021 cu privire la organizarea rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 și a
HCL nr. 7/2022 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023
Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție în cadrul
obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat prin
eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul Covasna, Județul
Covasna”.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și aduce la cunoștonța consilierilor
locali faptul că acesta este un proiect câștigat prin Fondul de Mediu. Ca și ultima
fază, s-a comandat proiectul tehnic și detaliile de execuție. Ca să putem continua
implementarea acestui proiect, trebuie să aprobăm acest proiect, ulterior urmează să
lansăm și licitația pentru achiziția lucrărilor.
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
Discuții: Dl Enea în perioada în care s-au stabilit străzile nu era consilier și a
observat că în zona Voineștiului sunt doar 3 străzi incluse, restul sunt în centrul
orașului. Și în Voinești sunt probleme.
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Dl Primar arată că problema iluminatului la nivel de oraș a fost tratată ca
atare, faptul că s-au introdus în proiect aceste străzi nu înseamnă că celelalte au fost
neglijate. Pe alte străzi s-au făcut lucrări de investiții din alte fonduri, pe str. Mihai
Eminescu de ex. a fost o intervenție majoră.
Dl Viceprimar arată că mai multe străzi care au rămas pe vremuri afară au fost
incluse acum în acest proiect.
Dl Primar: acele străzi care nu au intrat în acest proiect urmează să fie
reabilitate în urma acestui proiect. Dacă luăm în considerare ceea ce s-a făcut în anii
anteriori, nu există nici o problemă.
Dl Fulop: suntem de acord, dar trebuie seriozitate și din partea proiectantului,
să treacă măcar sumele.
Dl Viceprimar: totul va fi public, dacă aveți nevoie de mai multe informații
puteți consulta proiectul la sediul primăriei. Este lista de cantități, dar devizul este
confidențial.
Dl Primar arată că devizul este folosit pentru achiziția publică.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 28/2022
privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru obiectivul de
investiții: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN
EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Covasna în
comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile
de învățământ Școala Gimnazială Avram Iancu și Grădinița cu Program
Prelungit nr. 1.
D-na Ciurea prezintă raportul de specialitate și arată că Inspectoratul Școlar
a solicitat desemnarea de reprezentanți al consiliului local în comisia de examinare –
priba de interviu la două centre financiare. A fost elaborat proiectul de hotărâre în
acest sens, cu mențiunea că persoana desemnată nu poate fi cadru didactic în centrul
financiar unde se desfășoară proba de interviu.
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 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: D-na Lungu propune ca dl Neagovici să fie membru în comisie.
Dl Enea dorește să facă parte din comisia de interviu la Centrul Financiar nr. 2.
Dl Jeszenovics Robert propune pe dl Molnar Janos.
Dl Fulop propune pe d-na Becsek Eva ca membru supleant.
În urma propunerilor art. 1 al HCL va avea următorul cuprins:
„Se desemnează dl dr. Enea Nicolae respectiv dl Molnár János, ca
reprezentanți ai Consiliului local Covasna și dl Neagovici Vasile – Cătălin
respectiv dna. Becsek Éva, ca membri supleanți în Comisia de evaluare a probei de
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director
adjunct la Școala Gimnazială Avram Iancu Covasna, respectiv Grădinița cu
program Prelungit nr.1 Covasna.”
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 29/2022
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orașului Covasna in
comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct în unitățile
de învățământ Școala Gimnazială Avram Iancu și Grădinița cu Program
Prelungit nr. 1”
Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor 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 programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț
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– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – subliind faptul că și noi
trebuie să aprobăm o strategie proprie.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 30/2022
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a
deșeurilor în județul Covasna
Intră în sala de ședințe d-na Sporea Monica, managerul spitalului de
recuperare cardiovasculară „Dr. Benedek Geza”
Dl Primar salută prezența d-nei manager și aduce la cunoștință consilierilor
locali faptul că de curând s-a înaintat o cerere pentru prezentarea lista obiectelor de
inventar, mijloacelor fixe şi/sau serviciilor achitate pentru Spitalul orăşenesc în
perioada 2016-2021, cabinetul medical care a primit obiectele de inventar şi/sau
mijloace fixe, numărul lor de inventar, durata de amortizare şi valoarea amortizată și
sumele virate de către Asociație și necheltuite de spital. Pentru ajutarea activității
spitalului orășenesc a fost înființat o asociație. Întrebările au fost și vizavi de
cheltuieli efectuate și în cadrul spitalului din Întorsura Buzăului, comparativ cu
orașul Covasna. Răspunsul la adresa noastră a fost înaintată de d-na manager, care a
dorit să participe la ședință și să ofere răspunsuri la întrebările Dvs..
