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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 08 octombrie
2009, ora 10,00
Înainte să începem şedinţa, doresc să vă informez că azi la ora 12,00 la Bixad, în Határcsárda, o să
semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării, în proiectul câştigat prin POR. Suma câştigată este de 15,5 milioane
de euro, pentru reabilitarea DJ 121 Covasna-Cătălina-Zăbala-Tg. Secuiesc. Vă invit să participaţi la acest eveniment.
Ieri am reuşit să fixăm locul şi data semnării contractului. Vine şi domnul Răzvan Murgeanu, secretar de
stat.
Am convenit să semnăm contractul la Bixad, deoarece şi Judeţul Harghita este interesat într-un asemenea
proiect şi ei vor fi prezenţi la acest eveniment.
În ceea ce priveşte calitatea drumurilor din judeţ, drumul spre Bixad este deja în stare bună şi sperăm că
până la sfârşitul anului se va finaliza reabilitarea acestuia în lungime de 40 km. Tot până la sfârşitul anului, în
judeţul nostru, vor fi asfaltaţi 130 km de drum naţional, lucrare care va costa cca. 130 milioane de euro, suma este
echivalentă cu bugetul judeţului pe zece ani.
Domnul Klárik László, administratorul public, a calculat că anul acesta, proiectele de investiţii ne aduc în
fiecare a doua zi 1 milion de euro în judeţ.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 08 octombrie 2009, ora
10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 176/06 octombrie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 394/S/06 octombrie
2009.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de
Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi, dl director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc
consilierii Bote Aurel, Farkas György, Fülöp Csaba, Henning László-János şi Kiss Tiberiu.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept, în locul secretarului judeţului, dl. Sztakics István Attila,
director executiv, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă
al acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008. În calitate de invitaţi
participă:
- Dl. Albert Álmos – senator;
- Dl. Vargha Mihály- director - Muzeul Naţional Secuiesc;
- Dl. Koszta Árpád - director adjunct – Ansamblul de dansuri „Háromszék”;
-

Dl. Marin Nicolae Gheorghe – director – Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene;
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 septembrie 2009, a fost făcut public, a putut fi studiat pe
site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în
vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 septembrie 2009.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
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Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
Proiect de Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor
publice de interes judeţean pe anul 2009;
2.
Proiect de Hotărâre privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment propriu al judeţului
Covasna;
3.
Proiect de Hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor imobile aflate în domeniul public al
statului din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
4.
Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului de investiţii cu titlul „Reabilitarea Spitalului
judeţean de urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe”, precum şi participarea Consiliului Judeţean Covasna
cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.

Urgenţa convocării acestei şedinţe extraordinare izvorăşte din mai multe motive şi anume:
Este foarte important Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiţii cu titlul „Reabilitarea
Spitalului judeţean de urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe”, precum şi participarea Consiliului Judeţean
Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate”. Pe plan naţional figurăm în strategia ministerului cu Spitalul judeţean de urgenţă Dr.
Fogolyán Kristóf, unul din cele 15 spitale din ţară care urmează să obţină finanţare de la Uniunea Europeană.
Noi avem puşi deoparte 16 milioane de euro şi în sfârşit după un an de discuţii cu proiectantul am reuşit să
refacem proiectul şi am reuşit să întocmim documentaţia pentru acest program.
Hotărârea împreună cu DALI trebuie depus pe 15 octombrie 2009 la Ministerul Sănătăţii pentru a primi
avizul acestuia, care va face parte integrantă a cererii de finanţare, ce se va depune la Alba Iulia.
În legătură cu Proiectul de Hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor imobile aflate în domeniul
public al statului din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna, există o Hotărâre de Guvern cu privire la descentralizarea Ministerului Tineretului şi Sportului, din 11
iunie 2009 şi acum urmează să adoptăm această hotărâre ca să putem prelua, de la minister, taberele de elevi din
judeţul Covasna, cât mai urgent.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Kulcsár-Terza József-György: Şedinţele extraordinare se convoacă în cazul în care sunt probleme
importante şi urgente de discutat.
