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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna,  din 

data de 24 martie 2011, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Înainte să începem şedinţa, doresc să urez, în numele Consiliului Judeţean 

Covasna, domnilor Bote Aurel, Moln{r Endre, Ambrus József şi Farkas György „La 

mulţi ani!”, ei în această lună şi-au sărbătorit ziua de naştere.  

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

martie 2011, ora 12,00 s-a 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. 149/ 18 martie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 93/S/18 martie 

2011. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 

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 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipseşte domnul consilier Ambrus József.  

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 secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Albert Álmos – senator; 

- Dl. Márton Árpád - deputat; 

- Dl. Varga Attila – primar – Primăria comunei Estelnic; 

- Dl. András-Nagy Róbert – director – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf”; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţean Bod Pétre – Bod Péter 

Megyei Könyvtár; 

- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti 

Múzeum; 

- Dl. Imreh István – director – Centrul de cultură a Judeţului Covasna; 

- Dl. Borsai György – director – S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna; 
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- Dl. Török Sándor – director comercial - S.C. Drumuri şi 

Poduri S.A. Covasna; 

- Dl. Fejér László Ödön – membru A.G.A. S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

Covasna; 

- Dl. Nagy Lajos - membru A.G.A.S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna; 

- 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; 

 

Înainte să mergem mai departe aş dori să vă prezint o piatră cubică. Eu personal 

am scos prima piatră, azi dimineaţă la ora 8,00, de pe drumul vechi între Covasna şi Tg. 

Secuiesc, unde azi au început oficial şi concret lucrările de reabilitare a DJ121.  

Am câştigat 15 milioane de Euro prin Programul Operaţional Regional. Astăzi a 

fost prima zi când firmele Vectra din Braşov şi Valdek din Sf. Gheorghe au început să 

refacă drumul şi sperăm că anul acesta îl vor termina.  

În cei 15 milioane de Euro este inclus nu numai reabilitarea drumului de 19 km 

dar şi 9 km de trotuar, 37 de podeţe şi 4 poduri peste pârâul Ghelinţa.   

Astăzi a fost începută o lucrare foarte importantă şi este prima lucrare pe care 

am început-o din proiectele Europene câştigate.  

Sperăm că anul acesta vom începe lucrările şi la depozitul de deşeuri, respectiv 

marţi am semnat în prezenţa domnul ministru Borbély L{szló, un contract de 107 

milioane de Euro care vizează modernizarea sistemului de apă şi canalizare din patru 

oraşe în perioada 2011-2014.  

Astea fiind zise să trecem mai departe.  

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 februarie 2011, a fost 

făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 10 februarie 2011.  

 

Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 24 februarie 2011, a fost 

făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, 

respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor 

contestaţii la conţinutul acestuia. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

de 24 februarie 2010.  

 

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. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Covasna; 

2. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2011; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 95/2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna ca membri 

în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 115/2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Covasna ca membri supleaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării pe anul 2010 a 

managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de lucru al Consiliului 

Judeţean Covasna în vederea analizării activităţii instituţiilor publice de cultură aflate 

în subordinea acestuia; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2010, precum şi a 

programului cadru de acţiune pe anul 2011 în acest domeniu; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de Restructurare al activităţii 

Societăţii Comerciale Drumuri şi Poduri Covasna SA;  

9. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea alineatelor (9) şi (12) al art. 17 din anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 186/2010 privind participarea judeţului 

Covasna la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, „CSOM[D-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési 

társulás; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere fără plată a unor bunuri 
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mobile, proprietatea privată a Statului Român, din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit,  a unui teren 

proprietatea publică a Comunei Estelnic, din administrarea Consiliului Local al 

comunei Estelnic în administrarea Consiliului Județean Covasna pentru realizarea 

unor investiţii în cadrul Proiectului „Realizarea infrastructurii pentru uz public 

orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din 

judeţul Covasna” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul 

Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4- „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul 

„Realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea 

mediului în unele arii naturale protejate din judeţul Covasna”;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor technico-economice aferente 

realizării investiţiilor în cadrul Proiectului „Realizarea infrastructurii pentru uz public 

orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din 

judeţul Covasna” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii”; 

14. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale a Consiliului Județean 

Covasna pentru verificarea modului în care Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna asigura la nivelul județului condițiile necesare 

respectării drepturilor persoanelor cu handicap; 

15. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Kiss Tiberiu: În şedinţa comisiilor de specialitate, ca iniţiator, am retras proiectul 

de hotărâre de la punctul 6 de pe proiectul ordinii de zi, retragere pe care doresc să 

aduc şi la cunoştinţa plenului. 

Tamás Sándor: Domnul consilier Kiss Tiberiu, ca iniţiator a retras proiectul de 

hotărâre de la punctul 6 al proiectului ordinii de zi şi în locul acestuia propun să 

includem un alt proiect de hotărâre şi anume: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 53/2010 privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna în parteneriat cu Consiliul Judeţean Harghita  la Proiectul 

„Promovarea apelor minerale” finanțat din cadrul Programului Operațional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, DMI 5.3. 

„Promovarea potențialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii 

atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea 

turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de 

marketing specifice”. 

Este vorba de mărirea sumei solicitate de la Programul Operaţional Regional şi 

care nu înseamnă mărirea sumei cu care va contribui Judeţul Covasna ci numai mărirea 

sumei care urmează să o primim.  
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Este vorba despre promovarea apelor minerale împreună cu Judeţul 

Harghita. În judeţul nostru sunt 19 locaţii cu apă minerală iar în Judeţul Harghita sunt 

20 asemenea locaţii care vor fi promovate prin acest proiect.  