D-na Manager, vă rugăm atunci să faceți o prezentare mai amplă.
D-na Sporea Monica: Aceste situații nu reflectă cu nimic realitatea de fapt la
activitatea spitalului. Vizavi de această adresă prin care s-a solicitat un fel de
adeverință dacă primăria Intorsura Buzăului sau celelalte primării au o fundație care
să ajute – nu, nu au o fundație, însă au fost situații în care au ajutat spitalul sub altă
formă. S-a asfaltat întreaga curte a spitalului de către primăria Întorsura Buzăului, în
condițiile în care este administratorul aacestui teren. Acesi bani au fost alocați de
către consiliukl local, prin fondurile lor, nu au trecut prin bugetul nostru. Primăria
Sita Buzăului, primăria Barcani și primăria Întorsura Buzăului au achiziționat
centrale termice noi și s-a reușit schimbarea întregului ansamblu. Pentru încălzire la
fel, din fonduri proprii, acestea au fost date nouă în folosință, nu s-au făcut deconturi
prin conturile noastre. Noi am răspuns concret: nu au asociație, dar au făcut niște
lucrări pentru noi.
Vrea să vă reamintesc un pic și să ne întoarcem în 2011 în situația în care în
această localitate funcționa Spitalul de Cardiologie cu 613 paturi și Spitalul
Orășenesc Covasna ca antitate separată. În condițiile în care la ora respectivă avea
cinci medici, dintre care 2 erau pensionari, unu dorea să plece, în condițiile în care
aveau foarte multe datorii, s-a pus problema găsirii unei soluții pentru a supraviețui
și pentru a încerca să nu se închidă această activitate medicală oferită pacienților din
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orașul Covasna sub denumirea de spitalul orășenesc Covasna. La vremea respectivă
s-a găsit acestă soluție de comasare în detrimetrul cardiologiei care a suportat niște
costuri, a suportat o muncă foarte mare dar am fost de acord pentru că noi nu suntem
niște cifre, noi suntem o instituție care oferim servicii medicale pacienților arondați
din zona respectivă. Din acel moment această entitate a fost un tot unitar. Noi nici la
ora actuală nu putem să ținem contabilitatea separată pentru că noi nu avem spitalul
orășenesc Covasna sau spitalul orășenesc Întorsura Buzăului și spitalul de
cardiologie, noi avem un singur spital, cu 2 puncte de lucru, cu 2 clădiri separate.
Cifrele nu pot fi scoase din acest context. Revenim: la ora respectivă aveam 5
medici, la ora actuală am încercat și iam dat valoare acelei clădiri, care este în
proprietate consiliului local, dată nouă în folosință. Asupra acestei clădiri noi nu
putem să venim cu lucrări de reparații capitale, intervenții, deci noi o folosim.
Clădirea de la Întorsura Buzăului este proprietatea Ministerului Sănătății, în
administrarea noastră directă, deci nu este clădirea consiliului local Întorsura
Buzăului, ci este a noastră. Sunt două lucruri diferite, sunt două spețe, îăntr-una se
poate face cave, în cealaltă nu se poate face ceva legal chiar dacă dorim.
Cu privire la dotări: dotările în spital se poate face la cererea medicilor cu
niște note de fundamentare care au fost făcute cu sprijinul colegilor mei cu foarte
multă muncă. În momentul în care medicul nu fundamentează o cerere concretă la
data și ora respectivă cum este cerută de către minister, nu se pot aproba aceste
sume de bani și aceste achiziții.
