
ROMÂNIA
JUDEȚUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUICOVASNA

P R O C E S - V E R B A L   n r.  17/2022

Încheiat astăzi, 21 iulie 2022, orele 1400, cu ocazia ȘEDINŢEI ORDINARE a
Consiliului Local al oraşului Covasna.

Sunt prezenţi 15 consilieri în sala de ședințe, dl consilier Bodó Töhötöm
participă online la ședință. Lipsește motivat dl consilier Fülöp Csaba.

Participă la şedinţă: primarul orașului, dl Gyerő József, secretar general, d-
na  Vasilica  Enea,  director  Direcţia  de  asistență  socială,  d-na  Sîntoiu  Angela  –
Cornelia, șef serviciu Direcția economică, d-ra Barti Edith și inspector urbanism, d-
na Kovács Brigitta.

Consilierii  au  fost  convocaţi  în  ȘEDINŢA  ORDINARĂ  prin  Dispoziția
primarului nr.    291/2022, 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 15 iulie 2022.

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

Se propune alegerea unui președinte de ședință pentru luna iulie 2022.
Este propus dl consilier  Gazda Istvan ca președinte de ședință pentru luna

iulie.
Se  aprobă  propunerea  cu  16  voturi  „pentru”  –  unanimitate,  după  care  se

adoptă 

HOTĂRÂREA NR. 104/2022
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Dl președinte de ședință  prezintă  ORDINEA DE ZI a ședinţei aşa cum a
fost propusă prin Dispoziţia Primarului, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare P.U.Z. – MODIFICATOR
CONSTRUIRE  CASĂ  DE  LOCUIT  (S+P+1E)  ŞI  ANEXĂ
GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA.

1



2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobare  PUZ  –  AMENAJARE
ZONĂ  PUBLICĂ  PENTRU  AMPLASARE  STATUI  ÎN  PARCUL
TINERETULUI, ORAȘUL COVASNA. 

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuției  bugetare  pe
30.06.2022.

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            
 4.  Proiect  de  hotărâre  privind  activitatea  asistenților  personali

desfășurată în semestrul I al anului 2022.
5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  schimbării  destinaţiei

imobilului din str. Spitalului nr. 6, proprietate publică a oraşului, şi darea lui
în  administrarea  Spitalului  de  Recuperare  Cardiovasculară  „Dr.  Benedek-
Géza” Covasna

6. Diverse.

Dl  Primar propune  suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  3  puncte,  după  cum
urmează:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea   salariilor  de  bază  pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale
“Administrație”  din  aparatul  propriu  al  Consiliului  local  și  din  serviciile
publice din subordinea acestuia

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului
Covasna pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeţei imobilului
înscris in CF nr.28778 Covasna 

Totodată,  propune  discutarea  punctului  3  suplimentar  ca  punctul  3,
având în vedere faptul că d-na Kovacs Brigitta va prezenta primele 2 puncte de
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pe ordinea de zi. La fel, punctul 2 suplimentar să fie în continuarea execuției
bugetare, respectiv să fie punctul 5 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi modificată și completată, care se aprobă cu 16
voturi „pentru”– unanimitate.

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
cu privire la aprobare P.U.Z. – MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE
LOCUIT (S+P+1E) ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA.

D-na Kovacs prezintă detaliat 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  amenajarea teritoriului şi  urbanism,  realizarea lucrărilor

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
– AVIZ FAVORABIL

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

Discuții: Dl Molnár se interesează dacă în zona respectivă există utilități.
D-na Kovács arată că în afară de gaz da, este apă, canalizare, electricitate.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA  NR. 105/2022
cu privire la aprobare P.U.Z. – MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ

DE LOCUIT (S+P+1E) ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL
COVASNA

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire  la  aprobare  PUZ  –  AMENAJARE  ZONĂ  PUBLICĂ  PENTRU
AMPLASARE STATUI ÎN PARCUL TINERETULUI, ORAȘUL COVASNA.

D-na Kovács prezintă detaliat raportul de specialitate.
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Comisia pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț

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

publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte
drepturi

– AVIZ FAVORABIL
Comisia  pentru  învăţământ,  cultură,  sănătate,  protecţia socială,  sport  și

tineret
– AVIZ FAVORABIL

Comisia  pentru  amenajarea teritoriului şi  urbanism,  realizarea lucrărilor
publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

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

fost  supus  procedurii  transparenței  decizionale,  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. Precizăm că publicul a fost consultat conform Legii nr.
350/2001 încă din decembrie 2021, raportul informării şi consultării publicului fiind
înregistrat sub nr. 17649 din 23.12.2021.

