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ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA TURIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES- VERBAL
Nr. VIII din 29 august 2014
Încheiat astăzi 29 august 2014 în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei Turia, cu
ocazia şedinţei ordinare a acestui Consiliu local .
Şedinţa este convocată cu Dispoziţia nr. 149/ 22 august 2014 , emisă de primarul
comunei.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost a fost publicat prin afişare pe avizierul Primăriei
comunei Turia .
Lucrările şedinţei încep în jurul orelor 13,00 şi sunt publice .
Se verifică prezenţa la sedinţă : - la lucrările şedinţei din cei 13 consilieri ai Consiliului
local participă toți cei 13 consilieri , respectiv : Bokor Béla, Baláska Ferencz , Pethő Sándor ,
Pilbath Judit , Luka Medard , Bene Robert,Solyom Istvan,Kovácsi Sámuel ,Gal Botond ,dr. SimonSarosi Adalbert , Kerekes Katalin, Tusa Tivadar , Nyáguly Sándor-László .
Participă deasemenea : dl. dr. ing Daragus Attila primar, Kerekes Tibor secretarul
comunei, care conduce procesul-verbal al şedinţei .
Ca invitat participă dl. Dr. Toth Zoltan, consilier județean.
Din verificarea numărului consilierilor prezenţi la această şedinţă se constată, că şedinţa
este legal constituită, aşa cum se prevede la art. 4o din Legea nr.215/2oo1 al administraţiei publice
locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
Ca urmare şedinţa îşi poate continua lucrările în cadru legal.
În continuare se prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei ordinare din data de
30 iulie 2014 .
Procesul verbal a fost pus la dispoziţia consilierilor , a fost afişat pe avizierul Primăriei şi a
fost postat pe site-ul www.turia.ro.
Se fac consultări dacă sunt propuneri, obiecţiuni sau contestaţii cu privire la conţinutul
procesului verbal prezentat.
Nefiind luări de cuvânt , procesul-verbal se prezintă spre aprobare .
Cu 13 voturi “ pentru” se aprobă Procesul- verbal nr. VII din 30 iulie 2014.
În continuare se trece la alegerea preşedintelui de şedinţă.
Se solicită propuneri în acest sens.
Dl. consilier Bene propune, ca şedinţa de astăzi să fie prezidată de dl. consilier Bokor
Bela.
Nefiind alte propuneri, propunerea se supune la vot.
În unanimitate de voturi se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 45 /29 august 2014 privind
alegerea preşedintelui de şedinţă.
În continuare preşedintele de şedinta mulţumeşte pentru încrederea acordată.
Preşedintele de şedinţă invită pe domnul primar la prezentarea proiectului ordinii de zi .
Luând cuvântul , domnul Primar prezintă proiectul ordinii de zi , după cum urmează :
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei aprobat pentru anul 2014
Prezintă : dl.Primar
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Sălii de sport
Prezintă : dl. Primar
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și valorificării de material lemnos din
pădurea comunală
Prezintă dl. Primar
4. Întrebări, interpelări, informarea consilierilor
Preşedintele de şedinţă consultă dacă sunt observaţii , propuneri privind proiectul ordinii de zi
anunţat.
Nefiind, proiectul ordinii de zi se supune la vot.
Cu 13 voturi „ pentru „ se aprobă proiectul ordinii de zi .
Se trece la dezbaterea punctelor din ordinea de zi.
La punctul unu din ordinea de zi aprobată, dl. Primar declară, că retrage de la dezbateri
proiectul de hotărâre, urmând a fi completat și prezentat în ședința următoare.
La punctul doi din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre privind
modificarea Regulamentului de funcționare a Sălii de sport . Se prezintă raportul de specialitate al
compartimentului de resort şi avizul Comisiei de specialitate .
Domnul Primar arată, că susține proiectul de hotărâre.
Se trece la luări de cuvânt
Domnul Primar : Echipa de fotbal s-a îmbătrânit , îi forțăm de 3 ani, dar rezultatele sunt
necorespunzătoare. La campionatul precedent de exemplu nici nu s-au prezentat la meci. Avem
probleme cu finanțarea echipei. În alte localități composesoratele îi ajută, la nou însă nu. Astfel nu
vom avea în acest sezon echipă de seniori, numai de juniori, în care avem speranțe, au un antrenor
serios și care iubește fotbalul .
Principalele modificări aduse regulamentului de funcționare a sălii de sport derivă tot de
aici , în sensul, că am stabilit concret cine plătește taxa de sală și cine nu ( exemplu elevii, echipa
de fotbal de juniori, etc.) .În privința realizării curățeniei, aceasta se va efectua în proporție de
jumătate-jumătate de către Primărie și Școala generală.
Dl. consilier Bokor Béla : Nu am fost până acum în sala de sport, dar am auzit, că se
degradează, este murdar.
Dl. Primar : Scaunele plastice sunt de slabă calitate, lovite de minge se sparg. Trebuie să
zugrăvim, să efectuăm reparații.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 13 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 46