Eu am încercat să păstrez un echilibru și să pun o oglindă. Noi avem mai
multe surse de finanțare și mai multe dotări, aici sunt trecute concret din bugetul de
stat pentru că asta am fost întrebat. Apare o diferență între Întorsura Buzăului și
Covasna, pentru că le secția de refacere s-a solicitat în aparat, un locomat de
recuperare a mersului pentru persoane cu dizabilități, care a fost o sumă mai mare,
însă pentru spitalul Covasna, s-a achiziționat un aparat de radiologie și s-a putut
organiza un ambulatoriu cu imagistică și cu aparat de radiologie nouă la vremea
respecivă pentru că asta au solicitat. În rest toate echipamentele au fost în oglindă,
câte a primit Întorsura, atâta a primit și secția din Covasna.
Sunt mândă că la ora actuală am reușit să aducem medici, pentru că o unitate
medicale nu poate să funcționeze fără medici și am reușit ă acoperim nevoile pentru
servicii medicale ale pacienților din această stațiune. Suntem în continuă dezvoltare
și în continuă vânătoare de medici pentru a putea oferi servicii medicale
diversificate și de calitate. La ora actuală avem 12 medici, plus un medic diabetolog,
un medic urolog, un cardiolog și un pediatru care funcționează atât în ambulatoriu
de la Covasna, cât și la ambulatoriul la spitalul orășenesc de la Întorsura. Dacă
nevoia de servicii medicale crește și numărul pacineților depășește programul lor, o
să încercăm să aducem încă un specialist ca să putem să acoperim acestă nevoie de
servicii medicale.
La vremea respectivă, în anul 2011, aveam un numpr de 95 de salariați, astăzi
avem 115 de salariați la secția exterioară orașul Covasna. În această perioadă de
pandemie un numpr mare de salariați de sus de la cardilogie au fost delegați să
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desfășoare activitate în cadrul secției exterioare, acesția nu apar în acest calcul. La
ora preluării spitalul avea datorii la furnizori imense și salarii acordate prin sentință,
a fost un efort financiar uriaș, anul trecut am reușit să stingem toată suma.
Vrem în continuare să oferim servicii de calitate, vrem în continuare să ne
extindem, îi propusesem d-lui Primar dacă poate să ne mai acorde niște spații pentru
că la ora actuală nu avem destul spațiu în clădirea respectivă, avem posibilitatea de a
oferi servicii în sistem de ambulator, asta va fi și viitorul, avem dotărea necesară, am
reușit să dotăm la nivelul cererilor fiecare secție cu aparatură medicală,
consumabile, echipamente medicale la nivel de un spital județean. Chiar și
salarizarea este la nivelul unui spital județean pentru că urmează statutul spitalului
de cardiologie.
Noi acordăm servicii medicale acestui stațiuni atât prin această secție
exterioară, cât sși prin spitalul de cardiologie. Mă bucur că suntem cu plățile la zi,
mă bucur că nu avem până la această oră nici o datorie, mă bucur că am reușit să
renovăm secția exterioară, să dotăm cu mobilier toate cabinetele, am înființat
cabinete de neurologie, dermatologie, endocrinologie, ORL, diabetologie. Acum am
identificat o sală, o fostă centrală termică dezafectată în care vrem cu dl dr. Enea să
facem o sală mare de sport pentru recuperare. Un mare câștig a fost și această secție
de recuperare medicală pe care dânsul o conduce. Avem un laborator de analize
medicale, avem tot ce trebuie pentru a ne desfășura activitatea. La ora asta sunt în
derulare proceduri de refacerea coloanelor din băi, avem probleme foarte mari – am
reușit să realizăm un scenariu pentru incendiu în vederea obținerii autorizației –
pompierii ne-au comunicat că nici cum acea clădire nu o să prrimească autorizație la
incendiu, avem probleme pentru că nu avem rezervă de apă, presiunea apei nu
asigură presiunea suficientă în hidranți, avem probleme pe circuite, avem probleme
cu ușile care nu corespund ca și dimensiuni, înălțimea diverselor zone nu acceptă în
gol de 110 al înălțimii ușii cât cere pompierul pentru evacuare, deci avem multe
probleme de rezolvat, pe care le putem rezolva numai împreună, pentru că anumite
lucruri nu țin de noi, nu putem să facem reparații capitale. Centralele termice mai
supraviețuiesc câteva luni și o să pice toate, cam asta este situația.