Azi am primit de la Consiliul Judeţean Harghita hotărârea de modificare şi am 

pregătit proiectul nostru de hotărâre, pe care l-aţi primit înaintea şedinţei. 

Rog să fiţi de acord cu aceste modificări al proiectului ordinii de zi.  

Vă consult, dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt.  

Supun la vot propunerea de modificare a proiectului ordinii de zi, conform celor 

arătate mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea. 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 30 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 1, 2, 6, 9 şi 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 10 şi 11 de pe ordinea 

de zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 

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 proiectelor de hotărâri 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? 
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Cu 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011 al Consiliului 

Judeţean 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 rapoartele de avizare.  

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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre rectificarea 

bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011; 

 

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 rapoartele de avizare.  

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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 95/2010 privind 

numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna ca membri în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe; 

Această modificare, precum şi următoarea de pe ordinea de zi este necesară 

pentru că există două incompatibilităţi. Este vorba despre doamna dr. Tatár Márta Éva 

în calitatea de membru, respectiv domnul consilier Joós Ştefan ca membru supleant. 

Tatár Márta Éva: A fost modificată legislaţia. Aceasta prevedea iniţial că 

conducătorii instituţiilor de sănătate nu pot fi membri în Consiliile de administraţie a 

altor instituţii de sănătate. După ce a fost adoptată hotărârea Consiliului de 

administraţie prin care am fost numită membru în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe s-a schimbat 

legislaţia care prevede că nici şefii secţiilor nu pot fi membri în consiliile de 

administraţie. 

Acest lucru l-am aflat abia în luna februarie a.c. când de la Spitalul de 

Cardiologie am primit formularele declaraţiilor de avere. Din această cauză am solicitat 

la sfârşitul lunii februarie eliberarea mea din funcţia de membru în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe. 

Legea permite ca un medic să fie membru în consiliul de administraţie şi ar fi 

foarte important din punctul de vedere al bolnavilor ca în Consiliu să fie şi un medic 

din partea Consiliului Judeţean Covasna, atunci eu propun ca să fie desemnat ca 

membru, domnul dr. Fülöp Csaba.   

Tamás Sándor: Sunt două proiecte de hotărâri prin care vom nominaliza un 

membru şi un membru supleant, aşa cum am făcut trimitere mai înainte.  

Eu propun ca procedura de votare să-l facem împreună ca să câştigăm timp.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Calinic Sabin: Eu am o propunere. Dacă există o singură propunere pentru 

fiecare înlocuire, cred că chestiunea votului secret e de-a dreptul absurdă şi formală. 

Tamás Sándor: Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră dar conform legii 

nu se poate altfel. E mai bine să respectăm legea.  

Varga Zoltán: Legea administraţiei publice locale prevede că hotărârile cu 

privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret, dacă legea nu prevede altfel. 

Tamás Sándor: Şi legea nu prevede altfel.  

Calinic Sabin: Dacă ar fi vorba de două sau mai multe persoane ar fi o chestiune 

de alegere dar aşa nefiind o chestiune de alegere s-ar putea face şi fără vot secret.   

Baka Mátyás: Şi un singur candidat poate pica. 

Tamás Sándor: Logica legislaţiei este cine cum votează.  

Kulcsár-Terza József-György: Membrii fracţiunii PCM-MPP nu au fugit 

niciodată de muncă. Aş dori să vă atrag atenţia că vom nominaliza şi noi dintre 
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membrii fracţiunii. Mulţumesc doamnei doctor Tatár Márta Éva pentru 

nominalizare, dar fracţiunea PCM-MPP nominalizează pe domnul dr. Fülöp Csaba ca 

membru în consiliul de administraţie şi când vom ajunge la membrul supleant şi acolo 

vom face nominalizare.  

Tatár Márta Éva: Noi, consilierii din fracţiunea UDMR suntem de acord ca un 

medic să facă parte în consiliul de administraţie al spitalului. 

De aceea am formulat această propunere.  

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi alte observaţii sau propuneri? 

Nu sunt.  

Suspend dezbaterile proiectului de hotărâre de la acest punct şi mergem mai 

departe la punctul patru. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea punctului 1 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

115/2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna ca membri 

supleaţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Domnul Joós Ştefan a devenit directorul de îngrijiri al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf”, a devenit incompatibil cu funcţia de membru supleant 

şi renunţă la această funcţie din urmă. 

Din această cauză trebuie să facem încă o nominalizare. 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul judeţului Covasna ca membru supleant în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru 

desemnarea reprezentantul judeţului Covasna ca membru supleant în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Calinic Sabin: Propun pe domnul consilier Solomon Ioan. 

Tamás Sándor: Alte nominalizări dacă sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul 

consilier Nagy András.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Solomon Ioan: Da, accept. 

Nagy András: Da, accept. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Rog colegii să pregătească buletinele de vot separat pentru cele două proiecte. 