din 29 august 2014 privind modificarea Regulamentului de funcționare a Sălii de sport
La punctul trei din ordinea de zi aprobată, dl. Primar prezintă un proiect de hotărâre
privind aprobarea exploatării și valorificării de material lemnos din pădurea comunală , urmat de
raportul de specialitate al compartimentului de resort şi avizul Comisiei de specialitate .
Domnul Primar arată, că susține proiectul de hotărâre.
Se trece la luări de cuvânt .
Dl. Viceprimar : materialul lemnos se află în zona Gorgan, este vorba de arbori subțiri,
numărul de arbori marcați este foarte mare, dar volumul este relativ mic. În această parcelă nu s-au
efectuat până acum lucrări de îngrijire-curățare.
Dl. consilier Bokor Béla : în aceste condiții vor fi participanți la licitație ?
Dl. Viceprimar : vom publica anunțul , sperăm că vor fi participanți.
Se trece la la vot.
În unanimitate de voturi , cu 13 voturi” pentru” se aprobă, se adoptă Hotărârea nr. 47
din 29 august 2014 privind aprobarea exploatării și valorificării de material lemnos din pădurea
comunală .
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La punctul patru din ordinea de zi aprobată, se prezintă și se dezbat următoarele :
-Dl. consilier Bokor Béla : aș dori să aflu câte mii de tone de material s-au transportat în fosta
groapă de gunoi . Ce conține acest material, dacă s-au făcut analize , ce arată rezultatele. Când
am discutat problema luna trecută , era vorba de turbă, dacă știam că se transportă rezidurile
de la stația de epurare a fostei Fabrici de amidon sigur că nu votam. În realitate nămolul în
grosime de 2 metri s-au îndepărtat , trebuie tratat la fața locului, iar rezidurile deasupra
acestui nămol se transportă la Turia , creând mare disperare și nedumerire din partea
locuitorilor, îndesosebi în Turia de jos, unde s-a ajuns la faptul, că unii oameni zvonesc că apa
din fântîni este infectată. Oamenii trebuiesc liniștinți, trebuie să înțeleagă despre ce material
este vorba, ce conține, că nu este toxic . Trebuie făcută analiză, care să fie dată publicității.
Am sunat la Garda de mediu și la Agenția pentru protecția mediului, unde însă mi-au
răspuns, că nu au cunoștință de transportul și depozitarea respectivă. Dacă este vorba despre
turbă, de ce nu se valorifică, cum se face de exemplu la Ojdula, atunci ce fel de turbă este
aceasta.
Dl. Primar : dorim să astupăm fosta groapă de gunoi și să-l redăm în circuitul agricol.
Primăria are teren intravilan puțin. Vom înființa o grădiniță cu program prelungit, care
trebuie susținut să funcționeze. Astfel pe locul fostei gropi de gunoi vom înființa sere, unde
vom produce legume pentru copii din grădiniță. A fost groapă de gunoi mai multe decenii,
unde s-au depozitat fel de fel de materiale, de la gunoi până la animale pierite. Am desființat
groapa de gunoi, nivelăm terenul și vom produce legume. La seră vor lucra cei cu ajutorul
social. Problema transportului și depozitării a fost greșit înțeleasă de unele persoane care au
agitat populația . Nu este nimic toxic, analizele se află la Primăria Târgu Secuiesc, s-a dat și
anunț de ziar în acest sens. Menționez că persoanele respective care au propagat zvonuri false
nu au nicio legătură cu comuna Turia , nu locuiesc aici. Avem apă și curent în zonă, trebuie să
găsim investitori.
Dl. consilier Bokor Béla: trebuie dat anunț în televiziunea locală pentru ca oamenii să
înțeleagă despre ce este vorba și să se liniștească. Dacă nu sunt făcute analize trebuiesc făcute
și rezultatele acetora să se publice. În privința serei , foliei, nun văd cum se poate realiza. Este
vorba de investiție de bani, nu are cum să fie rentabilă. Cât legume este necesdar pentru
viitoarea grădiniță cu program prelungit , se poate cumpăra ieftin.
Dl. consilier Nyáguly Sándor-László : oamenii sunt înspăimântați de ceeace se întămplă.
Dl. Pirmar : vom solicita analize.
-

Dl. consilier Bokor Béla: care este faza umătoare la asfaltarea din strada morii ?
Dl. Primar : urmează covorul de asfalt.
Dl. consilier Bokor Béla : nu sunt făcute șanțurile, cum se pune asfaltul ?
Dl. Primar: există documentație tehnică, executantul știe ce trebuie să facă. Este vorba de
bani europeni, nu este treaba mea.

-

Dl. consilier Bokor Béla : ce vești bune ne aduce dl . consilier județean ?
Dl. Dr. Toth, consilier județean : s-a aprobat preluarea drumului de către drumurile
naționale .
Dl. Primar : ne bucurăm de acest fapt, multe din necazurile noastre se vor rezolva: repararea
drumului , asiguraea zonei de protecție , etc. Astfel cred că se rezolvă și problema acelor
producători agricoli, care au arat până la bordură.

-

Secretarul comunei : este în faza de o carte despre comuna Turia, mai precis despre
Karatna, sub egida editurii Pallas-Akademia din Miercurea Ciuc. Am și primit o solicitare
de la editură în sensul sprijinirii și din punct de veder financiar a apariției cărții . Vă rog să
discutați
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