Dl Molnar analizând adresa spitalului și din cele prezentate a observat faptul
că chiar dacă spitalul din Întorsura Buzăului a primit ajutor de la primăriile de acolo,
au fost cheltuite de 2 ori atâția bani pe aparatură medicală din fonduri de la stat și de
trei ori suma mai mare pe cheltuieli ca în orașul Covasna. Din ce cauză, care este
explicația?
D-na Sporea: la aparatură medicală singura diferență este sistemul de
robotizare. Medicii din Covasna putea să ceară mai multe, pentru că Ministerul
acorda bani, dar aparatele au fost achiziționate conform notelor de fundamentare.
Dl Neagovici clarifică faptul că este vorba de un robot ce ajută la recuperare
neuromusculară.
Dl Molnar a vrut să vadă aceleași cheltuieli și în zona Covasnei pentru că se
orientează după cifre.
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D-na Sporea arată că pe partea de reparații în anul 2020 au reușit să
întabuleze/ recepționeze clădirea. Din 2011 până în 2019 nu au reușit să facă nici o
reparație pe clădire pentru că nu avea statut juridic clarificat. Ulterior clarificării
situației juridice au fost demarate niște lucrări de reparații la acea clădire, care este
proprietatea spitalului, față de cea din Covasna, care nu este proprietate lor. Pe de
altă parte și în clădirea din Covasna s-au făcut lucrări, cheltuielile aferente intră în
luna ianuarie și nu se regăsesc pe situația întocmită.
Dl Molnar dorește să afle la spitalul din Întorsura Buzăului ce personal
lucrează? Ce cheltuieli de salariu aveți acolo?
D-na Sporea: avem 101 de angajați, iar salariile lor sunt stabilite prin lege. La
secția exterioară de recuperare neurologie au un spor de 55%, de acolo este
diferența. Acea secție aduce și venituri considerabile.
Dl Molnar pentru viitor ar dori ca acest raport să fie un mai echilibrat.
D-na Sporea: am început lucrări, este greu de realizat pentru că nu putem să
facem cheltuieli de capital, este necesar un termosistem, care este o lucrare de
capitală și noi nu avem bază legală să o facem. Am discutat anumite soluții cu dl
Primar, primăvara aceasta începem lucrările.
Dl Enea: având în vedere că dl Primar a menționat numele meu în legătură cu
această adresă, pe mine mă interesa foarte mult banii asociației. Am cerut pentru că
am dorit să văd pe ce cheltuie banii asociației. Am văzu la un moment dat că de la
Spitalul Olandez s-au dirijat 320 mii lei noi și nu știam unde s-au investit banii
respectivi, în ce s-a investit. Până la urmă am văzut și eu adresa prezentată de d-na
manager, într-adevăr mai au un cont 120 mii lei care vor fi destinați pentru
reabilitarea spitalului și am văzut că în anul 2019 din banii veniți de la bugetul de
stat s-a alocat această sumă mare de 950 mii euro. Pentru spitalul olandez am făcut
împreună cu colegii un necesar cu tot ce ne trebuie. Au venit aparatele și ne-a mai
venit încă un ecograf, care e doar pe hârtie. Totuși foarte multe aparate au fost
achiziționate din banii fundației și eram curios cum s-au cumpărat acele aparate
pentru spitalul din Întorsura Buzăului. Să nu cheltuim banii asociației în altă parte.
În al doilea rând secția de recuperare pe care am făcut împreună – acolo am
îndrumat toții medicii care au venit. Astfel de prezentări ar trebui să avem în fiecare
an ca să avem o imagine clară.
Dl Vatany a observat faptul că cheltuielile pentru achiziționarea lemnelor erau
de trei ori mai mari decât facturile pentru încălzire și dorește să afle care este cauza.
D-na Sporea arată că la vremea respectivă aveau centrale pe lemne care nu
era performante plus că achiziționare materialului lemnos era prin licitație. De
atunci au fost schimbate centralele cu unele performante pe peleți și nu mai este așa
de mare consumul.
Dl Bocan este de părere că acestea sunt probleme interne, nu trebuie
dezbătute.