Discuții: Dl Gazda: vor fi mai multe statui amenejate în timp?
D-na Secretar: așa este întocmit PUZ-ul, este posibil să fie mai multe statui.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 106/2022
cu privire la aprobare PUZ – AMENAJARE ZONĂ PUBLICĂ PENTRU

AMPLASARE STATUI ÎN PARCUL TINERETULUI, ORAȘUL
COVASNA

Se trece la discutarea punctului  3 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  rectificării  suprafeţei  imobilului  înscris  in  CF  nr.28778
Covasna.

D-na Kovács prezintă detaliat raportul de specialitate.
Dl Primar completează cele prezentate de d-na Kovács și arată că această

problematică  a  rezultat  ca  urmare  a  intenției  de a  da altă  destinație  terenului  în
cauză. Utilitatea terenului este clară, necesitatea este de a crea locuri de parcare în
centrul  orașului,  pentru care trebuie schimbat  destinația terenului  printr-un PUZ.
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Pentru ca acest PUZ să fie întocmit, prima dată trebuia clarificată situația juridică a
terenului.

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

Discuții: Dl Bocan ar dori totuși să vadă o suprapunere cu schița veche ca să
vadă de unde rezultă această dieferență de suprafață.

Dl  Primar este  de  părere  că  se  poate  cere  orice  expertiză  numai  să  fie
rectificată suptafața terenului.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 107/2022
privind aprobarea rectificării suprafeţei imobilului înscris in CF nr.28778

Covasna

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetare pe 30.06.2022

D-ra Barti 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 

Nefiind  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  pe  articole  și  pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

                                  HOTĂRÂREA NR. 108/2022
privind aprobarea execuției bugetare pe 30.06.2022
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Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2022.

Dl Primar prezintă și detaliază referatul de aprobare.

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

– AVIZ FAVORABIL
Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL 

Discuții: Dl Bocan se interesează dacă rectificările propuse sunt deja incluse
pe lista de investiții.

Dl Primar: da, cu această hotărâre rectificăm și lista de investiții.  Nu ne
atingem  de  veniturile  curente,  știți  că  am  blocat  o  sumă  foarte  mare  pentru
cheltuielile neeligibile a proiectelor, plus pentru corecția de 25%, pe care acum am
atacat-o la Curtea de Apel București.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 109/2022
cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2022

Se trece la discutarea punctului  6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind activitatea asistenților personali  desfășurată în semestrul I al anului
2022

D-na Sîntoiu prezintă raportul de specialitate.

Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport și tineret
– AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL

Discuții: Dl Molnar studiind materialul a remarcat solicitarea unor persoane
conform căruia ar trebui să fie mai deschiși la problemele asistenților personali sau a
persoanelor asistate referitor la socializare.

D-na Sîntoiu:  ne-au adus la cunoștință faptul  că nu prea au ce să facă în
timpul  lor  liber,  nu există  centre de zi  în  zonă unde ar  putea socializa.  Singura
posibilitate este casa Irisz, unde unii dintre ei fac voluntariat.

Dl Primar  arată că este vorba despre persoanele cu handicap fizic, care au
așteptări și  din partea executivului pentru o deplasare mai ușoară, și  județul cere
socoteală în această privință. Sunt mai multe proiecte, unele vechi, la cele mai noi
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încearcă să fie atenți la nevoile persoanelor în cauză. Și cetățenii orașului ar trebui
să fie mai responsabili, să nu mai lase mașinile parcate pe trotuare astfel îngreunând
circulația pietonilor. Sunt probleme în mai multe părți în orașul Covasna.

Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole și pe
ansamblu, care este aprobat cu 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 110/2022
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului

2022

Se trece la discutarea punctului  7 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind aprobarea schimbării  destinaţiei  imobilului  din str.  Spitalului  nr.  6,
proprietate  publică  a  oraşului,  şi  darea  lui  în  administrarea  Spitalului  de
Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek-Géza” Covasna.

Dl Primar: pe oportunitate știți despre ce este vorba.
D-na Secretar detaliază referatul de aprobare și arată că proiectul de hotărâre

este fundamentat pe prevederile legilor în vigoare. Predarea imobilului se va face pe
baza unui contract de dare în administrare.

