ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 27 ianuarie 2009,
ora 10,00.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 ianuarie 2009, ora 10,00 sa făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna nr. 2 /22 ianuarie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 27/S/22 ianuarie 2009.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele „Observatorul de Covasna”,
„Háromszék” şi „Krónika” precum şi în săptămânalul „Erdővidék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi, dl secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte sunt prezenţi, 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc
motivat consilierii Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare 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 secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă:
- Dl. Márton Árpád - deputat;
- D-na Cucu Liliana – director –Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig;
- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
- 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;
La şedinţa noastră de astăzi participă şi domnul Koszta István, colaboratorul domnului euro-deputat
Winkler Gyula.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 2008, 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 al şedinţei menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 2008.
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.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de
către consilierii judeţeni, în anul 2009;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.129/2008 al Consiliului Judeţean Covasna privind
repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ – teritoriale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu
modificările şi completările ulterioare;
Proiect de hotărâre privind pierderea calităţii de membru al A.T.O.P. Covasna al domnului Albert Álmos şi
desemnarea unui consilier judeţean ca membru al A.T.O.P. Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008
privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane prin curse regulate în trafic
judeţean pentru perioada 2008-2011;
Proiect de hotărâre privind retragerea Consiliului Judeţean Covasna din Asociaţia Europeană a Aleşilor de Munte
(A.E.M.);

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
71/2008 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru
Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul
pentru Persoane Vârstnice Hăghig pe anul 2009;
Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 al fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de
Servicii Comunitare Lemnia pe anul 2009;
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului anual pe 2009 pentru un copil/persoană majoră care beneficiază de
protecţie în condiţiile legii;
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2009, pentru persoanele adulte cu
handicap care beneficiază de protecţie în Centrul de îngrijire şi asistenţă –Tg. Secuiesc;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna la Programele de Interes Naţional în domeniul protecţiei copilului pentru perioada 2008-2009, programul
PIN1/2008 –„Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi
apartamente” cu proiectul: „Închiderea Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului prin înfiinţarea unor case
de tip familial”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul „Health Capital
Investment Net” din cadrul programului INTERREG IVC;
Planul strategic de activităţi al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2009;
Referat privind propunerea graficului şedinţelor ordinare ale Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2009;
Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în
anul 2008;
Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către
Consiliul Judeţean Covasna, pe anul 2008;
Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al
anului 2008;
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
29 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:
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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 6, 7, 10, 14 şi 15 pentru adoptarea
cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în şedinţele
comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum şi motivele care au condus la promovarea
proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate,
respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna.
Supun votului deschis propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu
cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în anul 2009;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director
executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
nr.129/2008 al Consiliului Judeţean Covasna privind repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ –
teritoriale;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director
executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Joós Ştefan: Dacă se poate, să completăm unităţile administrativ-teritoriale la care sunt repartizat, cu
municipiul Sf. Gheorghe.
Tamás Sándor: Se poate. Nu e nici o problemă.
Baka Mátyás: Cu ocazia şedinţei cu preşedinţii comisiilor de specialitate am purtat discuţii pentru
îmbunătăţirea colaborării între consiliile locale şi consilierii judeţeni.
Vă rog ca ceea ce am discutat să prindă viaţă.
Tamás Sándor: Conform legislaţiei în vigoare, la lucrările consiliului local poate asista şi lua cuvântul
preşedintele Consiliului Judeţean sau reprezentantul acestuia.
Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna va întocmi în acest sens o adresă care va fi trimis
la consiliile locale, ca să putem asigura partciciparea consilierilor judeţeni la şedinţele consiliilor locale.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul consilier Joós Ştefan.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea cu modificarea propusă.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu modificările şi completările ulterioare;
Rog pe domnii Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare,
iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind pierderea calităţii de membru
al A.T.O.P. Covasna al domnului Albert Álmos şi desemnarea unui consilier judeţean ca membru al A.T.O.P.

Covasna;
Înainte de a solicita avizul comisiilor de specialitate la proiectul de hotărâre, având în vedere că proiectul
conţine o prevedere prin care se desemnează un consilier judeţean ca membru în ATOP şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”,
pentru desemnarea consilierului ca membru în ATOP, vom folosi buletine de vot.
Având în vedere că domnul Albert Álmos, a demisionat din funcţia de consilier judeţean, a aparţinut
grupului de consilieri UDMR, consider că este firesc ca tot grupul consilierilor UDMR să facă nominalizarea.
Dar, rog pe toţi liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László-János: Grupul de consilieri UDMR propune pe domnul Ambrus József, consilier
judeţean.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă grupul de consilieri PCM-MPP are propunere?
Tulit Attila. Nu avem.
Zărnescu Gheorghe: Propun pe domnul Solomon Ioan, consilier judeţean.