Dl Neagovici arată că scopul discuției este strategia de dezvoltare a sistemului
medical în orașul Covasna. Ar fi foarte multe lucruri de dezvoltat, în primul rând
este spitalul mare care este centrala atomică a întregului spital. Detaliază istoricul
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clădirilor preluate în Întorsura Buzăului și în orașul Covasna. Cert este că de 2-3 ni
de zile s-a creonat o structură a unor activități diversificate. Avem foarte
nemulțumiri, ca și consilier, avem medici de specialitate, avem aparatură, pe noi ne
interesează zona de ambulatoriu pentru că tendința va fi reducerea numărului
internărilor. Zona în care am putea să ne dezvoltăm și noi ca comunitate ar fi zona
de ambulatoriu și chiar e nevoie de un sistem integrat de programare online și
telefonic unic, mai e nevoie de dotări în continuare pe anumite specialități, dar
nimeni nu a spus că în ultimii ani din păcate, prioritatea majoră pentru următorii ani
în afară de aceste lucruri care țin de aducerea a medici noi, specialiști, de a
achiziționa aparate, va fi zona centrală. Cu părere de rău vă spun că structura de sus
a rămas în urmă. Vila D încet încet va dispărea prin cădere, locul pentru personalul
administrativ este foarte mic. Fără centrală celelalte două spitale nu ar putea
funcționa și cred că acolo ar trebui să investim în primul rând.
D-na Sporea arată că la spitalul central pe factura de apă era trecută o
cantitate mai mare decât se producea stația de apă de la Întorsura Buzăului, am
reușit să punem apometru și am redus consistent factura de apă. Mai avem probleme
cu locația de sus care era un teren arabil înscrisă în acte, nu era nici o clădire
întabulată, am luptat foarte mult ca să putem să facem documentație pentru că fără
CF curat nu poți să face investiții, nu poți să face nimic. Deci aceștia sunt
problemele cu care noi ne confruntăm. Dacă ne uităm doar la cifre, putem să
judecăm pe oricine din acest punct de vedere.
Dl Bocan: vizavi de solicitare puteți cuantificare pe fiecare secție ce s-a
solicitat și ce s-a aprobat.
D-na Sporea: s-a aprobat tot ce a fost solicitat, atât că două aparate sunt la
baza de sus, de la cardiologie.
Dl Bocan: secția de ginecologie?
D-na Sporea: este o lupta continuă să facem funcțional acea secție exterioară.
În momentul de față avem un medic ginecolog și este programată prima naștere prin
operație cezariană în luna aprilie. Am avut un medic rezident care s-a întors, am
reuși să luăm o doamnă doctor ginecolog și mai cooptăm în această echipă pe
contract de colaborare un medic anestezist de la secția de copii și un ginecolog din
Brașov. Am reușit să facem o echipă, am început să verificăm aparatele, încercăm să
dăm drumul. Trebuie să reorganizăm circuitul și fluxul de acolo, ambulatoriul de
ginecologie a fost renovat în totalitate.
Dl Gazda mulțumește pentru profesionalismul angajaților de care au dat
dovadă cu ocazia internării la Cardiologie. Totodată menționează faptul că este
foarte cald acolo, poate această căldură se va vedea la factura de gaz. Nu ar fi mai
eficient dacă ar fi mai multe centrale?
D-na Sporea arată că există o singură țeavă principală, nu pot rezolva altfel.
Facturile sunt plafonate de lege, plus că fiecare pacient are necesități diferite.
Dl Gazda: ce se întâmplă cu atâtea mașini de pompieri în ultima perioadă?
D-na Sporea: sunt exerciții, care trebuie efectuate. Problema repezentă
mașinile care sunt parcate peste tot, la întrare locul este prea îngust. Am vrut să
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asfaltăm, am avut și banii necesari și nu au venit de la Drumuri și Poduri să facă
lucrarea.
Dl Gazda: becurile când vor fi schimbate? Mereu se ard.
D-na Sporea: sunt în garanție, deci vor fi schimbate.
Dl Enea: în perioada pandemiei financiar am dus bine, toate cheltuielile au
fost acoperite, salariile erau la nivelul cheltuililor, trebuie să avem grijă în viitor.