Dorim să vă atragem atenţia ca să respectaţi Legea administraţie publice locale, care prevede un anume
termen, respectiv cu cât timp înaintea şedinţei trebuie să înmânaţi materialele de şedinţă, consilierilor.
Şedinţa trecută, am adoptat organigrama în forma propusă de dumneavoastră, pe baza căreia trebuia să
primim materialele şedinţei înainte cu o zi. Asta nu înseamnă că nu vom fi de acord cu materiale înscrise pe ordinea
de zi dar dorim ca data viitoare să aveţi în vedere şi aceste aspecte.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Sztakics István Attila: Ca răspuns la problema ridicată de domnul consilier, este vorba de o şedinţă
extraordinară a cărei convocare se face cu cel mult 3 zile înainte de data şedinţei. Asta însemnă că şedinţa poate fi
convocată şi cu o zi înaintea şedinţei, potrivit legii, iar în acest caz, practic este imposibil ca materialele să fie
transmise către consilierii judeţeni cu o zi înaintea şedinţei.
După cum vedeţi chiar astăzi a apărut, în cotidienele locale, convocatorul pentru această şedinţă aşa că era
imposibil ca materialele să fie comunicate mai repede decât ziua de azi.
Tamás Sándor: Domnul consilier are perfectă dreptate. Noi facem tot posibilul ca materialele de şedinţă
să fie difuzate, în timp util, consilierilor.
Aş dori să precizez că materialul care stă la baza Proiectului de Hotărâre privind aprobarea proiectului de
investiţii cu titlul „Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe”, a sosit la noi
luni seara. Deoarece, numai marţi după masă au venit proiectanţii, documentaţia s-a putut elabora numai ieri.
În legătură cu Proiectul de Hotărâre privind solicitarea de transmitere a taberelor de elevi, azi de dimineaţă
la ora 9,00 încă ne-am consultat cu domnul Tischler Ferenc de la Direcţia pentru Tineret şi Sport şi ieri au mai sosit
documente de la Ministerul Tineretului şi Sportului în legătură cu acest proiect.
Klárik László: Referitor la documentaţia privind reabilitarea spitalului, în faza în care s-a prezentat luni,
studiile erau finalizate în proporţie de 99% şi au fost prezentate Comisiei de supraveghere şi de control al lucrărilor
de reabilitare a Spitalului Dr. Fogolyán Kristóf. Această comisie este formată din consilieri judeţeni care şi-a
exprimat acordul faţă de cele propuse de noi.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume:
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1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un
interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte
de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 3 pentru adoptarea căruia este necesar
votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.

Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009;
Rog pe domnul Ferencz Lajos, director executiv să dea citire Expunerii de motive a preşedintelui,
Proiectului de hotărâre şi să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: Dă citire Proiectului de hotărâre şi Expunerii de motive a preşedintelui şi prezintă Raportul
Direcţiei Economice.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 a fondului
de rulment propriu al judeţului Covasna;
Rog pe domnul Ferencz Lajos, director executiv să dea citire Expunerii de motive a preşedintelui,
Proiectului de hotărâre şi să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: Dă citire Proiectului de hotărâre şi Expunerii de motive a preşedintelui şi prezintă Raportul
Direcţiei Economice.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Fazakas Tibor: Noi, în principiu am dat acordul pentru cumpărarea de locomotive dar la întâlnirea noastră
de la Comandău, domnul vicepreşedinte Demeter János, a vorbit de nişte probleme privind proprietatea terenurilor
pe care urmează să se realizeze acest proiect.
Rog pe domnul vicepreşedinte să ne informeze dacă s-au făcut demersuri pentru rezolvarea acestor
probleme.