Tamás Sándor: Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Ambrus József: Accept.
Solomon Ioan: Accept.
Tamás Sándor: Rog colegii să pregătească buletinele de vot. Până când se pregătesc buletinele de vot
mergem mai departe.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind
transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011;
Rog pe domnii Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare,
iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind retragerea Consiliului
Judeţean Covasna din Asociaţia Europeană a Aleşilor de Munte (A.E.M.);
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect
şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Tulit Attila: În şedinţa cu preşedinţii comisiilor de specialitate am discutat posibilitatea să nu ne retragem
din Asociaţie, din mai multe motive şi anume:
- e mult mai complicat şi durează mai mult să devii membru în această asociaţie decât să renunţi la
această calitate;
- acum ar fi posibil, ca prin această asociaţie, să putem participa la anumite proiecte europene;
- contribuţia Consiliului Judeţean la asociaţie este puţin, este de 700-800 EURO/an, poate că pierderea
va fi mai mare decât câştigul.
În consecinţă, propunem să nu adoptăm acest proiect de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Ne-am consultat cu domnul vicepreşedinte Demeter János care va expune punctul nostru de vedere în
legătură cu această retragere.
Demeter János: În urmă cu doi ani, când Consiliul Judeţean Covasna a intrat în Asociaţia Europeană a
Aleşilor Montani, ne-am gândit că va fi util din punctul nostru de vedere, fiindcă se contura la aceea dată,
organizarea unui grup de lobby puternic în vederea susţinerii unor proiecte internaţionale pentru ameliorarea
situaţiei economice a zonelor montane. Verificaţi denumirea corectă a acestei asociaţii. Este vorba de aleşii montani
şi nu de instituţii publice.
Noi, în cei doi ani, nu am fost căutat niciodată de către Asociaţie pentru a participa împreună la diferite

proiecte. Având în vedere că s-au dezvoltat alte asociaţii europene care pentru noi ar putea să fie mult mai utile, mă
gândesc la „Euromontana” care este o asociaţie asemănătoare cu Asociaţia Regiunilor Europene, dar se axează
preponderent dezvoltarea zonelor montane şi zonelor rurale.
Judeţul Covasna fiind o zonă preponderent agrară cu caracter rural, propun să renunţăm la această
Asociaţie unde nu avem ce căuta pentru că în acest moment nu sunt proiecte care ar merita să participăm la această
asociaţie.
Trebuie să ne orientăm către alte asociaţii europene unde am putea avea mai mult succes.
Suma de care a amintit domnul Tulit Attila nu este de 700 de Euro şi nu asta este important. Important este
că dacă suntem membri unei asociaţii atunci să merite să participăm.
Calitatea de membră în Asociaţia Aleşilor Montani pentru noi, în acest moment, nu este deloc oportun.
Intrarea sau ieşirea nu este deloc anevoioasă. Putem să intrăm, putem să ieşim. În momentul de faţă este o
avalanşă întreagă de propuneri, de a participa la diferite asociaţii europene.
Eu îmi menţin propunerea de a ne retrage din această asociaţie şi de a ne orienta către alte asociaţii.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Tulit Attila: Toate cele spuse de domnul vicepreşedinte sunt prezumţii în legătură cu alte asociaţii. Eu
propun ca numai atunci să renunţăm la Asociaţia Europeană a Aleşilor Montani când deja vom fi membrii într-o altă
asemenea asociaţie, pentru că, după cum am înţeles eu, putem să fim membrii a mai multor asociaţii în acelaşi timp.
Eu, din cele prezentate în şedinţa comisiilor de specialitate, aşa am înţeles că nu este uşor să devii membru în
Asociaţie. A trebuit să aşteptăm cca. 6 luni până când am putut intra în Asociaţie şi a trebuit să fie prezent şi
reprezentantul Consiliul Judeţean Covasna la şedinţa când ne-au acceptat ca membru.
Nu înţeleg de ce ne grăbim.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Tatár Márta Éva: Am fost delegată la şedinţa aceea, unde noi, nu am avut drept de vot. E bine când o
persoană sau o instituţie intră într-o asociaţie, este prezent şi reprezintă regiunea care intră în asociaţie.
Eu în şedinţa Comitetului consultativ am spus că acest for a dorit să fie prezente ca cât mai multe regiuni
montane, fiindcă numai atunci se poate spune că este vorba, într-adevăr, de Asociaţia Aleşilor Montani din Europa.
În asociaţie, din regiune Carpaţilor, este membru Judeţul Neamţ şi noi. A intrat şi o regiune din MatraSlovacia.