Suspendăm şi punctul patru până vor fi gata buletinele de vot. 
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea rezultatelor evaluării pe anul 2010 a managementului unor 

instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás şi Demeter László să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 53/2010 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în parteneriat cu Consiliul 

Judeţean Harghita  la Proiectul „Promovarea apelor minerale” finanțat din cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. ”Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului”, DMI 5.3. „Promovarea potențialului turistic şi crearea 

infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație 

turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea 

promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”; 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zolt{n să prezinte proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să 

prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. consilier Mocsári Gondos Zoltán să prezinte 

Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Mocsári Gondos Zoltán: Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 



 10 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor 

externe în cursul anului 2010, precum şi a programului cadru de acţiune pe anul 2011 în 

acest domeniu; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na consilier Vojcik Mirela să prezinte Raportul Compartimentului 

Relaţii externe, mass-media.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vojcik Mirela: Compartimentului Relaţii externe, mass-media 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Programului de Restructurare al activităţii Societăţii Comerciale Drumuri şi 

Poduri Covasna SA; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Mocsári Gondos Zoltán să prezinte Raportul 

administratorului public.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Mocsári Gondos Zoltán: Administratorul public propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Ştim cu toţii că la începutul mandatului au fost 

neînţelegeri în legătură cu rezolvarea situaţiei care era la SC Drumuri şi Poduri SA. 

Noi am dorit să participăm în conducerea societăţii, am formulat şi o propunere 

şi anume, fiecare fracţiune politică să fie reprezentată în Consiliul de administraţie al SC 

Drumuri şi Poduri SA. Din păcate dumneavoastră aţi împiedicat acest lucru. 

Acum doi ani era vorba că se vor efectua mari învestiţii la această societate. 

Întrebarea noastră este ce fel de investiţii s-au realizat în această perioadă? 

Am înţeles că această echipă, adică Consiliul de administraţie funcţionează foarte 

bine şi fiecare ştie ce are de făcut. 

Întrebarea noastră este de ce angajaţii vor fi disponibilizaţi? Din câte văd 

Consiliul de administraţie şi Consiliul Judeţean nu îşi asuma răspunderea pentru acest 

lucru.  

Cei din Consiliul de administraţie îşi asumă răspunderea? 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Sunt prezenţi în sală directorii societăţii precum şi membrii AGA şi conducătorul 

sindicatului.  

Rog pe domnul director Borsai György ca în câteva propoziţii să ne prezinte cum 

am ajuns aici. Ultima restructurare la această societate a avut loc în anul 1999 şi de 

atunci situaţia economică s-a schimbat, au apărut pe piaţă noi firme cu acest profil şi 

viaţa a devenit mai grea. Nemaivorbind de efectele negative ale crizei economice, 

această firmă a supravieţuit în comparaţie cu firmele care au dat faliment. 

Societatea a încheiat şi anul trecut cu un bilanţ pozitiv, dar după 12 ani a venit 

timpul unei restructurări. 

Dau cuvântul domnului director Borsai György. 

Borsai György: SC Drumuri şi Poduri Covasna SA a fost înființată în anul 1999 

prin transformarea Regiei Autonome în Societate pe Acțiuni.  

Structura Organizatorică a societății nu a suferit modificări importante de la 

înființare.  

În primii ani de funcționare lucrările au fost executate pe bază de încredințare 

directă. Pe piața construcțiilor de drumuri și poduri din județul Covasna practic nu a 

existat concurență. 

Pe parcursul anilor precedenți o serie de factori socio-economici au influențat 

poziția societății pe piață, dintre care subliniem doar cele mai importante: 

1. Apariția și înăsprirea concurenței datorită înființării de noi societăți comerciale 

de profil și aderării României la Uniunea Europeană; 

2. Modificările legislative, în special în domeniul achizițiilor publice și 

3. Criza economică, a cărui efecte le resimțim cu toții. 

Analizând situația creată Conducerea Societății, împreună cu Organizația 

Sindicală a ajuns la concluzia că este inevitabilă restructurarea acesteia, cu scopul 

adaptării la noile solicitări ale pieții. 

Obiectivele prioritare ale restructurării sunt următoarele: 

- Menținerea unei capacități de producție funcționabile, care să fie adaptabil la o 

revigorare ulterioară a economiei şi 
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- Creșterea eficienței economice și a gradului de competitivitate a 

societății. 

Principalele măsuri prevăzute în proiectul de reorganizare se referă la înființarea 

unei Brigăzi complexe de execuție drumuri și poduri – cu sediul în Sf. Gheorghe ca 

urmare a reorganizării celor două șantiere existente. Această Brigadă va avea trei 

formații de lucru, dintre care două la Sf. Gheorghe și una la Sânzieni.  

Secția de Mecanizare se va transforma într-o unitate de intervenție mecano-energetică și 

va face parte din Brigada complexa. 

Tot în cadrul Brigăzii complexe va exista o unitate de preparare mixturi asfaltice 

cu cele două utilaje de preparare existente. 

Reorganizarea societății va duce la reducerea numărului de angajați cu 46 

persoane, de la 121 la 75. 

Trebuie subliniat că majoritatea societăților de pe piața construcțiilor au efectuat 

reducerile de personal necesare in anii 2009-2010. 

Propun consiliului județean aprobarea proiectului de restructurare a SC Drumuri 

şi Poduri Covasna SA. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Fazakas Tibor: Cum a amintit şi domnul consilier Kulcs{r-Terza József-György 

şi cum ştim cu toţii, la începutul mandatului au fost mari probleme la această societate. 

Dacă vă amintiţi noi am solicitat ca în consiliul de administraţie al societăţii să fie 

reprezentat fiecare fracţiune politică şi această propunere a noastră nu a avut succes. 

Situaţia actuală când trebuie să disponibilizăm angajaţi înseamnă că problemele 

care au fost la începutul mandatului nu numai că nu au fost soluţionate dar s-au 

agravat şi mai mult.  

Domnul director a zis că la început societatea nu avea concurenţi pe piaţă.  