Dl Primar: Mă bucur că ați venit și că a existat această posibilitate ca
reprezentanții colectivității locale să vă spună punctul de vedere, ca și concluzie aș
dori să spun următoarele: da, într-adevăr este interesul nostru comun ca în acest
spital orășenesc să fie condiții cât mai bune și aici ne dăm silința în forma de a
cotiza la Asociația pro Spitalul Olandez sau în alte forme pe care ne-am
implementat/experimentat cel puțin în perioada de când suntem noi în executiv. A
fost o colaborare corectă, desigur se poate îmbunătăți și această colaborare însă vrea
să insist puțin pe acest mental colectiv al covăsnenilor care sunt interesați în foarte
mare măsură și de spitalul orășenesc, și de spitalul de cardiologie. Eu înțeleg că e
foarte greu să fii director, ca cetățean al orașului Întorsura Buzăului într-un spital
din orașul Covasna pentru că mereu ești expus unor reproșuri poate nefundamentate,
doar plecând de le idea în care nu ești din localitate, în contextul în care cei din
localitate au în mintea lor acest mental colectiv că le aparține acest spital, le aparține
acest spital orășenesc, chiar în contextul în care funcțional recunoaștem că acest
spital este în subordinea Ministerului Sănătății și pornind de acest se nasc niște
așteptări, în ideea în care în nici un moment nu trebuie să rămână spitalul din
Covasna sau interesele covăsnenilor în urma celor din Întorsura Buzăului și mereu
ajungem la unele comparații care se pot face și din perspectiva unor aprecieri
subiective sau chiar pe cifre. Astăzi s-a întâmplat ca să se facă aceste comparații, pe
niște parametri comparabile.
Ați enunțat Dvs. faptul că acel spital, infrastructura din Întorsura Buzăului
este în proprietatea Ministerului Sănătății sau a Statului și în administrarea
Ministerului Sănătății și că spitalul de la noi nu este. Eu zic că acest fapt se poate
aborda și din altă perspectivă, a se vedea în Intorsura Buzăului statul a construit un
spital din banii lor, iar în Covasna nu, dar covăsnenii sau preocupat să construiască
într-o alianță cu olandezii acest spital. Ori acest fapt trebuie să fie un plus în
abordarea administrării acestei infrastructuri, nu neapărat un minus. Faptul că acești
covăsneni au contribuit la zestrea spitalicească a acestei străzi cu acest spital trebuie
să fie cumva apreciat, nu trebuie să fie o defavoare sau un handicap pentru noi din
perspectiva cheltuielilor care se fac chiar și cu titlu de întreținere acolo. Desigur că
aceste lucrări de administrare ale infrastructurii în calitate de administrator puteți să
le faceți cum de altfel le-ați și făcut, ați și făcut unele intervenții și urmează să facem
alte intervenții din banii asociației, bani care trebuie să fie cheltuiți de către Dvs., nu
de către noi și nici de asociație.
Din această perspectivă lucrurile comportă o anumită delicatețe sau
subiectivism din perspectiva Covăsnenilor, care vă spun, ei văd că au făcut și
spitalul orășenesc, de a lungul anilor au făcut și spitalul de cardilogie și foarte mulți
15

covăsneni își leagă destinele și profesionale și familiale și personale de acest spital
de cardiologie și este destul de frustrant ca să vezi că tu ești în aprecierea unora
defavorizat chiar din perspectiva cifrelor. Eu vă recomand până la urmă, chiar dacă
cifrele poate să și mintă sau nu reflectă adevărul total să aveți mare grijă inclusiv la
aceste aparențe. Probabil ați auzit și Dvs., eu personal am auzit din multe locuri că
toți banii merg la Întorsura, ați auzit și Dvs. acest reproș cu siguranță în anumite
perioade ale timpului. Și la nivelul aparențelor și la nivelul explicațiilor pe care le
dăm împreună, desigur, aici asta trebuie să transpară că lucrurile nu stau așa și că să
covăsnenii trebuie să fie liniștiți în ideea în care administrarea infrastructurii de aici
se face în mod corect, se face în mod util, în beneficiul lor și nu se face altundeva în
detrimentul nostru. Pe la urmă asta este discuție din spate, de aici încolo sunt cifre și
sunt rezultate concrete, inclusiv cuantificabile din perspectiva numărului de angajați,
al profilului tratamentelor care se fac sau specializărilor și de asta ne bucurăm cu
toții, că am reușit de a lungul anilor sau ați reușit împreună cu cei din covasna să
diversificați aceste servicii medicale oferite covăsnenilor. Că noi suntem subiectivi
și vedem lucrurile din perspectiva noastră, Dvs. aveți o altă perspectivă mai largă că
aveți în gestiune și locații pe raza altor UAT-uri.