Este un for de lobby dar acest lobby este puternic pentru regiunile montane. Dacă, de exemplu se adoptă
legi care sunt favorabile numai pentru zonele montane şi de care beneficiază toate regiunilor din Europa fără să
necesite o participare activă a regiunilor, este dovada de ce de doi ani de zile nu am fost căutaţi.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări, observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
9 abţineri (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy András, Fülöp Csaba, Bándi
Imre, Tulit Attila, Kulcsár-Terza József-György, Csog Ingatiu, Bartha
Sándor)

În urma supunerii la vot cu 20 de voturi „pentru” şi 9 „abţineri”se aprobă hotărârea conform proiectului de
hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice
emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare,
iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Klárik László: Deoarece, după ce au avut loc şedinţele comisiilor de spceialtate, Comisia Tehnică de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna a mai eliberat două Avize unice,
respectiv Avizul unic nr. 7/2009 – P.U.Z. „Casă de locuit” – Sânzieni şi Avizul unic 8/2009 – P.U.Z. „Case de
locuit” – Arcuş, propunem completarea hotărârii în acest sens şi aprobarea acestor avize.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Este în cutuma Consiliului Judeţean aşa că putem da curs acestei completări, dacă materiale sunt complete.
Klárik László: Aceste dosare sunt complete şi colega noastră de la Direcţia Dezvoltarea Teritoriului este
prezentă şi poate să răspundă la orice întrebare în legătură cu aceste materiale.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate şi în legătură cu completările
propuse aveţi observaţii, probleme de ridicat?
Tulit Attila: Aş dori să aflu mai multe despre parcul de locuit de la Arcuş.
Föcze Irén: Este vorba de un PUZ, pentru 4 case de locuit, la limita teritoriului administrativ al
municipiului Sf. Gheorghe şi Arcuş.
O persoană fizică Miháj Margit, are un teren, proprietate personală şi doreşte să construiască patru locuinţe
pe acest teren. Terenul se află lângă drum spre Arcuş, nu pe DN ci pe DJ 122 A. Are acces de pe DJ.
La Sânzieni, este vorba de un teren proprietate privată, chiar la limita teritoriului intravilanului aprobat, pe
care vor să construiască o casă de locuit.

Tamás Sándor: Consult preşedinţii comisiilor de specialitate dacă sunt de acord ca să cuprindem şi
anexele nr. II şi nr. III la Proiectul de hotărâre.
Preşedinţii comisiilor de specialitate sunt de acord.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completările propuse de dl. Klárik László.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea cu completările propuse.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/2008 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes
judeţean;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. şef serviciu Székely Zsolt să prezinte Raportul Serviciului administrativgospodăresc.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Székely Zsolt: Serviciul administrativ-gospodăresc propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu
lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig pe anul 2009;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Întreb pe doamna director Cucu Liliana dacă are ceva de prezentat?
Cucu Liliana: Mulţumesc. Nu am nimic de adăugat.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 al
fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director
executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii Comunitare Lemnia pe anul 2009;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului
anual pe 2009 pentru un copil/persoană majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile legii;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pe anul 2009, pentru persoanele adulte cu handicap care beneficiază de protecţie în
Centrul de îngrijire şi asistenţă –Tg. Secuiesc;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Programele de Interes Naţional în
domeniul protecţiei copilului pentru perioada 2008-2009, programul PIN1/2008 –„Închiderea instituţiilor de tip
vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” cu proiectul: „Închiderea
Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului prin înfiinţarea unor case de tip familial”;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Solomon Ioan: Închiderea se va face în momentul în care vom beneficia de noile construcţii
corespunzătore pentru aceşti copii?
Tamás Sándor: Mulţumesc. Rog pe doamna director Vass Mária să răspundă la întrebarea domnului
consilier.
Vass Mária: Cum reiese şi din raportul de specialitate, dorim să primim aprobarea Consiliului Judeţean
Covasna în vederea depunerii proiectului pentru închiderea Centrului de Plasament nr. 3 din Întorsura Buzăului.
Centrul se va desfiinţa în momentul în care se vor achiziţiona cele două case şi vor fi amenajate
corespunzător. Atunci, copii din Centru vor fi mutaţi în aceste case.
Tamás Sándor: Pe scurt, se va desfiinţa după ce vor fi gata aceste case.
Solomon Ioan: Se cumpără case sau se construiesc?
Vass Mária: Se vor achiziţiona două case care vor fi modificate şi amenajate corespunzător pentru aceşti
copii.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul „Health Capital Investment Net” din cadrul programului
INTERREG IVC;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar doamna
consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului relaţii externe, mass-media.
Baka Mátyás: Comisia economică nu a acordat aviz favorabil, am propus să discutăm în plen.
Kulcsár-Terza József-György: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tóth-Birtan Csaba: Comisia nr. III a avizat favorabil.