Eu vă întreb ce a făcut managementul societăţii în perioada aceea când nu aveau 

concurenţi şi puteau să dezvolte, să modernizeze această societate? 

Să adevereşte faptul că nu numai statul nu este bun gospodar dar nici noi nu 

suntem bun gospodari dacă nu putem conduce această societate în aşa fel ca să nu fie 

nevoie de o asemenea restructurare.  

Domnul director a amintit că au apărut şi alte societăţi pe piaţă care fac faţă 

cerinţelor necesare la licitaţiile publice şi după părerea mea şi aceasta este o problemă. 

Văd că singurul lucru care s-a reuşit a fost reorganizarea sindicatului şi în 

situaţia de faţă acest sindicat este în stare de a se sinucide şi este de acord cu 

disponibilizarea angajaţilor. 

Ştiu că angajaţii care vor fi disponibilizaţi vor primi sume compensatorii, dar 

după părerea mea dezvoltarea ţării nu constă din faptul că o perioadă vor fi şomeri şi 

stau acasă fără loc de muncă, ci înseamnă crearea de noi locuri de muncă.  

Conform celor prezentate mai înainte eu consider că propunerea de restructurare 

nu este bine întemeiată pentru că nu numai că nu are anexat o strategie economică dar 

nu există nici responsabilitatea morală de a-şi da demisia cei din AGA sau din Consiliul 

de administraţie.  



 13 

Eu cred că această societate încetul cu încetul îşi pierde posibilitatea de a 

rămâne pe piaţă. În cazul în care dorim să rămână pe piaţă este necesară o reorganizare 

radicală şi ceea ce a propus domnul director nu este suficient.  

Din aceste considerente consilierii din fracţiunea PCM-MPP nu vom vota 

„pentru” aprobarea programului de restructurare.  

 

Tamás Sándor: Vă mulţumim. 

Singura problemă a fracţiunii PCM-MPP este că nu au un reprezentat în 

Consiliul de administraţie al societăţii. 

Într-adevăr există o hotărâre al Consiliului Judeţean Covasna care a fost atacată 

în instanţă de PCM-MPP, dar au pierdut atât la Tribunal cât şi la Curtea de apel.  

În consecinţă: hotărârea adoptată a fost legală.  

Eu nu cred că PCM-MPP trebuie să fie purtătorul de cuvânt al sindicatului.  

Conducerea societăţii a discutat această problemă a restructurării cu conducerea 

sindicatului şi au căzut de acord, pentru că dacă nu putem să facem această 

restructurare o să intre în faliment societatea.  

Înainte să dau cuvântul domnului director Török S{ndor, aş dori să vă mai 

amintesc şi faptul că în anul 2008 Consiliul Judeţean Covasna a primit un dividend 

destul de important din partea societăţii, iar în anul 2009, când deja a venit colapsul 

economic, nici atunci nu a ieşit societatea în pierdere şi tot aşa şi în anul 2010.   

Asta înseamnă, în ciuda celor spuse de domnul Fazakas Tibor, că cei din 

conducerea societăţii s-a gândit destul de bine, corect şi economic palpabil.  

Dau cuvântul domnului Török S{ndor, să spună eventualele posibilităţi pe care 

le avem în cazul în care nu putem restructura, acum, societatea.  

(A sosit domnul consilier Ambrus József. De la acest moment al şedinţei sunt 

prezenţi toţi consilierii la şedinţă.) 

 

Török Sándor: Salut pe cei prezenţi la şedinţa Consiliului Judeţean. 

Aş sublinia câteva aspecte privind investiţiile din anii precedenţi, investiţii în 

utilaje noi. Am cumpărat 5 cilindrii noi şi am reînnoit întregul sistem informatic.  

În afară de acestea societatea dispune de toate autorizaţiile şi acordurile cerute la 

nivel naţional în domeniu. Bine înţeles, aceasta reprezintă o investiţie periodică, ciclică 

şi foarte-foarte importantă. Foarte multe societăţi mai mici şi chiar şi de anvergură nu 

au aceste lucruri. 

În privinţa întrebării, formulate de domnul preşedinte, că ce rezultate o să aibă în 

cazul în care nu se va face reorganizarea. Trebuie să vă spun că din punct de vedere 

financiar, va prezenta o pierdere pe termen scurt din privinţa proprietarului. 

Proprietarul fiind cel care va suporta şi din punct de vedere financiar consecinţele 

tuturor deciziilor care se iau. Prevăd o pierdere financiară semnificativă, pentru că chiar 

dacă se va intra într-o procedură de insolvenţă, până la desfiinţarea societăţii curge un 

timp, care însemnă cheltuieli şi se vor pierde zeci de milioane de lei lunar.  

În afară de acest lucru trebuie să amintesc şi procedura în care societatea a ajuns 

aici. 

Eu consider ca să avem o viziune clară trebuie să vedem nu numai un an în urmă 

şi cel puţin două decenii şi important este şi modul de gândire cu care a fost înfiinţată 
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această societate şi situaţia care a fost după transformare din regie autonomă în 

societate comercială. Deci, total alte solicitări, total altă viaţă, total alt mod de gândire. 

Hai să nu ocolim prea mult problema şi să spunem pe faţă că vrem să ne 

apropiem de modul de gândire a investitorilor privaţi. 

Tamás Sándor: Vă mulţumim. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Joós Ştefan Leontin: Am ascultat cu atenţie pe domnii directori şi aş dori să 

întreb dacă aceste măsuri care urmează a fi luate ce impact vor avea în viitorul 

îndepărtat şi care este strategia şi ce se doreşte, ca să nu ne trezim în situaţia ca la anul o 

să aprobăm din nou un plan de restructurare.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Aş ruga membrii AGA, care sunt întreprinzători şi din asta trăiesc, să vedem ce 

strategie are consiliul de administraţie. 