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
– 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 16 voturi ,,pentru”, după care se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 111/2022
privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului din str. Spitalului nr. 6,

proprietate publică a oraşului, şi darea lui în administrarea Spitalului de
Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek-Géza” Covasna
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Se trece la discutarea punctului  8 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre
privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual  din  cadrul  familiei  ocupaționale  “Administrație”  din  aparatul
propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia

Dl Primar: știu că nu este un subiect foarte popular majorarea salariilor la cei
din administrație, mai ales în rândul contribuabililor, dar aceste salarii nu au fost
majorate din anul 2019. Angajații de la gospodărie comunală au salariile foarte mici,
ne-au făcut o adresă decentă, fără revoltă, prin care ne arată că nu mai pot continua
așa. Mai mulți angajați vechi au plecat, unii și-au manifestat intenția de a ne părăsi
pentru că pe fondul majorărilor din ultima perioadă nu se mai descurcă din acest
salariu. Am propus să creștem un pic venitul acestor angajați, dar în așa fel încât să
nu dea peste cap nici ierarhizarea. Din acest motiv am propus majorări după cum
urmează: pentru cei care au salariul mai mic de 2000 lei să fie 300 lei net, pentru cei
sub 3000 lei 200 lei brut și 100 lei pentru cei care au salariul mai mare de 3000 lei.
Salariile mari  nu se majorează,  dar de ex. consilierul juridic,  care chiar lucrează
mult are un salariu de 2500 lei. Considerăm că o majorare de 200 lei chiar nu este
mult. Deocamdată atât putem, nu avem de unde să dăm mai mult, dar cu siguranță
nu vor pleca cei care câștigă mai mult.  Cu poveștiile cu salariile imense nu este
cazul la noi, știm că la multe comune funcționarii au salarii mult mai mari decât la
noi.

Cu acordul  consilierilor d-na consilier  Sasu Izabella  părăsește  sala de
ședințe.

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
– AVIZ FAVORABIL

Doamna Secretar General – AVIZ FAVORABIL – am mai avut discuții cu
dl Primar precum că există posibilitatea legală ca acești oameni de la Gospodărie
Comunală să fie angajați la o societate comercială de gospodăria comunală, cum ar
fi Gos Trans Com-ul, care este a orașului. Dacă eliminăm aceste posturi am avea
posibilitatea  să  angajăm în  altă  parte,  unde  ar  fi  nevoie,  la  registrul  agricol,  la
administrarea  domeniului  public  și  privat,  la  fond  funciar,  la  audit  intern  unde
conform  prevederilor  legale  ar  trebui  să  avem  2  auditori,  la  managementul
proiectelor pentru că avem foarte multe proiecte în derulare și așa mai departe. Dl
Primar  niciodată  nu  a  fost  de  acord  cu  această  soluție,  dar  atunci  ar  exista
posibilitatea  ca  acești  angajați  să  fie  plătiți  la  nivelul  societăților  comerciale  cu
capital de stat la care salariul este mai bunicel.
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Discuții: Dl Primar: aceste chestiuni țin de managementul instituției, eu văd
lucrurile printr-o prismă practică. Acești oameni dacă nu sunt angajații noștri, nici
nu dispunem de ei, fiecare serviciu pe care ei îl prestează ar trebui să le comandăm
de la firme, astfel cheltuielile ar fi mult mai mari. Este bine să avem o echipă de X
persoane, au dat randament prin diversificarea activităților pe care aceste persoane
le desfășoară. Prin firmă ar fi mult mai complicat. Referitor la pevederile legale care
dispun să avem 2 auditori: deocamdată auditorul își face treaba, până acum nici unul
nu am avut. Într-adevăr am avea nevoie de oameni pregătiți la proiecte, și la biroul
agricol  ar  fi  nevoie  de  un  om în  plus.  La  partea  de  reconstituirea  dreptului  de
proprietate nu avem ce să facem că nu găsim specialişti. Ca urma nu renunțăm la
oamenii de la gospodărie comunală. Mereu este loc de îmbunătățire a activității.

D-na Secretar:  activitățile  din  subordinea  mea  sunt  în  urmă şi  cu fondul
funciar, şi cu inventarul domeniului public, cu conducerea registrului agricol, atât în
format letric cât şi electronic, cu arhivarea actelor etc. sau alte activităţi de urbanism
cum ar fi aprobarea Nomenclaturii Stradale. 

Dl  Neagovici așa  știe  că  la  muncitori  există  posibilitatea  de  acordare  de
sporuri.

Dl Primar: prima dată să vedem ce spune prefectura despre această hotărâre.
Dl Molnar: ați discutat cu muncitorii despre majorarea salariilor?
Dl Primar: despre cuantumul majorării nu am discutat.
Dl Gazda: sunt bani la buget pentru aceste sume?
Dl Primar:  din discuțiile purtate cu dl Bagoly am înțeles că dispunem de

suma necesară. 

