
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

P R O C E S - V E R B A L  n r.  14/2022

Încheiat astăzi, 26 mai 2022, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt  prezenţi  14  consilieri:  12  consilieri  în  sala  de  ședințe  a  orașului
Covasna  și  2  consilieri  prin  mediul  online  (dl  Enea  Nicolae  și  dl  Bodo
Töhötöm). Întârzie dl Jeszenovics Róbert Károly.

Lisesc: dl consilier Bocan Ioan – Marcel și d-na consilier Sasu Izabella.
Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyero Jozsef, d-ra Bartos Timea,

consilier juridic (d-na Vasilica Enea este în concediu medical), director Gos Trans
Com SRL, dl Csikos Tibor Zoltán, d-na dr. Furtună Iuliana (medic școlar) și d-ra
Barti Edith, șef serviciu direcția economică.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispoziția
primarului nr.    230/2022, 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 20 mai 2022.

Dl  Primar  urează  bun  venit  tuturor  consilierilor  care  participă  la  şedinţa
ordinară a consiliului local din luna mai 2022, care se desfășoară în sala de ședințe a
Consiliului local al orașului Covasna.

Președinte de ședință pentru luna mai a fost ales dl consilier Ferencz Botond,
în ședința extraordinară din 5 mai 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  cu  privire  la  aprobarea  execuției  bugetare  pe
31.12.2021.

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  metodologiei  de
identificare a persoanelor marginalizate social, domiciliate în orașul Covasna.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare
și  Funcționare  al  Compartimentului  „Personal  medical  din  instituțiile  de
învățământ”, aflat în subordinea Consiliului local al orașului Covasna.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  schimbării  destinației
imobilului  situat în strada Spitalului  nr. 6,  oraș Covasna, județ Covasna, în
care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr. 1.
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privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna,  în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna,  în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
vv privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în 

proprietatea
privată a Oraşului Covasna,  în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna,  în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajament silvic
           4. Proiect de hotărâre privind  includerea  unor suprafeţe, păşuni 

împădurite, aflată în proprietatea
privată a Oraşului Covasna,  în fondul forestier naţional şi aprobarea
întocmirii unui amenajam            
 5.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  bilanțului  contabil,  a

contului de profit și pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos
Trans Com S.R.L. pe anul 2021.

6.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de
Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Orașului
Covasna.

7.  Raportul  de  activitate  al  Asociației  de  dezvoltare  intercomunitară
„Sistem integrat de management  al  deșeurilor în județul Covasna”,  pe anul
2021.

8. Diverse.

Dl  Primar propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  1  punct,  după  cum
urmează:

1.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  executării  lucrării
„Extinderea de conductă şi  branşamentul de gaze naturale redusă presiune,
proiectate  în  regim de  medie  presiune,  pe  strada Mikszáth  Kálmán,  oraşul
Covasna” Beneficiar: Engie România SA 

Totodată propune discutarea punctului 5 ca prin punct, respectiv discutarea
punctului 3 înainte de punctul 2.

Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 14
voturi „pentru”– unanimitate.

     Înainte de dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, dl președinte de
ședință supune la vot procesele – verbale nr.: 

- nr.  10 –  ședința  ordinară  a  Consiliului  local  al  orașului  Covasna  din  27
aprilie 2022
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- nr. 11 -  ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din  5
mai 2022 

- nr. 12 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 13
mai 2022

- nr. 13 – ședința extraordinară a Consiliului local al orașului Covasna din 19
mai 2022
Se aprobă procesele verbale cu unanimitate de voturi.

Intră în sala de ședința dl consilier Jeszenovics Róbert Károly.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și
aprobarea repartizării  profitului  net la S.C. Gos Trans Com S.R.L.  pe anul
2021.

Dl Director Csikos Tibor Zoltán 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
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții:  Dl  Primar se  interesează  ce  destinație  vor  avea  banii  pentru
investiții.

Dl Csikos: o să fie achiziționat un utilaj de împrăștiat material antiderapant,
plus eurocontainere, în jur de 30 buc.

Dl Primar în continuare întreabă cum se conformează cetățenii cu colectarea
selectivă și dacă s-a redus cantitatea depusă la Leț.

Dl Csikos: oamenii au început să se conformeze, dar cantitatea depusă nu s-a
redus, nu are cum. Anul trecut s-a dublat cantitatea depusă din ambalajele de sticlă,
toate unitățile de cazare s-au conformat. La biodegradabil am avut rezultate foarte
bune, încercăm, dar nu putem atinge ținta propusă. 

Dl Primar este de părere că în măsura în care oamenii se conformează, ar
trebui să scadă și cantitatea depusă.