Dau cuvântul domnului Fejér László Ödön.  

Fejér László Ödön: Acum 5-6 ani când am fost numit în AGA, eu am găsit o 

firmă comunistă şi m-au surprins mentalităţile care erau acolo.  

De la început am ştiut că trebuie să restructurăm firma ca să aibă un viitor.  

În anii 2007-2008 când ţara mergea foarte bine şi era în creştere economică, se 

poate vedea că firma a făcut faţă şi a avut câştiguri destul de substanţiale care se poate 

şi verifica şi la Consiliul Judeţean, pentru că a primit dividende semnificative. 

În anul 2008 a avut loc greva şi a venit şi criza economică. Aceste lucruri au 

arătat că trebuie să facem ceva. Tot în acest timp noi am făcut toate demersurile ca să 

restructurăm firma şi să salvăm firma de la faliment şi dacă nu făceam acest demersuri 

de investiţii, restructurări, schimbări de oameni şi schimbări în conducere atunci nu 

ajungeam unde suntem acum. 

Eu cred că cine gândeşte economic îşi poate da seama, că nu se poate lucra cu o 

structură veche de 20 de ani.  

Eu cred că această restructurare este esenţială. De 5 ani tot am vorbit de 

privatizare şi cred că şi Consiliul Judeţean a început să gândească în acest sens.  

Nu am reuşit privatizarea dar totuşi cred că un parteneriat public-privat ar fi cel 

mai reală, 20-30% trebuie să fie cedat unui/unor întreprinzător privat/privaţi. Eu cred că 

aceasta va fi viitorul firmei şi din care o să avem numai de câştigat.  

Tamás Sándor: Vă mulţumim. 

Kiss Tiberiu: În completarea celor spuse de domnul Fejér László Ödön, eu aş 

dori să spun colegilor de la PCM-MPP, că dânşii, când au intrat în Consiliul Judeţean, 

atunci a început greva la SC Drumuri şi Poduri Covasna SA şi pentru că nu am avut 

grijă de aceşti oameni, se poate verifica în procesul verbal întocmit de Curtea de 

Conturi. În afara conducerii manageriale a societăţii am acordat salarii mărite între 15% 

şi 30%. În fiecare an a avut profit această societate. 

Toţi care conducem firme ştim că fiecare firmă are o naştere, are un apogeu şi o 

stingere. Eu nu zic că această societate se stinge dar trebuie să vă spun că din punct de 

vedere social întotdeauna am apărat pe aceşti oameni şi sperăm că o să fim ajutaţi şi noi 

în această restructurare.  

Fazakas Tibor: Aici problema nu este că noi nu vrem să se facă restructurări. 

Tamás Sándor: Aşa s-a înţeles. 
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Fazakas Tibor: Eu am zis că această restructurare nu este destul de bine 

motivată. Sunt de acord şi cu unele explicaţii dar eu sunt economist şi un om care este 

îngrijorat dacă o societate se pierde. Această societate a fost singură pe piaţă şi avea „n” 

facilităţi, datorită poziţiei şi al proprietarului, să facă lucrări şi nu le-au fost de ajuns. 

Aceasta este problema că s-a ajuns în situaţia în care suntem acum. Avem enumerate 15 

societăţi care au apărut din nimic, din iniţia privată, din străduinţa şi mintea unor 

oameni care s-au pus pe treabă şi iată că au reuşit.  

Dacă totul s-a întâmplat din cauza economiei şi aceste probleme sunt probleme 

reale, atunci trebuie să ne întrebăm cine este de vină? Un lucru este sigur: muncitorul 

este cel care suferă. 

Vrem să se păstreze aceste locuri de muncă, pentru că nu muncitorii sunt de vină 

ci managementul.  

În ceea ce priveşte managementul: proprietarul fixează nişte obiective  şi la 

anumite termene întreabă dacă s-au realizat acele obiective sau nu. Dacă nu s-au 

realizat atunci la revedere. Vine altul.  

Asta este fondul problemei. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

În concluzie: dacă nu putem să facem restructurarea se duce de râpă societatea.  

Sunt de acord cu domnul consilier Fazakas Tibor şi cu alţii care spun că nu 

trebuie să politizăm. Chiar asta am făcut, am scos politicul, adică PCM-MPP din 

sindicatul de la SC Drumuri şi Poduri SA.  

Se ştie foarte bine că preşedintele sindicatului de la SC Drumuri şi Poduri SA, 

domnul Máthé István, era candidat pe lista PCM-MPP pentru consilieri judeţeni.  

Da, s-a implicat politicul în scandalul făcut de domnul M{thé Istv{n şi de colegii 

lui, în anul 2008 înainte de alegeri.  

Aţi vrut să implicaţi politicul în problemele societăţii şi în sindicatul societăţii.  

Eu nu mă ascund după degete. S-a scos politicul din sindicat.  

Între timp, cum a spus şi domnul consilier Kiss Tiberiu, care este membru în 

AGA, am găsit posibilitatea să mărim salariile în aşa fel ca cele mai mici salarii să aibă o 

creştere mai mare şi salariile mai mari să aibă o creştere mai mică.  

Am mărit salariile în medie cu 35% cu precădere pentru muncitori şi nu pentru 

directori.  