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. 112/2022
privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul

contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul
propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia

Diverse: 
Cu acordul consilierilor Dl consilier Molnár părăseşte sala de şedinţă. 
Dl  Primar prezintă  Decizia  Civilă  în  cauza  nr.  2288/62/2020,  prin  care

instanţa  de  recurs  a  admis  cererea  de  recurs  formulată  de  recurentul  reclamant
CSUTAK ATTILA împotriva sentinţei civile nr. 588/CA/10.06.2021 pronunţată de
Tribunalul Braşov, pe care a casat-o şi a rejudecat-o în sensul admiterii excepţiei de
nelegalitate  a  mai  multor  acte  administrative.  Instanţa  a  constatat  că  autoritatea
pârâtă  a  eludat  o  etapă  prevăzută  în  HCL nr.  75/2017 care  stabileşte  procedura
aplicării măsurii de supraimpozitare. Din aceast aspect învăţăm cu toţii şi colegii din
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serviciul de urbanism şi colegii care fac parte din comisie, şi vom respecta strict
procedura prevăzută. 

Dna  Secretar:  Dacă  aveam  timpul  necesar  puteam  să  verificăm  mai
amănunţit respectarea etapelor din regulament, însă acest punct a fost pus pe ordinea
de zi ca punct suplimentar cu o zi înaintea şedinţei sau chiar în ziua respectivă.

Dna Lungu arată că a fost înaintată o înştiinţare pentru repararea podului şi
solicită mai multe informaţii în legătură cu acest aspect. 

Dl  Viceprimar răspunde  că  urmează  să  intervenim  săptămâna  viitoare,
avem materialele necesare. 

Dna Lungu întreabă cum se curăţă gurile de colectare a apei pluviale pe Cuza
Vodă. 

Dl Viceprimar răpunde că intervin şi acolo angajaţii Primăriei.
Dl Primar adaugă că vor interveni când o să aibă timp, în această perioadă

angajaţii  au  lucrat  cu  reabilitarea  mobilierilor  urbani,  cu  flori,  pe  cosit,  şi  cu
amenajarea parcărilor. 

Dl Enea arată că pe capătul stăzii Horia, Cloşcă şi Crişan malul pârâului este
surpat, ar trebui întărit.

Viceprimar:  acolo  e  o  problemă  mai  mare,  pârâul  este  adânc,  s-a  făcut
solicitare la SGA, să continue să facă malul din beton, au răspuns că va fi introdus
în lista de investiţii. 

Dl Primar afirmă că s-a făcut mai multe adrese pe tema aceasta.
Dl Bocan se interesează de drumurile forestiere. 
Dl Primar răspunde că ni s-a comunicat o adresă prin care ni se solicită să ne

angajăm că vom folosi ca şi drum forestier. Deşi legea prevede că se poate modifica
regimul juridic doar că trebuie să ne asumăm că acolo se poate transporta şi lemne,
ei tot ne cer ca noi să spunem că vrem să menţinem regimul forestier al drumului, or
aşa ceva nu putem să scriem. Am revenit cu precizări, aşteptăm rezultatul.

Dl Bocan:  ori e vorbă de rea credinţă pentru că la alte UAT-uri s-a putut
rezolva de mult timp. 

Dl Ferencz  întreabă de ce cumpără  oameni  locuri  de veci,  în moment  ce
anterior s-a stabilit că nu se vând locurile doar dacă a decedat cineva. În al doilea
rând, în Regulament este stabilit că au dreptul la locuri de veci doar persoanele care
au stat mai mult de 15 ani în Covasna. 

Dl Primar  precizează că în cimitirul  public nu se vând locuri  de veci,  se
concesionează  în  condiţiile  regulamentului,  şi  în  regulament  este  prevăzut  că  se
poate solicita concesionarea şi de către persoane care au împlinit vârsta de 65 ani
sau suferă  de boli incurabile. 

În cea ce priveşte condiţiile de acordare, sunt prevăzute nişte condiţii stricte.
În cazul arătat de dl consilier se poate interpreta că acolo s-a făcut o greşeală. Locul
de veci a fost solicitată de către o doamnă din Covasna, i s-a acordat ei, şi ea şi-a
înmormântat pe ginerele ei. Deci faptul acordării a fost corect, numai că ea nu a
respectat condiţiile. 
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Dna Becsek  pune în vedere că partea de jos la pârâu nu mai are iluminat,
corpurile au fost distruse.

Dl Primar arată că s-a făcut plângere la poliţie.  
Dl  Vatány  referitor  la  proiectul  pentru  pista  de  bicicletă,  după  pârerea

dânsului trebuie asigurat  apa şi canalizare. Iar referior la trotuare pe str. Şcolii este
o casă care iese până la colţul străzii pe trotuar. 