În ceea ce privește sumele colectate prin asociația Pro Spitalul Olandez, asta
vrem să facem, așa cum am făcut și în anii precedenți, am reușit să adunăm o sumă
destul de frumoasă care ar putea să acopere o intervenție pe o eficientizare
energetică a clădirii, să dăm și fațadei o nouă formă, și asta o să facem, să vedem
care o să fie axact mecanismul de finanțare. Sper ca ai noștri contabili să găsească
soluția care o să fie cvea mai bună.
Niște chestiuni concrete: vedeți avem această problemă cu câinii, știu că deja
vă țineți de cap, și eu mam ținut în momentul în care am fost reclamat de angajații
spitalului că am intervenit în urma unei discuții pe care am avut împreună și vroiam
și noi să ajutăm și să detensionăm situația, am ajuns altundeva, noi am spus că de
aici ăncolo nu o mai intrăm în curtea spitalului și nu o să ridicăm de acolo câinii, dar
este obligația Dvs., mai ales vedeți că sunt și reclamații de la cetățenii care au fost
mușcați. Eu personal am văzut acum trei – patru zile că erau încă 2-3 câini acolo,
afară, chiar la intrare. Noi vă oferim sprijinul nostru, dar trebuie rezolvată cumva
această problemă. În cazul unui atac este foarte periculos acest lucru, și pentru
manager, și pentru primar dacă este vorba de un câine comunitar, în contextul în
care nu poți să dovedești că ai făcut tot posibilul ca să eviți un asemenea atac.
Din perspectiva dezvoltării ambulatoriului de specialitate și găsirea unor
locații trebuie să discutăm, vedeți, acum dacă tot am deschis acest subiect, avem
această clădire a fosta maternității care a fost folosită de către grădiniță și pentru
care au depus o cerere de închiriere cei de la APIA. Suntem în discuții cu ei, și este
o soluție să dăm eficiență acestei clădiri cu utilitate. Dacă s-ar preta din punctul de
vedere al derulării acestor activități medicale această infrastructură, atunci trebuie să
ne gândim de 2 ori ce facem. Nu știu dacă e bună locația, în ce măsură satisface
cerințele, ai ci foarte repede trebuie să ne spuneți un punct de vedere, eventual merg
și colegii noștri să vă uitați, dacă asta e soluție. Dacă nu, atunci răspundem la
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solicitarea celor de la APIA să le închiriem lor, prin licitație publică, pentru că așa
spune legea, această infrastructură. Alte locații din păcate nu prea avem. De
dezvoltat infrastructura de jos nu avem spațiu, avem doar acea suprafață mică pe
care l-am eliberat nu demult, care se poate utiliza ca și parcare și pe care trebuie să
amenajăm ca să folosim ca parcare.
Cam acestea sunt dircețiile în care trebuie să ne mișcăm, în rest mingea este la
Dvs.
D-na Sporea întreabă consilierii de ce servicii cred că ar mai fi nevoie în oraș.
Dl Fulop ascultând discuțiile a concluzionat faptul că sunt semnalate
probleme cu privire la cheltuirea banii asociației, care ar trebui să fie în favoarea
spitalului orășenesc. S-a menționat că medicii nu răspund la solicitări – din câte știe
s-au făcut fundamentări când medicii au solicitat achiziționare unor aparat, dacă nu,
poate că este vorba și la nivel de comunicare. Ca servicii ar fi bine dacă ar funcționa
laboratorul spitalului orășenesc, care ar trebui acreditat în folosul comunității. Avem
2 centre de colectare analize și putem beneficia de ele.