Dl Csikos: nu are cum să scadă, pentru că oamenii și acum amestecă.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 84/2022
privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi

aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2021
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         Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și  Funcționare  al
Compartimentului „Personal medical din instituțiile de învățământ”, aflat în
subordinea Consiliului local al orașului Covasna.

D-na Dr. Furtună Iuliana prezintă raportul de specialitate.

Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport  și
tineret

– 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 este de părere că personalul medical din școli ar putea să
informeze copiii pe timpul vizitelor să se adreseze medicilior de familie în cazul în
care au probleme de sănătate. Mulți copii ajung la urgență prima dată, fără să fi fost
consultați de medicul de familie. Prima dată acolo ar trebui să ajungă.

D-na Furtună: asta și este recomandarea noastră, să se adreseze medicului de
familie, care poate elibera bilet de trimitere la un medic specialist.

Dl Molnár se interesează ce înseamnă eliberarea biletelor și rețetelor simple.
D-na Furtună explică faptul că nu au contract cu C.A.S., din această cauză

nu pot elibera rețete gratuite sau bilete de trimitere specializate. Și asta este un motiv
pentru care copii sunt îndrumați să se adreseze medicului de familie. 

Dl Molnár: atunci în ce constă gratuitatea?
D-na Furtună: în serviciile pe care le oferim noi copiilor. În orașele mari

există alte posibilități.
Dl Enea: la urgență nu trebuie trimitere.
Dl Gazda: mulți  copii vin din satele învecinate. Dvs. aveți  contact cu toți

medicii de familie?
D-na Furtună: într-adevăr sunt mulți copii din sate, nu cunosc personal toți

medicii de familie.
Dl  Gazda: cu  cei  pe  care  o  cunoașteți,  aveți  o  legătură  bună?  Cum este

conlucrarea cu ei?
D-na Furtună: este în ordine.
Dl Fülöp arată  că  sistemul  are  deficiențele  ei.  Rolul  cadrelor  medicale  în

unitățile de învățământ  este prevenirea bolilor,  nu tratarea lor,  pentru asta există
medicii specialiști.

Dl Primar: aveți un personal suficient/insuficient, cum vă descurcați?
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D-na Furtună: ar mai fi nevoie de 2 posturi de asistenți medicali,  unul la
Școala Gimnazială Avram Iancu și unul la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1,
acolo este deficiență.

Dl Primar: s-a mai aprobat un post, dacă se ocupă în ce măsură puteți să vă
descurcați?

D-na Furtună: ne descurcăm cum putem. Noi am mai solicitat mai multe
posturi de la Direcția de Sănătate Publică.

Dl Primar: o să insistăm și noi pentru celelalte posturi. 
D-na  Furtună:  ar  fi  bine  să  fie  cineva  permanent  la  fiecare  unitate  de

învățământ.
Dl Primar: mulțumim pentru prezența Dvs. și vă dorim succes în activitate.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru” după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 85/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al

Compartimentului „Personal medical din instituțiile de învățământ”
aflat în subordinea Consiliului local al orașului Covasna

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2021.      

D-ra Barti detaliază raportul de specialitate.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a

fost supus procedurii transparenței decizionale, fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații

Discuții:  Dl Fülöp observă faptul  că la secțiunile  de dezvoltare veniturile
sunt foarte mici, mai ales la protecția mediului și transport și este interesat concret la
care proiect se referă acest punct.

D-ra  Barti arată  că  este  vorba  despre  proiectul  privind  canalizarea  din
Chiuruș, pentru asta nu au fost virați banii încă.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 86/2022
cu privire la aprobarea execuției bugetare pe 31.12.2021

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor marginalizate
social, domiciliate în orașul Covasna.

D-na Sîntoiu 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 - proiectul de hotărâre a
fost supus procedurii transparenței decizionale, fiind publicat pe site-ul și la sediul
Primăriei precum și în presa locală. Ca urmare a publicării proiectului de hotărâre
nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri, sesizări, plângeri, reclamații

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 87/2022
Cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor

marginalizate social, domiciliate in orașul Covasna

Se trece la discutarea punctului  5 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în strada Spitalului
nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna, în care a funcționat Grădinița cu program
prelungit nr. 1.     

Dl Primar detaliază referatul de aprobare.

Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  juridică şi  pentru  administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii

publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi
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–  AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia  socială,  sport  și

tineret
–  AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Fülöp este de părere că ar trebui definită destinația construcției
mai clar, să nu cumva să fie folosit pe la urmă ca spațiu de cazare.

Dl Enea arată că va avea destinație de ambulatoriu de specialitate, sau pentru
pediatrie și interne.