Ţelul societăţii şi al proprietarului era să aibă bilanţul pozitiv. Acest lucru s-a 

realizat în fiecare an.  

Uitaţi-vă dumneavoastră la celelalte societăţi private sau de stat dacă fiecare a 

putut să menţină acest ritm. 

Aceasta a fost ţelul pe lângă faptul că am avut şi o sensibilitate socială faţă de 

personalul angajat. Trebuie să ştiţi încă un lucru: această societate trebuie să se 

comporte conform legislaţiei în vigoare ca celelalte societăţi. Deci, consiliul judeţean sau 

alte entităţi nu au posibilitatea de a da lucrări prin atribuire directă, pentru că între timp 

de când a fost înfiinţată această societate, în anii 1960 şi după care a fost reînfiinţată la 

începutul anilor 1990, s-a schimbat legislaţia în ceea ce priveşte achiziţiile publice.  

Acum, societatea la care este proprietar 100% consiliul judeţean se comportă, 

pentru că trebuie să se comporte, conform legislaţiei în vigoare ca şi oricare societate 

privată sau cu capital de stat. 



 16 

Cu toate acestea a putut contracta lucrări în judeţul Covasna şi nu numai de 

la consiliul judeţean ci şi la consiliile locale şi în afara judeţului, pentru că piaţa 

economică asta a cerut.  

Să fie foarte clar şi să fie foarte bine de înţeles acest lucru.  

Această problemă a fost discutată destul pe larg şi cu conducerea societăţii şi în 

interiorul societăţii cu sindicatul. 

Îl ultimul rând, am avut grijă când s-a semnat contractul colectiv de muncă cu 

angajaţii societăţii, ca acele persoane care urmează să fie disponibilizate să primească 1 

an de salarii compensatorii, pentru că ne pasă de oameni.   

Sincer, eu sper că în următorul an de zile se va schimba mediul economic şi în 

ţara noastră şi vom putea să mai restructurăm şi să reangajăm oameni din cei care o să 

fie disponibilizaţi.  

Vă mulţumesc.  

Kulcsár-Terza József György: Îmi pare rău că dumneavoastră faceţi politică din 

problemele economice.  

Pentru mine sunt jignitoare cele spuse de domnul preşedinte, respectiv că cele 

spuse de noi nu sunt adevărate.  

Noi nu am spus niciodată aşa ceva că dumneavoastră spuneţi lucruri 

neadevărate.  

Eu aşa consider că dacă cineva ia cuvântul în plen, nu de aceea ia cuvântul ca să 

spună nişte lucruri neadevărate.  

Nu era musai să amintiţi că domnul M{thé Istv{n a fost pe lista noastră la 

alegeri. 

Tamás Sándor: Dar e adevărat. 

Kulcsár-Terza József György: Oare domnul Török Sándor nu a fost pe lista 

UDMR-ului? 

Iniţial nu am vrut să întreb acest lucru dar< 

Tamás Sándor: Nu a fost preşedintele sindicatului. 

Kulcsár-Terza József György: Nu cred că după alegrei, când PCM-MPP a intrat 

în consiliul judeţean ar fi izbucnit greva.  

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Trebuie să separăm lucrurile, pentru că domnul Török Sándor nu 

a fost angajatul societăţii în timpul alegerilor din anul 2008 şi nu era pe lista 

consilierilor. El a candidat pentru postul de primar al localităţii Tg. Secuiesc.  

Să separăm cele două lucruri.  

Domnul M{thé Istv{n a fost preşedintele sindicatului „apolitic” şi figura pe lista 

consilierilor judeţeni ai PCM-MPP.  

Acestea sunt fapte reale.  

Încă o dată vă spun, că nu are ce căuta politicul în activităţile sindicatelor. Susţin 

acest lucru şi azi cum am susţinut şi acum trei ani şi cum voi susţine şi peste trei ani.  

Eu cred că am discutat destul pro şi contra. 

Sistez aici discuţiile şi supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? 9 abţineri (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy 

András, Fülöp Csaba, Bándi Imre, Tulit Attila, 

Kulcsár-Terza József György, Csog Ignatiu şi Bartha 

Sándor) 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru” şi 9 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Domnul secretar sunt gata completate buletinele de vot de la pct. 

3 şi 4 al ordinii de zi? 

Varga Zoltán: Da domnul Preşedinte.  

 

Tamás Sándor: Având în vedere că la punctul paisprezece de pe ordinea de zi 

avem cuprins un proiect de hotărâre care necesită deasemenea vot secret şi ca să putem 

comasa toate proiectele de hotărâri care necesită procedura voturilor secrete şi ca să 

economisim timp propun să discutăm proiectul de hotărâre de la pct. 14.  

 

Supun la vot această propune. 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă propunerea. 

 

Astfel la punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind constituirea unei Comisii speciale a Consiliului Județean Covasna pentru 

verificarea modului în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna asigura la nivelul județului condițiile necesare respectării drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

constituie Comisia specială a Consiliului Județean Covasna pentru verificarea modului 

în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna asigură la 

nivelul județului condițiile necesare respectării drepturilor persoanelor cu handicap, 

formată din 3 membri, conform configuraţiei politice iniţiale a Consiliului Judeţean 

Covasna vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Propunem pe domnul consilier Kiss Tiberiu. 

Kulcsár-Terza József György: Grupul de consilier PCM-MPP prepune pe 

domnul consilier Fekete Carol. 

Agrigoroei Gică: Propunem pe domnul consilier Zărnescu Gheorghe.  

Tamás Sándor: Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Kiss Tiberiu:Da, accept. 