Demeter János: Domnul preşedinte a purtat discuţii la Ministerul Turismului şi doamna ministru şi-a
asumat răspunderea de a înainta la Guvern şi de a susţine în faţa Guvernului acel Proiect de Hotărâre de Guvern,
prin care se vor trece acele terenuri pe care sunt şinele în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. Aceste
terenuri sunt în proprietatea statului şi administrarea Romsilva dar există bunăvoinţa de a le trece în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna.
Se pregăteşte Proiectul de Hotărâre de Guvern care va fi susţinut de doamna Ministru.
Tamás Sándor: S-a şi pregătit Proiectul de Hotărâre de Guvern şi doamna ministru s-a angajat să facă
lobby pentru judeţul Covasna în acest domeniu.
Ieri ne-am întâlnit cu doamna ministru la Bucureşti şi am vorbit despre programul de reabilitare a
locomotivelor şi a vagoanelor, însă prima dată trebuie să le cumpărăm.
Avem promisiunea verbală a doamnei ministru, că în cazul în care le cumpărăm, locomotivele vor fi
incluse în programul de reabilitare.
Colegul nostru Papucs András deţine date tehnice mai exacte.
Papucs András: O parte din teren, adică 8 km de linie de cale ferată, a fost intabulat şi aparţine domeniului
public al Comunei Comandău, respectiv au fost câştigate două procese, unul de Ministerul Culturii şi unul de
Consiliul Judeţean Covasna.
Urmează ca celelalte terenuri care nu sunt în proprietatea statului să fie expropriate.
Am făcut mai multe demersuri şi cu cumpărarea locomotivelor o să terminăm bine anul.
Fekete Carol: Când am vorbit despre această treabă, a fost vorba că terenurile sunt în proprietatea Brafor
S.A. şi a Primăriei. Cum sunt acum în proprietatea Romsilva?
Papucs András: Terenurile care sunt în proprietatea statului vor fi date în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna iar restul care sunt în proprietatea Brafor S.A. sau al persoanelor fizice vor fi expropriate.
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Urmează să fie depus, în fond, cererea de expropriere.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor
imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna;
Este vorba de cinci tabere şcolare adică: Crasna, Comandău, Zăbala, Pădureni şi Ozunca Băi.
În iunie 2009, a apărut H.G. nr. 563/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind descentralizarea
activităţii sportive şi de tineret.
Am discutat cu doamna ministru şi cu cei de la ministerul de resort şi în prima fază este vorba de predarea
şi preluarea taberelor şcolare cu structura existentă adică cu personalul aferent taberelor şi iar în faza a II-a se va
trece Direcţia Judeţeană pentru Tineret - Covasna în subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
Noi trebuie să deschidem poarta că suntem dispuşi să preluăm taberele şcolare. Despre asta este vorba.
Tulit Attila: Cum vor funcţiona aceste tabere după ce vor fi preluate de Consiliul Judeţean Covasna? Care
va fi direcţia care se va ocupa de tabere?
Tamás Sándor: Se va ocupa direcţia care se ocupă de tineret şi sport.
Tulit Attila: Aceasta nu este specificat în proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Este specificat în actul normativ la care am făcut referire.
Sztakics István Attila: Art. 2 din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
descentralizarea activităţii sportive şi de tineret prevede:
„Activitatea direcţiilor judeţene pentru tineret şi a celor pentru sport va fi preluată cu personalul angajat în
subordinea autorităţilor administraţiei publice judeţene”.
La redactarea Proiectului de Hotărâre, nu am avut cunoştinţă despre numărul acestui personal şi ce se va
întâmpla cu acesta.
Ieri am primit o adresă de la Ministerul Tineretului şi Sportului şi o scrisoare de intenţie prin care ni se
aduce la cunoştinţă faptul că avem posibilitatea de a prelua în administrare aceste unităţi respectiv o altă variantă de
a face o asociere în acest sens.