Dl Primar nu știe dacă este bine să fie restricționat acum destinația.
Dl Fülöp: proiectul de hotărâre vorbește despre Spitalul de Cardilogie, dar nu

și despre secția exterioară. Acest aspect măcar în contract să fie luat în vedere.
Dl Primar: va fi folosit ca secție exterioară a spitalului.
Dl Fülöp: să fie trecută acest aspect în contractul de dare în administrare.
Dl Vatány își  aduce aminte  că era vorba și  de un laborator  de analize la

această secție. Și acest lucru se poate menționa în contract.
Dl Neagovici îl asigură pe dl consilier Fülöp despre faptul că în acea clădire

nu se va caza nimeni, pentru că nu se poate folosi în acest scop. Despre destinația
concretă  s-au  purtat  mai  multe  discuții,  dar  cu  siguranță  va  fi  folosit  în  zona
medicală. 

Dl  Enea arată  că  au  discutat  în  comitetul  director,  vor  extinde  serviciile
medicale, având în vedere că în momentul de față un cabinet medical este folosit și
de către 3 medici. Nici dacă s-ar muta pediatria nu ar fi o problemă, avem medici, ar
avea cine să facă gardă. Ne mai gândim să găsim destinația, de clădire avem nevoie
oricum. 

Dl Fülöp s-a referit la faptul că la cardiologie serviciul medical include și
cazarea pacienților.

Dl  Primar:  eventual  putem  preciza  că  este  pentru  secția  exterioară  a
spitalului.

Dl Enea: secția exterioară a spitalului orășenesc Covasna, pentru extinderea
serviciilor medicale.

Dl  Neagovici arată  că  structura  spitalului  este  aprobat  prin  Hotărârea
Guvernului și nu ar limita destinația, pentru că se poate muta de sus și un cabinet de
cardiologie. Spitalul are și alte servicii, oricum structura nouă va fi aprobată tot prin
hotărâre de Guvern.

În  urma  discuțiilor  dl  Primar clarifică  faptul  că  deocamdată  este  doar  o
propunere,  după  primirea  avizului  de  la  minister  trebuie  o  nouă  hotărâre.  Până
atunci se poate clarifica ce destinație va avea construcția în cauză.

 
Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe

ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă
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HOTĂRÂREA NR. 88/2022
privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului situat în strada

Spitalului nr. 6, localitatea Covasna, judeţul Covasna, în care a funcţionat
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și  Funcționare  al
aparatului de specialitate al primarului Orașului 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 
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL - proiectul de hotărâre a

fost  supus  procedurii  transparenței  decizionale,  pe  procedură  de  urgență,  fiind
publicat  pe site-ul  și  la  sediul  Primăriei  precum și  în presa locală.  Ca urmare a
publicării proiectului de hotărâre nu s-au înregistrat la Secretarul orașului propuneri,
sesizări, plângeri, reclamații

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 89/2022
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  

Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, Raportul de activitate
al Asociației de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al
deșeurilor în județul Covasna”, pe anul 2021.

Raportul a fost înaintat consilierilor prin e-mail. Nu sunt întrebări, discuții.

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobarea  executării  lucrării  „Extinderea  de  conductă  şi
branşamentul de gaze naturale redusă presiune, proiectate în regim de medie
presiune,  pe  strada  Mikszáth  Kálmán,  oraşul  Covasna”  Beneficiar:  Engie
România S.A..   

D-na Kovács prezintă detaliat raportul de specialitate.

Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
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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 15 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 90/2022
cu privire la aprobarea executării lucrării „Extinderea de

conductă şi branşamentul de gaze naturale redusă presiune,
proiectate în regim de medie presiune, pe strada Mikszáth Kálmán,

oraşul Covasna” Beneficiar: Engie România SA

Diverse: Dl Molnár sesizează faptul că la internat este o lucrare care nu a
fost finalizată, este pericol de accidentare. Se interesează în ce măsură se poate face
acea lucrare, pentru că de luni de zile este în această stare.

Dl  Viceprimar arată  că  acolo  a  fost  o  defecțiune  la  conducta  de  apă,
garanția a fost achitată, se va face cu ocazia lucrărilor de plombare din oraș, cel mai
probabil la începutul lunii iunie. 

Dl Gazda a observat faptul că în mai multe locuri au fost curățate malurile
pârâurilor, ar trebui o astfel de acțiune și în orașul Covasna. În acest an, dacă totul
va fi în ordine, se pot organiza zilele orașului Covasna. Trebuie menționat faptul că
în acest an orașul Covasna împlinește 70 de ani de la ridicarea ei la rang de oraș, nu
ar trebui uitat acest lucru.

Dl Viceprimar referitor la curățarea malurilor și albiei pârâurilor arată că la
noi se curăță săptămânal, mai ales în centrul orașului. Pentru insulițele formate în
albie trebuie vorbit cu SGA-ul, am cerut de la ei și refacerea zidului de protecție.
Mai mult de o promisiune nu am primit nimic.