Dl Primar răspunde că şi la alte case sunt asemenea probleme. Nu avem ce
să facem, nu putem interveni. 

Referitor la apa pluvială sunt mari probleme, tocmai de aceasta s-a rezolvat să
se preia o parte apelor meteorice în Piaţa Eroilor şi cu deviere spre pârâul Varului,
dar acum apa practic a traversat acel canal colector şi a scurs apă spre oraş. 

E o variantă  să  construim un canal  deschis  pe partea  dreaptă  a  drumului,
având în vedere că avem şi spaţiu şi să preluăm toate apa ce s-ar curge în jos printr-
un canal,  cum am procedat  şi  pe strada Timar.  În perspectivă şi  această  lucrare
trebuie făcută, fiindcă oamenii sunt inundaţi cu ocazia fiecărui ploi. 

Dl Jeszenovics  referitor la probleme din Chiuruş, arată că la podul „Buzas”
spre pensiuni balustrada e ruptă şi reprezintă pericol.
 Dl Domaházi  afirmă că au început să dispară rablele de pe străzi, şi trebuie
acordat atenţia calităţii asfaltului. Altă problemă că nu există tetanus în spital.

Dl Enea  răspunde că tetanus  are  spitalul,  însă  nu au vaccin  antiviperinic,
dânsul a făcut comandă, însă nu s-a dat, pentru vaccinul antiviperinic trebuie sunat
la un număr de telefon, dar trec chiar 4 ore până acesta ajunge la Spital. 
 Dl Domaházi invită doamnele şi domnii consilieri la întâlnirea trabantiştilor
din România pe data de 12-14 august. 

Dl Gazda se înteresează cum stăm cu apa potabilă.
Dl Primar: deocamdată ne ajunge apa, într-adevăr sunt anumite zone în care

nu există  presiune destulă, dar de principiu încă mai avem. Vedeţi şi Dvs. cum arată
pârâul  Covasna,  s-a  redus  debitul  foarte  mult.  Pe  de  altă  parte,  prin  executarea
lucrărilor pe 11 străzi, din păcate din când în când s-a mai rupt instalaţiile existente,
aşa cum s-a întâmplat recent pe strada Aurel Vlaicu.  

Dl Gazda se interesează care este situaţia cu urşii.
Dl Primar explică cum funcţionează sistemul, când primesc o alertă  la 112,

un  reprezentat  al  jandarmeriei  îl  contactează,  arătând  că  se  vor  deplasa  la  faţa
locului unde se află ursul, dar venind din Sfântu Gheorghe ajung peste 30 de minute.

Dl Enea  referitor  la  urşi,  arată  că au făcut  garduri  la  Camping la  Valea
Zânelor, gardul acela este electric şi la Cardiologie ar putea să se facă un asemenea
gard electric. 

Dl  Gazda întreabă  care  este  termenul  pentru  executarea  lucrărilor  pe  11
străzi. 

Dl Primar  răspunde  că  toate  lucrările  au  termen,  până  la  şfârşitul  anului
trebuie să se termine. 

Sunt zone unde se avansează mult mai greu, de exemplu pe str. Mitr. Andrei
Şaguna şi pe str. Iustinian Teculescu. 
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O altă problemă în zona Voineşti, s-a constat că unele case s-au racordat cu
apa menajeră în canalizare pluvială. Fiecare gospodărie trebuie să rezolve ca înainte
de asfaltare şi înainte de fundarea străzii şi aşezarea balastrului şi pietrişului să se
branşeze la apa menajeră. 

Dl Gazda întreabă ce se întâmplă cu iluminatul public din când în când, sunt
anumite zone unde e beznă. 

Dl Viceprimar răspunde că s-a rezolvat problema. 
Dl Primar  informează  consilierii  că  s-a  discutat  cu reprezentanţii  SNAM,

pentru a găsi soluţii de alimentare cu apă minerală la amplasamentul Wellnessului. 
Referitor  la 11 străzi,  se  lucrează,  acum se va lucra pe strada Varului,  cu

fundarea şi asfaltarea. 
S-au reabilitat pavelele de la staţiile de autobuz, s-a aranjat parcarea la Valea

Zânelor, s-a pregătit zonele pentru asfaltare.
S-au aprobat cele 5 investiţii pe Programul Saligny, trebuie comandate studii

de fezabilitate, proiecte tehnice. 

Nefiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
prezenţă şi închide şedinţa la orele 17.00.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR GENERAL
         GAZDA ISTVÁN                  AL ORAȘULUI COVASNA,

ENEA VASILICA
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