Demeter László: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Am avizat favorabil cu condiţia că vom primii materialele pe care nu le am primit până
în momentul de faţă.
Am dat un aviz favorabil condiţionat.
Fülöp Csaba: Am o propunere de modificare, în calitate de iniţiator, la acest proiect de hotărâre.
În ultima perioadă, de colaborare la finalizarea proiectului, au intervenit multe modificări şi anume:
- participanţii au decis ca numele proiectului să fie schimbat din „Capital Investment Net” în „Evidence
Based Policy Net”, cu scopul de a potrivii numele cât mai mult de scopurile şi obiectivele proiectului;
- s-a modificat şi numărul partenerilor, deci în prezent, vor participa nouă instituţii partenere;
- în cunoştinţa bugetului total propun şi modificarea bugetului din proiectul hotărâre. Deci, în forma nouă
contribuţia Consiliului Judeţean este 124.700 de EURO, din care 85% vor fi restituiţi Consiliului Judeţean.
Contribuţia efectivă va fi de 18. 705 EURO plătibil în 36 de luni, pe durata programului.

Baka Mátyás: Eu personal sunt pentru adoptarea proiectului şi sper că şi colegii mei vor fi pentru
adoptarea proiectului.
Expunerea de motive nu a fost destul de consistentă în ceea ce priveşte suma cu care participă Consiliul
Judeţean. Era o sumă destul de mare, adică 400 de mii de EURO din care contribuţia efectivă 60 de mii de EURO,
în urmă căreia întrebarea noastră a fost legat de beneficiu, lucru ce s-a lămurit în şedinţa cu preşedinţii comisiilor de
specialitate. Beneficiul va consta din transferul de informaţii şi cunoştinţe.
Eu am crezut că se va forma o echipă de cercetare.
Nu am fost mulţumit de faptul că, deşi trebuie să furnizăm date privind sistemul sanitar din Judeţul
Covasna nu s-au amintit factorii care răspund de sistemul sanitar din judeţ. Ulterior am înţeles că se va încheia un
contract cu Spitalul judeţean. Am lămurit toate aceste lucruri şi suma s-a redus considerabil, aşa că eu propun să
adoptăm acest proiect de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Tatár Márta Éva: Comisia de relaţii externe am susţinut ca judeţul nostru să fie inclus în acest program,
dar avem o propunere, dacă tot se modifică titlul proiectului atunci să fie „EVIDENCE HELS POLICY NET”,
pentru că este vorba de politica sănătăţii nu de o oarecare politică.
În programul care ne-a fost prezentat este clar că în 2012 seminarul mare se va ţine aici în judeţul nostru,
la care pot participa toţi care sunt responsabili în managementul asistenţei sanitare din judeţ. L-aş ruga pe colegul
nostru, iniţiatorul proiectului, toţi cei care parcurg acest program să aibă obligativitatea să prezinte rezultatele, pe
etape, pentru toţi cei care au putere decizională la nivelul judeţului.
Cu aceste completări propun să fie adoptat proiectul.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Vă consult dacă mai sunt şi alte observaţii?
Să vedem cum procedăm formal în continuare pentru a corela şi cu observaţiile formulate?
Fülöp Csaba: Este o problemă la denumire. Nu ştiu dacă reuşim să modificăm denumirea conform
propunerii formulate de doamna Tatár Márta Éva, pentru că proiectul este deja în faza finală şi termenul de predare a
proiectului este 30 ianuarie. Nu cred că putem rezolva această cerinţă.
Tatár Márta Éva: Totuşi, încercaţi.
Fülöp Csaba: Problema este, că deja partenerii au trimis cererea lor de participare.
Tatár Márta Éva: Deci, unii au aprobat cu denumirea iniţială?
Fülöp Csaba: Da.
Tatár Márta Éva: Cei care au aprobat mai repede au aprobat cu denumirea „Evidence Based Policy Net”.
Asta e o problemă juridică.
Fülöp Csaba: Sunt instituţii care nu lucrează potrivit acestei proceduri. Sunt instituţii la care decizia este a
preşedintelui sau a directorilor în cazul universităţilor.
Eu o să încerc, totuşi, să dau telefoane astăzi şi să rezolv problema.
Solomon Ioan: Deci nu se ştie noua denumire? Sau care e problema?
Fülöp Csaba: Noua denumire este aceea pe care am prezentat-o astăzi, numai că doamna doctor a propus o
altă denumire.
Solomon Ioan: Pe lângă vechea denumire să punem în paranteză şi noua denumire. Atunci o să avem
ambele denumiri şi am rezolvat problema.