Fekete Carol: Accept. 

Zărnescu Gheorghe: Accept.  
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Tamás Sándor: Rog colegii să confecţioneze buletinele de vot.  

Suspendăm lucrările şi de la punctul paisprezece şi reluăm de la punctul nouă.  

 

Astfel la punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la revocarea alineatelor (9) şi (12) al art. 17 din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 186/2010 privind participarea judeţului Covasna la 

înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-

BALVANYOS”, „CSOM[D-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési 

társulás; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului 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? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de transmitere fără plată a unor bunuri mobile, proprietatea 

privată a Statului Român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului 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.  
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Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit,  a unui teren proprietatea publică a 

Comunei Estelnic, din administrarea Consiliului Local al comunei Estelnic în 

administrarea Consiliului Județean Covasna pentru realizarea unor investiţii în cadrul 

Proiectului „Realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi 

gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din judeţul Covasna” ce va fi 

înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului 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? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 

2007-2013, Axa prioritară 4- „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Realizarea infrastructurii pentru uz public 

orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din 

judeţul Covasna”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Rog să fiţi de acord să corectăm nişte greşeli materiale ce s-au 

strecurat în proiectul de hotărâre care a fost prezentat în şedinţele comisiilor de 

specialitate, respectiv pe care l-aţi primit.  

Această modificare priveşte cifra cu care contribuie Consiliul Judeţean Covasna. 

Hotărâre avea patru articole, cea modificată o să aibă numai trei articole. În 

hotărârea iniţială, valoarea proiectului era de 14.365.386 lei, din care se va suporta de 

către Consiliul Judeţean Covasna cheltuielile eligibile în valoare de 10.833.981,97 de lei 

şi cheltuielile neeligibile în valoare de 3.531.404,03 de lei. Totalul celor două sume, pe 

care trebuie să le suportăm, este chiar valoarea proiectului.  

Este o greşeală. 

Consiliul Judeţean Covasna suportă numai cheltuielile neeligibile, deci cele 

3.531.404,03 de lei din care 3.180.404,03 reprezintă TVA.  

Suma de 10.833.981,97 va fi suportat din proiect. 

Este o greşeală de formă şi care nu afectează fondul.  

Deci, proiectul de hotărâre modificat ar suna astfel:  

„Art. 1. (1) Se aprobă participarea Judeţului la Programul Operaţional Sectorial 

“Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Realizarea infrastructurii pentru 

uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în unele arii naturale protejate 

din judeţul Covasna”. 

 (2) Valoarea totală a proiectului este de 14.365.386 lei, din care cheltuieli eligibile 

10.833.981,97 lei. 

 Art. 2. Se aprobă suportarea de către Județul Covasna a cheltuielilor neeligibile 

la proiectul prevăzut în art. 1 în sumă de 3.531.404,03 lei, din care 3.180.070,03 lei TVA. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna, domnul Demeter J{nos, Direcţia 

Economică şi Compartimentul pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.”. 

 

Rog să fiţi de acord cu aceste modificări.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Ambrus József: În comisia nr. III. s-a cerut ca acest proiect să fie prezentat în 

ansamblu pentru cazul în care dacă doreşte cineva dinte consilieri să poată studia. Am 

înţeles că vine şi Estelnic şi Hatod etc. Deci, să vedem în ansamblu .  

Să fie prezentat la următoarea şedinţă sau dacă doreşte cineva să poată să 

meargă să vadă documentaţia.  

Tamás Sándor: Data viitoare domnul vicepreşedinte Demeter J{nos va prezenta 

documentaţia.  
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Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de domnul secretar al 

judeţului Varga Zoltán.  

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentaţiilor technico-economice aferente realizării investiţiilor în 

cadrul Proiectului „Realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi 

gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din judeţul Covasna” ce va fi 

înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului 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? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Propun să ţinem o pauză de 3 minute.  

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Sau confecţionat şi buletinele de vot de la pct. 3, 4 şi 14 al ordinii 

de zi. 

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot,pentru toate cele trei proiecte de hotărâri, iar 
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comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea 

propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Distribuie cele trei tipuri de buletine de vot pe bază de tabel 

nominal. 

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesele verbale. 

 

Tamás Sándor: Reluăm punctul trei de pe ordinea de zi. 

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

reprezentantul judeţului Covasna ca membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.  

 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să 

prezinte Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán. Prezintă proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: 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 rapoartele de avizare.  

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o abţinere (Fülöp Csaba) 

 

Nu au participat la vot consilierii Kiss Tiberiu, Bartha Sándor, Bodó Lajos, 

Calinic Sabin şi Solomon Ioan. 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Reluăm punctul patru de pe ordinea de zi.  
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Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, 

să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

reprezentantul judeţului Covasna ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.  

 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să 

prezinte Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán. Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: 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 rapoartele de avizare.  

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? 18 de voturi 

Este cineva contra? 5 voturi (Fülöp Csaba, Nagy András, Fazakas Tibor, 

Kulcsár-Terza József-György şi Tulit Attila) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu au participat la vot consilierii Kiss Tiberiu, Bartha Sándor, Bodó Lajos, 

Calinic Sabin şi Solomon Ioan.  

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” şi 5 voturi „contra2, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Reluăm punctul paisprezece de pe ordinea de zi.  