D-na Sporea: problema cu laboratorul este că nu avem medici specialiști,
acum am transferat în medic din Sibiu. Dorim ca acest serviciu să fie funcțional, am
încercat să suplinim acest serviciu, mai ales în situația din ziua de azi.
Dl Bocan: vă mulțumim pentru prezentare, dacă mai avem nelămuriri, vă mai
invităm la discuții.
D-na Sporea: cu cea mai mare plăcere și vă promit că anul acest o să mă ocup
doar clădirea din Covasna, dar nu numai de clădire, de serviciul pe care le oferim și
la dotările necesare la standarde acreditate. Putem să ne mândrim că suntem singurul
spital acreditat din județ. Am demonstrat că putem lucra împreună și sunt mândă de
acest lucru.

Se trece la discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 35/119/2022.
Dl Primar prezintă referatul de aprobare și detaliază istoricul procesului.
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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 31/2022
cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului
Covasna în cauza 35/119/2022 aflat pe rolul Tribunalului Covasna
Se trece la discutarea punctului 11 de pe ordinea de zi, Raportul asociaţiilor
în care or. Covasna este membru
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zonă Metropolitană Târgu
Secuiesc - Covasna”
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
- Asociația Națională a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România
- Asociația Grupul de Acțiune Locală „Progressio”
- Asociația „Pro Spitalul Olandez – Pro Holland Kórház Egyesület”
- Asociația Sportivă Covasna
- Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna
Consilierii au luat act de de informări, în condițiile în care vor fi
întrebări, vor relua discuțiile.
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi,
Raport de activitate a:
- Direcţiei de Asistenţă socială
- Personalului medical din instituţiile de învăţământ

Dl Molnar referitor la înștiințarea centrelor financiare prin care au arătat
numprul solicitărilor depuse pentru creșă și numprul solicitărilor onorate arată că ar
fi nevoie de înființarea a trei grup de limba maghiară, văzând numprul mare de
solicitări.
Dl Bocan este de părere că acest subiect a fost deja dezbătut de multe ori.
Dl Primar răspunde: dacă nu erau predate acele grupe, puteam să ma
înființăm noi altele. Pentru anul școlar următor am propus ca rețeau școlară să fie
suplimentată cu încă o grupă, deci dacă vor fi posturi, vor fi 2 grupe de limba
maghiară. Poate că soluția găsită la vreme respectivă a fost greșită, dar la momentul
respectiv așa a fost situația, conform solicitărilor depuse. Astăzi situația este alta și
ne dăm silința să rezolvăm această problemă. În momentul de față nu văd nici o
soluție, este în flux această problemă.
Se trece la discutarea punctului 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la rectificarea bugetului al oraşului Covasna pe anul 2022.
Dl Primar și d-na Becsek 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL
Discuții: Dl Primar văzând referatul de aprobare arată că va fi necesar
plusarea acestor sume, întrebarea este de unde?
Dl Bocan: sperăm doar să nu ajungem la conflict.
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 17 voturi ,,pentru”, unanimitate, după care se adoptă
HOTĂRÂREA NR. 32/2022
privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2022
Se trece la discutarea diverselor.
Dl Enea aduce la cunoștința executivului faptul că iarăși a fost atacta de câini
la poarta spitalului de cardiologie, deci problema câinilor nu este rezolvată.
Dl Holoșpin: încercăm să facem tot ce putem.
Dl Enea: cred că o să aveți probleme din cauza câinilor dacă se întâmplă ceva,
ca la Sfântu Gheorghe.
Dl Holoșpin: chiar dacă scăpăm de aceștia, vin alții.
Dl Neagovici: cert este că nu e normal să ai animale de companie la spital,
însă vin alții și argumentează altefl situația. Problema ar trebui conciliată la nivelul
spitalului.
Dl Primar: numai să nu fie un caz ca la Sfântu Gheorghe, arunci vor trage la
răspundere inclusiv primarul orașului și deși am făcut tot ce am putut, nenumărate
adrese, etc, nu mă văd acoperit. Vor fi trași la răspundere și cei care sunt la
conducerea spitalului, până la un atac nu sunt probleme, dar nu se știe niciodată.
Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.10.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETAR GENERAL
VATÁNY FERENC
AL ORAȘULUI COVASNA
ENEA VASILICA
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