Tulit Attila: Bănuiesc că nu degeaba au schimbat denumirea proiectului. În afară de Consiliul Judeţean
Covasna sunt mai mulţi participanţi. Bănuiesc că cei care contribuie cu sume mai mari, au optat pentru schimbarea
denumirii deoarece consideră că aşa şansele sunt mai mari pentru a câştiga proiectul.
De conţinutul proiectului de hotărâre noi decidem şi nu cred că conţinutul este influenţat de titlul
proiectului.
Eu nu aş schimba denumirea propusă de iniţiatorul proiectului.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Vă consult dacă mai sunt şi alte observaţii?
Eu propun să mergem pe varianta propusă de domnul Fülöp Csaba.
Fülöp Csaba: Termenul de predare este foarte scurt aşa că nu văd posibilitatea de a schimba denumirea.
Tamás Sándor: Deci titlul proiectului de hotărâre este …?
Fülöp Csaba: „Evidence Based Policy Net” din cadrul programului INTERREG IVC.
Tamás Sándor: Supun votului dumneavoastră titlul proiectului de hotărâre conform celor propuse de
domnul Fülöp Csaba.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
1 abţinere (Tatár Márta Éva)

În urma supunerii la vot cu 28 de voturi „pentru” şi o „abţinere” se aprobă titlul proiectului de hotărâre.
Această schimbare a denumirii, respectiv celelalte propuneri privind contribuţia Consiliului Judeţean
Covasna, respectiv asigurarea finanţării în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a sumelor necesare derulării
proiectului, afectează şi conţinutul părţii dispozitive al proiectul de hotărâre.
Vă rog să fiţi de acord cu reformularea acestora respectiv introducerea a două noi articole, astfel că partea
dispozitivă a proiectului de hotărâre arată astfel:
„Art. 1 . Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Covasna, în calitate de partener, la Proiectul
„Evidence Based Policy Net” din cadrul Programului INTERREG IVC finanţat din Fondul European de Dezvoltare

Regională.
Art. 2 Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Covasna la finanţarea proiectului arătat la art. 1,
în suma de 18.705 Euro pe o perioadă de 36 luni.”
Supun la vot, pe ansamblu Proiectul de hotărâre cu modificările şi completările propuse.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea cu modificările şi completările
propuse.
Reluăm punctul patru de pe ordinea de zi.
Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie
buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Domnul secretar explică modul de desfăşurare a votării şi distribuie buletinele de vot pe bază de tabel
nominal.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia procesul
verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea consilierului ca membru în ATOP.
Bagoly Miklós Levente: Stimaţi colegi. S-a ivit o problemă. Când comisia a numărat voturile am avut o
discuţie în legătură un buletin de vot pentru că cineva nu a scris X, ci altceva.
Tamás Sándor: Singura problemă este că un buletin de vot a fost anulat. În Regulament scrie, foarte clar
că trebuie să scriem X.
Varga Zoltán: Orice alt semn nu se ia în considerare.
Bagoly Miklós Levente: A prezentat procesul verbal.
Tamás Sándor: Înainte ca domnul secretar al judeţului să ne prezinte proiectul de hotărâre, trebuie să vă
informez şi despre o altă schimbare a componenţei ATOP şi anume: prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 5/2009 a fost desemnat domnul Ördög Lajos, având funcţia de director la SC Mediorg SRL
din Sf. Gheorghe, ca reprezentant al comunităţii în calitate de membru al ATOP, în locul domnului Ambrus József
revocat prin Dispoziţia nr. 4/2009. În consecinţă şi această desemnare trebuie să validăm.
Desemnarea domnului Ambrus József, aşa cum reies din procesul-verbal prezentat anterior, respectiv
desemnarea domnului Ördög Lajos conform Dispoziţiei nr. 5/2009, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul secretar al judeţului să prezinte proiectul de hotărâre.
Varga Zoltán: A prezentat proiectul de hotărâre privind pierderea calităţii de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna al domnului Albert Álmos şi validarea desemnării unui consilier judeţean
respectiv al unui reprezentant al comunităţii ca membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.
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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat de domnul secretar al judeţului.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul strategic de activităţi al A.T.O.P. Covasna
pentru anul 2009;
După cum ştiu aţi primit în scris acest Plan strategic.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Baka Mátyás: Am formulat o propunere în şedinţa preşedinţilor comisiilor de specialitate, ca să fie incluse
şi măsuri de îmbunătăţire a activităţii agenţilor de poliţie. Mă refer la îmbunătăţirea relaţiei între public şi poliţie.
Este o problemă majoră lipsa cunoaşterii limbii române din partea populaţiei. Sunt sate, comune întregi

unde 99% din locuitori sunt maghiari, iar agentul de poliţie este de naţionalitate română.
Problema este şi de o parte şi a alta, necunoaşterea limbii de comunicare. Deci, nu au o limbă de
comunicare comună.