 

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru constituirea 

Comisiei speciale a Consiliului Județean Covasna pentru verificarea modului în care 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna asigură la nivelul 

județului condițiile necesare respectării drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.  
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Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, 

trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să 

prezinte Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán. Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Rog pe domnii Baka Mátyás şi Fülöp Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Raportul 

Secretarului judeţului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga Zoltán: Secretarul judeţului 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? 26 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu au participat la vot consilierii Kiss Tiberiu, Bartha Sándor, Bodó Lajos, 

Calinic Sabin şi Solomon Ioan.  

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva la acest punct? 

Baka Mátyás: Eu.  

Tamás Sándor: Dau cuvântul domnul Baka Mátyás.  

Baka Mátyás: Ceea ce am să vă spun este legat de certificatul ISO al laboratoarelor 

din spitalul judeţean.  

Având în vedere că aceste laboratoare nu posed certificat ISO, nu pot încheia 

contrat cu Casa de Asigurări de Sănătate şi din acest motiv spitalul nu poate beneficia 

de anumite încasări.  

Ştim foarte bine că obţinerea certificatului ISO necesită o investiţie semnificativă. 

Din punctul de vedere al cetăţenilor lipsa certificatului ISO înseamnă cheltuială în 

plus, deoarece dacă laboratorul nu are certificat ISO pentru un anumit pachet de analize 

atunci pacientul plăteşte analizele şi nu Casa de Asigurări.  

Din acest punct de vedere ar fi foarte urgent ca laboratoarele din Spitalul Judeţean 

să obţină certificatul ISO. 

Nici laboratoarele private nu au certificate ISO pentru toate analizele dar măcar 

ceva au. 
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Dacă spitalul ar putea obţine certificatul ISO pentru minimum 50% din 

analize ar fi un lucru bun, pentru că dacă din 5 analize sunt finanţate de Casa de 

Asigurări de Sănătate 3 analize, atunci cele două pe care le plăteşte pacientul este 

venitul spitalului.  

Având în vedere că spitalul este în reabilitare sunt probleme şi cu locaţia 

laboratoarelor pentru că am înţeles că vor fi mutate în altă parte, rog pe domnul 

director al spitalului András-Nagy Róbert să ne informeze în legătură cu aceste 

probleme şi despre strategia pe care o au pentru rezolvarea acestor probleme.  

András-Nagy Róbert: Răspund cu plăcere la întrebările dumneavoastră. 

Eu aş împărţii problema în două părţi. 

În legătură cu certificatul ISO trebuie să vă informez că am numit o comisie care se 

ocupă de coordonarea şi conducerea procedurii de obţinere a certificatului.  

În cursul lunii ianuarie am obţinut certificatul ISO pentru laboratorul de 

imagistică medicală ceea ce înseamnă că în ciclul următor putem încheia contract 

pentru analizele imagistice. Ideea este ca pentru pacienţii judeţului să oferim servicii cât 

mai multe într-un mod cât mai ieftin.  

Ideea Spitalului şi a Consiliul Judeţean este ca în cât mai scurt timp să facem 

posibil atingerea acestor servicii medicale.  

Următorul pas, ca să avem certificat ISO, este obţinerea unei autorizaţii speciale 

RENAR pentru laboratoare.  

Întrebarea este dacă merită să obţinem în acest an aceste autorizaţii ştiind că în 

anul viitor spitalul va fi în reabilitare totală. În reabilitare se include şi reorganizarea 

laboratoarelor.  

În cazul în care dorim să obţinem certificatul ISO acum, ar însemna o cheltuială de 

cca. 150 mii de lei pentru Spital. Aceste cifre sunt estimative şi pe care înainte de 

obţinerea certificatului trebuie să plătim. În continuare după ce vom avea certificatul 

ISO anual trebuie să plătim aceste sume pentru păstrarea certificatului.  

Veniturile de la Casa de Asiguri de Sănătate în cazul semnării contractului sunt 

mult mai mici de cât aceste cheltuieli.  

Suma primită de la Casa de Asiguri de Sănătate este aproximativ 30% din valoarea 

pe care judeţul are nevoie pentru analize medicale.  

Acestui fapt se datorează şi că în primele 10 zile din lună, acele laboratoare care au 

contract cu Casa de Asigurări, consumă cota plătită de CAS. 

Acesta însemnă pentru Spital şi pentru laboratoarele private, că după primele 10 

zile din lună fac planuri pentru luna următoare, ceea ce nu înseamnă că vor avea un 

rulaj mai mare sau creşterea rulajului nu va fi atât de mare ca să poată acoperii aceste 

cheltuieli.  

Este o întrebare forte complexă şi răspunsul este că trebuie neapărat să obţinem 

aceste certificate în interesul locuitorilor judeţului.  

Tamás Sándor: Vă mulţumim.  

La acest punct avem cuprins o Informare în legătură cu acţiunea Prefectului 

judeţului Covasna referitor la nelegalitatea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

180/2010 privind stabilirea zilei de 15 martie ca zi de sărbătoare oficială în judeţul 

Covasna.  
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Aţi primit materialul în scris şi eu aş propune să delegăm pe domnul consilier 

Kulcsár-Terza József-György, cine este consilier juridic şi a fost unul dintre iniţiatorii 

hotărârii în cauză, ca să reprezinte Consiliului Judeţean Covasna în faţa Tribunalului. 

Primul termen este în data de 9 iunie 2011.  

Dacă domnul consilier acceptă atunci la şedinţa următoare trebuie să adoptăm şi o 

hotărâre în acest sens.  

Consult pe domnul Kulcsár-Terza József-György dacă acceptă delegarea? 

Kulcsár-Terza József-György: Accept, cu condiţia ca să mă pot consulta cu juriştii 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.  

Tamás Sándor: Da, vă vom ajuta.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