Dl Primar aduce la cunoștința celor prezenți în sala de ședința faptul că în
ultima  perioadă  și  pe  teritoriul  orașului  s-au  efectuat  acțiuni  pentru  strângerea
deșeurilor, în urma cărora au fost adunate mii de kilograme de deșeuri. 

Și pe această cale le mulțumim voluntarilor și celor care s-au implicat în
aceste acțiuni. În această perioadă ați văzut că crește foarte repede iarba, nu avem
atâția angajați care să facă față la toată suprafața de cosit, din această cauză nu au
putut nici să intre în albia pârâului ca să cosească iarba de acolo. În legătură cu
aluviunile: dacă nu se strânge o cantitate care să însemne pericol de inundații, nu
intervin cei de la SGA. Deocamdată sigur nu vor interveni. La o astfel de acțiune de
obicei stricăm tot asfaltul,  mașinăriile  sunt  mari  și  nu încap sub poduri,  sunt  cu
șenile,  greu  de  mișcat,  mai  multe  probleme.  Am reabilitat  și  parapeții  de  lângă
pârâu, încercăm să găsim soluții. 

Dl Domaházi se interesează în ce perioadă se vor organiza zilele orașului
Covasna.
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Dl  Primar răspunde  că  va  fi  primul  sfârșit  de  săptămână  din  luna
septembrie. 

Dl  Domaházi: la  intersecția  dintre  străzile  Mathias  Rex  și  Pava  de  Jos
indicatorul ar trebui îndreptat. 

Dl Viceprimar: intervenim.
Dl Vatány: ar fi bine dacă la terenul moștenit de la dl Ovari am mai putea

pune pietriș până se va amenaja definitiv.
Dl Viceprimar: se rezolvă.
D-na Becsek ridică problema iluminatului de lângă pârâu și se interesează

când vor interveni oamenii primăriei pe străzile neasfaltate.
Dl  Viceprimar arată  că  pe  străzi  vor  interveni  luni,  la  iluminat  este  o

problemă majoră, nu știe când pot remedia problema.
Dl Fülöp în legătură cu extinderea rețelei de gaze naturale se interesează

câte solicitări sunt depuse și dacă se mai fac lucrări de extindere.
Dl Viceprimar: au fost depuse foarte multe cereri, însă operatorul nu a făcut

extinderi la rețea, doar a reabilitat rețeaua existentă.
Dl Primar: problema este că acolo unde refacem infrastructura nu vom mai

permite intervenția asupra rețelelor timp de 5 ani.
Dl  Enea se  interesează  dacă  este  gata  documentația  pentru  Școala

Gimnazială Avram Iancu. 
Dl Primar: doar RLV-ul este gata, urmează cele două studii. Ne-au promis

că vor fi  gata săptămâna viitoare. În urma verificărilor am constatat că 75% din
fonduri sunt disponibile, ne grăbim cum putem, termenul este sfârșitul lunii iunie.

Dl Enea: proiectul de finanțare se pare că astăzi sau mâine va fi încărcat
pentru finanțare, sper să câștigăm. Este o problemă foarte mare cu urșii care intră în
curtea  cardiologiei,  am  propus  să  facem  curățenie  în  albia  pârâului,  în  curtea
cardiologiei și să punem gard electric.

Dl Primar: știm de prezența urșilor în oraș, am spus ce am putut în calitate
de  primar,  respectiv  populația  să  sune  la  112.  Din  păcate  orașul  Covasna  nu
beneficiază  de nici  un exemplar  din cota  aprobată de minister  pentru a putea fi
împușcați. Dacă populația nu sesizează prezența lor, așa se consideră că la noi nu
sunt probleme. Pentru orice eventualitate avem contracte încheiate, dar încă nu știm
cum va funcționa intervenția.

Dl Ferencz: vă mulțumesc că m-ați suportat toată luna, în cele 4 ședințe, ca
președinte de ședință. 

Dl Primar: noi am insistat cu ședințele, dar altfel nu merge treaba. Situația
proiectelor  pe  PNRR  le  știți,  cu  proiectul  pe  cele  11  străzi  l-am  convocat  pe
executant, au un termen de finalizare și nu văd cum vor respecta acel termen. Acum
lucrăm pe străzile Gabor Aron, Timar, Iustinian Teculescu și Elisabeta. Am dori să
punem unde se poate un prim rând de asfalt. 

Dl Viceprimar: săptămână viitoare predăm amplasamentul pentru rețeaua
de canalizare  la  Chiuruș  și  dăm ordinul  pentru  începerea  lucrărilor.  La  fel  vom
proceda și la grădiniță. 
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Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 16.00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
FERENCZ BOTOND                        AL ORAȘULUI COVASNA

                                                                 ENEA VASILICA
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