Majoritate agenţilor de poliţie sunt din judeţele învecinate Buzău, Vrancea, Bacău şi aşa mai departe.
Aceşti agenţi sunt aici de 10-15 ani şi nu cunosc limba maghiară. Unii dintre ei, nu prea mulţi, cunosc limba
maghiară. Unde agentul de poliţie cunoaşte limba maghiară acolo se rezolvă mai uşor această comunicare. Dacă
există comunicare există şi încredere, pentru că lucrurile se pot lămuri.
Eu aş propune ca, prin ATOP şi cu sprijinul financiar al Consiliul Judeţean să se organizeze cursuri de
limba maghiară pentru agenţii de poliţie, ca să îmbunătăţim această comunicare.
Am avut ocazia să asist la o discuţie unde o ţigancă a săvârşit ceva şi era alături de ea o altă ţigancă care
traducea. Din cele traduse în afară de nume nimic nu se potrivea.
Eu propun ca în acest Plan strategic să fie prevăzut şi acest lucru.
O altă problemă. Am văzut în acest Plan că ATOP-ul va sprijinii împreună cu Poliţia Judeţeană Covasna
prevenirea abuzurilor în instituţiile publice etc. Au fost uitate de aici, eventualele abuzuri săvârşite de agenţii de
poliţie. Rog ca şi acest lucru să fie cuprins în Plan, pentru că şi dânşii sunt oameni, aşa că şi ei greşesc.
Tamás Sándor: A sosit domnul consilier Calinic Sabin.
(Sunt prezenţi la şedinţă 29 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.)
Mulţumesc. Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii/propuneri?
Solomon Ioan: Într-adevăr se pare că există o problemă, în mai multe sate. Dar în opinia mea, nu cred că
soluţia cea mai bună pentru cetăţeni este ca doar poliţistul să ia lecţii de limbă a comunităţii.
Eu cred că ar trebui să încurajăm pe cetăţeni să cunoască limba statului. Aceşti oameni nu trăiesc doar între
hotarele comunei, au dreptul să iasă din comună, şi dacă nu cunosc limba statului vor fi dezavantajaţi.
Este obligaţia noastă de a face ceva prin şcoală, poate chiar prin cursuri aşa cum a fost propus pentru
poliţişti, să găsim modalităţi de a sprijinii pe cei care doresc să înveţe limba statului. Trebuie să ajutăm pe aceşti
oameni, ca în cazul în care se duc la Braşov, Bucureşti, sau în alte parte, să se poate descurca.
Nu ştiu cum se simte săracul om, ca în ţara noastră, nu poate vorbii cu ceilalţi. Este cumplit, această stare
de handicap şi umilinţă în care sunt aceşti oameni, care nu au avut posibilitatea, nu au fost încurajaţi ca să înveţe
limba statului. Este o necesitate, cunoaşterea limbii statului pentru a câştiga o pâine.
De aceea cred că trebuie să ne gândim la mod forte serios la rezolvarea acestor probleme. De aceea suntem
puşi aici ca să administrăm treburile şi interesele judeţului şi ale comunităţilor care locuiesc în acest judeţ.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Eu cred că aveţi perfectă dreptate, însă trebuie să subliniem şi faptul că într-adevăr este în interesul nostru,
a comunităţii, să ştim cât mai bine şi cât mai corect limba statului şi celelalte limbi de circulaţie internaţională.
Pot să vă spun că şi pe plan politic, atât UDMR-ul cât şi cealaltă formaţiune politică maghiară au făcut
demersuri în acest sens, pentru a învăţa copii noştri, comunitatea noastră cât mai bine româneşte. Aici pot să vă aduc
exemple chiar personale, când am fost deputat, sau când am discutat oficial sau neoficial cu Preşedintele Statului,
care la rândul său a ridicat această problemă. Problema este în metodologia de învăţare a limbii române, care trebuie
schimbat.
Ştiu că este un demers care durează în timp, dar trebuie să înţeleagă toate lumea, că ungurii sau
comunitatea maghiară sau persoanele respective, chiar vor să înveţe limba oficială a statului. Nu numai pentru că
este limba oficială a statului ci pentru că este în interesul comunităţii, cum aţi expus şi dumneavoastră, în interesul
omului de rând, dacă se duce mai departe de limita satului sau comunei.
Însă, problema ridicată de domnul Baka, totuşi trebuie privită puţin mai amplu, pentru că poliţiştii la rândul
lor, precum şi alţi funcţionari, primesc salarii din banii contribuabililor.
Întotdeauna stă în faţa mea sloganul „Cei care primesc salariu din banii publici, trebuie să fie mult mai util
în faţa oamenilor, în faţa acelor persoane care contribuie la bugetul local sau bugetul naţional”. Nemai vorbind de
faptul că avem o lege, în speţă a poliţiştilor care prevede că în comunităţile unde sunt peste 20% minorităţi, trebuie
să cunoască şi limba acelei comunităţi cu care vin în contact permanent.