Iniţiatorii Proiectului de Hotărâre au optat pentru varianta dreptului de administrare iar în acest caz ni se
menţionează că trebuie să cuprindem în hotărâre următoarele aspecte:
„ – menţinerea destinaţiei imobilelor respective;
- asigurarea întreţinerii şi modernizării centrelor de agrement transferate;
- respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor standarde de calitate privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice fiecărui centru de agrement;
- autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 90 de zile de la data preluării, îşi vor înscrie în
cărţile funciare dreptul de administrare asupra imobilelor preluate;
- preluarea personalului angajat în centrele de agrement;
- preluarea situaţiei juridice a imobilelor.”
Astăzi dimineaţă la ora 9,00 am avut o discuţie cu reprezentanţii Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport
care ne-au comunicat numărul de personal care se ocupă cu aceste tabere şi anume:
Crasna – o persoană cu ½ normă;
Ozunca Băi – o persoană;
Zăbala – o persoană;
Pădureni – 4 persoane
Comandău – o persoană cu ½ normă.
Noi ne-am gândit la completarea Proiectului de Hotărâre cu un articol, astfel după art. 3 se introduce un
nou articol, care ar deveni art. 4 cu următorul conţinut: „Se aprobă preluarea personalului aferent centrelor de
agrement prevăzute la art. 1, în condiţiile legii.”, iar restul articolelor va fi renumerotat corespunzător. În preambulul
hotărârii vom face referire la adresă.
Tamás Sándor: Mulţumim. Alte întrebări dacă sunt?
Tulit Attila: Fondurile necesare pentru întreţinerea taberelor o să apară în rectificarea care urmează.
Tamás Sándor: Sigur. O să vină şi fonduri împreună cu taberele.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completările citite de domnul director Sztakics István Attila.
Cine este pentru?

26 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu completările formulate.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de
investiţii cu titlul „Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă Dr. Fogolyán Kristóf, Sfântu Gheorghe”, precum şi
participarea Consiliului Judeţean Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
Cum v-am spus, este un proiect forte important pentru Judeţul Covasna. Avem depuşi 16 milioane de euro
pentru acest proiect pentru că figurăm pe lista prioritară a Ministerului Sănătăţii şi putem depune proiectul complet.
Săptămâna viitoare, la Sovata, avem şedinţa ADR Centru, unde o să fie prezenţi conducerile celor şase
judeţe din ADR Centru. Acum câteva săptămâni am discutat cu ei şi am promis că la şedinţă aducem hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna.
Dacă depunem acum proiectul, sperăm că anul acesta, o să primim un răspuns favorabil, ceea ce este un
lucru foarte important, pentru că ştiţi în ce stadiu este spitalul judeţean.
Tatár Márta: În memoriul general de prezentare scrie „Statutul juridic şi economic al spitalului: terenul
situat în intravilanul oraşului Covasna, are destinaţie de unitate sanitară de interes judeţean, conform Planului
Urbanistic General al municipiului Covasna.”
Noi am dori să fie la noi şi am dori ca oraşul Covasna să aibă rang de municipiu.
Trebuie corectat.
Nagy András: Scrie că se află la ieşire spre Craiova.
Tatár Márta: Scrie şi că temperatura se poate încălzi la 260 C°.
Cu proiectul de hotărâre nu sunt probleme numai cu anexa.
Tamás Sándor: Colegii vor citi cu atenţie anexa şi vor corecta aceste greşeli.
Vă consult, dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
În şedinţa ordinară din luna septembrie am adoptat hotărârea cu privire la acordarea diplomei de merit şi a
medaliei, vă rog ca fiecare fracţiune politică să desemneze un reprezentant în Comisia de acordare a distincţiei de
excelenţă, ca să putem emite dispoziţia.
Vă rog, după şedinţă să comunicaţi domnului director Sztakics István Attila, numele persoanei care vreţi să
facă parte din comisie.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare şi sper că ne întâlnim la Bixad.

TAMÁS Sándor
Preşedinte

VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