Ştiu foarte bine că şi acest proces este de lungă durată, deci nu putem rezolva de la o zi la alta. Dar cred că
domnul Baka a făcut o propunere de bun simţ, în acest sens.
Eu cred că este o idee bună, dacă Consiliul Judeţean contribuie şi la alte proiecte împreună cu Poliţia
Judeţeană Covasna atunci şi la acest program ar putea contribui. Nemai vorbind de faptul că o organizaţie sau
asociaţie din Sf. Gheorghe, acum câţiva ani, a organizat un astfel de curs, care după cum ştiu eu, a fost un curs
frecventat de conaţionalii noştri şi a fost un proiect de succes.
Eu cred, că pe de o parte şi dumneavoastră aveţi dreptate în ceea ce priveşte interesele celor care nu cunosc
limba română destul de bine, dar pe altă parte şi expunerea domnului Baka este pertinentă. Nu numai pentru că
avem legislaţia în vigoare ca atare, ci şi viaţa şi logica asta cere.
Baka Mátyás: Ceea ce am spus eu, este compatibil şi este în concordanţă cu Charta limbilor regionale
acceptată de Uniunea Europeană.
Chiar şi legislaţia românească permite să utilizăm formulare bilingve, atât la consilii locale cât şi alte
instituţii. Agenţii de poliţie nu fac cursuri pentru învăţarea limbii comunităţii, dânşii comunică şi rezolvă problemele
cu corectitudine maximă.
Ceea ce am spus eu nu se referă la generaţia tânără, care învaţă limba română în timpul şcolarizării. Aceşti
tineri cunosc limba literară dar nu cunosc limba de comunicare. Asta e o lipsa a sistemului de învăţământ, despre
care se discută foarte mult şi chiar a fost ridicat şi de domnul Preşedinte al României când a fost la Covasna, cum să
predăm limba română în şcoli, minorităţilor.
Eu cred că nu este un handicap să fi maghiar în România, chiar dacă nu cunoşti foarte bine limba română.

Tamás Sándor: Mulţumesc.
A sosit doamna Deme Judit directorul Direcţiei de Sănătate Publică Covasna.
Calinic Sabin: Am înţeles tema şi doresc să vă spun o chestiune tehnică.
Cu ce se ocupă poliţistul? Poliţistul este organ de cercetare penală. Ceea ce face el se concretizează în nişte
acte care se numesc acte de cercetare penală. Dacă stă de vorbă cu X sau Y, în mod cert vor comunica mai curând
sau mai târziu, dar toate actele de cercetare penală, conform legii, se întocmesc în limba română. Orice parte care
este supusă unei cercetări penale are dreptul să apeleze la interpret pentru a comunica cu organul de cercetare
penală, indiferent dacă poliţistul, procurorul, judecătorul etc. cunoaşte sau nu cunoaşte limba minorităţii. Poate apela
numai la interpret autorizat. Din punct de vedere al actelor specifice acestei profesii aceasta este situaţia.
Vine omul şi zice că vreau să fiu audiat în limba mea şi dacă nu există interpret s-a terminat procesul, chiar
dacă cel care a audiat ştia.
Una este dreptul şi alta este problema comunicării. Problema comunicării ne aparţine tuturor.
Ideea este că cineva ţine pe aceşti oameni într-un getou lingvistic. E îngrozitor. Suntem în secolul XXI. Aşa
ceva nu este de acceptat pentru nimeni.
Oamenii aceştia au un adevărat handicap. Eu toată ziua comunic cu oamenii, pentru că acesta îmi este
meseria şi vă rog să mă credeţi, că aceşti oameni dacă privim obiectiv au un handicap. Credeţi-mă că de lucrat cu
aceşti oameni e foarte greu, trebuie trataţi cu mult mai multă atenţie.
Cred că noi ca autoritate al administraţiei-publice locale avem obligaţia să luăm toate măsurile şi nu să
aşteptăm să mai vină încă o dată Preşedintele. Trebuie să facem ceva. Trebuie să ne organizăm de aşa manieră încât
să le dăm o şansă. Dacă cineva vrea să ducă crucea, n-are decât. Dar noi avem obligaţia să le dăm şansa tuturor să
comunice.
Ce facem cu rromii? Sunt localităţi în care sunt preponderent rromi. Cum s-a observat la nivel naţional s-a
luat măsura ca în aceste zone să fie angajaţi poliţişti rromi. Cred că şi noi avem localităţi în care se impune ceva în
acest sens, pentru că nu trebuie să mai aşteptăm nici o clipă. Bine înţeles nu se poate rezolva până mâine, dar nici să
acceptăm că nu putem comunica din cauza că unii nu învaţă limba în care trebuie să comunice.
Orice handicap naşte complexe. Cred că este şi sarcina noastră să facem ceva în acest sens.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Dacă mai are cineva observaţii?
Baka Mátyás: Doar atât, că la ceea ce a referit domnul coleg, este o problemă, dar în viaţa cotidiană când
nu e vorba de procese sunt alte probleme.
Tamás Sándor: Nu cred că în sală cineva poate să conteste argumentele domnului decan, care are perfectă
dreptate.
Baka Mátyás: Aceste lucruri se întâmplă acolo unde lucrează dumnealui. Nu pe stradă.
Tamás Sándor: Nu este vorba numai de completarea actelor oficiale. Este vorba de mediul rural unde este
o permanentă comunicare cu cetăţenii. Exemplul amintit de domnul Baka, sunt sate unde 99% din locuitori sunt
maghiar şi unu este român, cel care este angajatul poliţiei. E o problemă mai complicată.
Solomon Ioan: Trebuie să găsim un mijloc de comunicare.
Am fost în Ungaria, la Gyula unde majoritatea sunt români şi nu se poate să nu cunoască limba maghiară.
Cred că acolo comunitatea altfel i-a învăţat. Învăţarea limbii statului, în care trăiesc, este în avantajul lor.
Tamás Sándor: Avem de învăţat de la ei. De pildă românii din Ungaria au o autoguvernare care are sediul
al Gyula, unde aţi fost şi dumneavoastră care se axează pe lingvism. Există o lege a minorităţilor din 1992.
Baka Mátyás: Simetria se poate face doar dacă exportăm 1, 4 milioane de români acolo.
Tóth-Birtan Csaba: Pe această temă se poate discuta foarte mult.
Eu personal am participat, în cadrul asociaţiei Könczei László, la astfel de cursuri în 2oo6. Erau cursuri de
limba română pentru maghiari şi cursuri de limba maghiară pentru români. Au fost participanţi pentru ambele
cursuri. Aceste cursuri au fost de succes, însă nu s-au continuat pentru că în prima fază au avut o linie de finanţare, a
fost cu cofinanţare, deci cursanţii nu trebuiau să plătească toată valoarea cursului, ci numai o parte. Cum s-a
terminat această linie de finanţare şi trebuia să plătească tot cursul s-au oprit cursurile. Dacă prindem această idee ca
Consiliul Judeţean să cofinanţeze, chiar putem să ajutăm oamenii care vor să înveţe.
Nu putem obliga nici pe poliţişti nici pe oameni, dar cine vrea să primească o cofinanţare, un ajutor, ca să
fie stimulat pentru că este în beneficiul tuturor membrilor comunităţii.
Tamás Sándor: Corect. Vă mulţumesc.
Sunt în sală membrii ATOP din partea Consiliului Judeţean, este în sală şi domnul Orbán-Bara Gábor care
este angajat şi se ocupă cu problematica ATOP-ului, deci eu propun pentru cei din sală, să ridice această problemă
în şedinţa de ATOP şi să revizuiască Planul Strategic de activitate al ATOP.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii pe marginea acestui Plan Strategic?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Între timp a sosit şi doamna director Deme Judit.
Trebuie să vă informăm, că între timp noi am adoptat proiectul de hotărâre pentru care v-am invitat.
Vă consult dacă aveţi o expunere sau întrebări pe marginea proiectului?
Deme Judit: Bună ziua. Îmi cer scuze pentru întârziere. Eu aşa am înţeles ca în jurul orei 12 va fi dezbătut
proiectul.
Aş vrea să comunic pe marginea acestui proiect că consider o iniţiativă foarte bună şi merită sprijinit,
pentru că o să ne ajute foarte mult pe toţi cei care lucrează în sistemul sanitar, începând de la asistenţa medicală
primară până la managementul sanitar. Toţi vom avea de învăţat datorită schimburilor de experienţă care pot fi
dobândite prin acest proiect.

Vroiam să supun în atenţia dumneavoastră sprijinirea acestui proiect.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Vă mulţumim.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Referat privind propunerea graficului şedinţelor
ordinare ale Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2009;
Am înţeles că materialul a fost distribuit şi în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea Consiliului Judeţean
Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în anul 2008;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliul Judeţean Covasna, pe anul 2008;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor
adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2008;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Aş vrea să vă amintesc că în luna ianuarie trei consilieri au sărbătorit ziua de naştere, respectiv domnii
Tóth-Birtan Csaba, Henning László János şi Demeter János. Felicităm pe domnii consilieri.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi, deci închid lucrările şedinţei.
Vă mulţumesc pentru participare.
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