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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 21 decembrie 2011, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 21 

decembrie 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. 343/ 16 decembrie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 338/S/16 

decembrie 2011. 

 Proiectul ordinii de zi al 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 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bartha Sándor, Bodó Lajos, Calinic Sabin, Csóg Ignatiu, şi 

Tulit Attila.  

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. Könczei Csaba – director –Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală; 

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

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; 

- Dl. Fülöp Árpád – director economic - Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; 

- Dl. Bokor Attila – inspector – Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

- Dl. Forró Huba – director – Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Covasna; 

- Dl. Szőcs Levente – director – Şcoala Specială Olteni; 

- Dl. Deák Gyula – director –Ansamblul de Dansuri „Háromszék”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

Salut pe oaspeţii noştri care au venit să ne ureze gânduri bune de crăciun.  
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Copii din grădiniţa de la Angheluş au cântat cântece şi au recitat poezii de 

crăciun. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

Copii de la Belin Vale au cântat colinde. 

(Cei din sală aplaudă.) 

Tamás Sándor: Mulţumim copiilor de Belin Vale şi de la Angheluş că ne-au 

onorat cu aceste urări bune de crăciun.  

Propun să continuăm şedinţa Consiliului Judeţean.  

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 noiembrie 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 menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 30 noiembrie 2011.  

 

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 stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2012, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței 

bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 2011; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; 

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii avizului conform de la Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Covasna cu privire la reorganizarea reţelei şcolare din 

învăţământul special; 

http://www.cjcv.ro/
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul părților a 

Contractului de comodat încheiat între Consiliul Județean Covasna și Institutul 

pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale; 

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spaţii din imobilul situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al 

judeţului Covasna, Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune” – Háromszék 

Táncegyüttes; 

9. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul 

audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în perioada ianuarie-iunie 

2012; 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;  

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

215/2008 privind înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la 

Bruxelles-Belgia; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate şi regulate speciale; 

13. Diverse 

 

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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

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, şi 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 7 şi 8 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 proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 
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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 26 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 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012, în vederea 

stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 

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? 

Ambrus József: Fracţiunea UDMR propune modificarea poziţiilor 2, 3  şi 4 din 

anexa care conţine preţul mediu pentru grâu de panificaţie, porumb boabe şi orz, 

orzoaică, deoarece în baza art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal această 

hotărâre va fi suportul pentru a calcula, la cei care au dat în arendă terenul şi au stabilit 

preţul în produse agricole.  

După această anexă va plăti impozitul de 16% către fisc şi ar fi bine să venim în 

ajutorul populaţiei care are dat în arendă teren şi aceşti oameni sunt cei mai săraci şi de 

aceea propunem să modificăm preţul mediu la grâu de la 0,60 la 0,50, la porumb boabe 

de la 0,55 la 0,45 şi la orz, orzoaică de la 0,45 la 0,35. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Kulcsár-Terza József-György: Eu mă bucur că înainte de Crăciun cei din 

fracţiunea UDMR s-au luminat şi vor să ajute pe aceşti oameni.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József, şi anume ca la 

poziţia 2 în loc de grâu de panificaţie să fie trecut grâu şi la preţul mediu în loc de 0,60 

să fie trecut 0,50, la poziţia 3 – porumb boabe în loc de 0,55 să trecem 0,45 de lei, iar la 

poziţia 4 - orz, orzoaică în loc de 0,45 să fie 0,35 de lei.  
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Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de 

modificare.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată. 

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificată. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna 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. 

Eu aş dori să vă arăt nişte poze, deoarece în anexa la proiectul de hotărâre este 

inclus la Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe şi sprijinul 

financiar pe care l-am primit de la Ministerul Sănătăţii şi avem o realizare frumoasă care 

constă dintr-un CT. Acest CT a fost achiziţionat din fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi 

cu contribuţia Consiliului Judeţean. 

Investiţia a costat 13 de miliarde de lei noi şi este cea mai modernă aparatură din 

Regiune.  

(Prezintă un slid show.) 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;  

 

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. 

Dau cuvântul domnului director András Nagy Róbert să vă prezinte despre ce 

este vorba, concret ce conţine şi să ne prezinte cei pe care i-a invitat la această şedinţă. 

András Nagy Róbert: Am venit iarăși cu o rugăminte de modificare a statului de 

funcţii al Spitalului.  

Această modificare ne va ajuta în viitor în sensul că am reuşit să completăm 

echipa de medici al Spitalului cu încă 12 medici rezidenţi care în luna noiembrie au 

promovat cu succes examenul şi cărora le urez, cu această ocazie, Bun venit în echipa 

Spitalului şi spor la treabă şi la învăţătură.  

Sper ca după finalizarea rezidenţiatului de 3, 4  respectiv de 5 ani o să întărească 

echipa de medici ai Spitalului.  

Cu permisiunea dumneavoastră eu aş nominaliza pe medicii rezidenţi în ordinea 

alfabetică. 

Dr. Baki-Jákó László-Béla – specialitatea cardiologie,  

Dr. Baki-Jákó Zsuzsánna – specialitatea endocrinologie, 

Dr. Barabás Tünde – specialitatea medicină interne, 

Dr. Derzsi Zoltán – specialitatea chirurgie pediatrică, 

Dr. Fegyver Kinga – specialitatea epidemiologie, 

Dr. Hermány Imola – specialitatea neurologie, 

Dr. Ioniţă Elena-Liliana – specialitatea pediatrie, 

Dr. Iszlai Margit – specialitatea radiologie-imagistică medicală, 

Dr. Miron Rodica – specialitatea anestezie şi terapie intensivă, 

Dr. Para Mátyás-Balázs – specialitatea psihiatrie, 

Dr. Ráduly Orsolya – specialitatea medicină de laborator, 

Dr. Vasiu Cosmina – oncologie medicinală. 

Aş mai adăuga la această introducere că prin dânşii proiectele de viitor ale 

spitalului vor fi materializate, în special, mă gândesc la doamna Dr. cu specialitatea în 

oncologie. Am amintit şi în şedinţa comisiilor de specialitate că lucrările de investiţii pe 

care le-am propus să le realizăm anul viitor în cadrul secţiei de oncologie, respectiv 

lărgirea secţiei şi vom putea înfiinţa un compartiment special pentru tratamentul 

paliativ al pacienţilor.  
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Vă mulţumesc pentru sprijinul dumneavoastră de care am beneficiat în 

cursul anului şi mă folosesc de acest prilej şi vă urez An nou fericit! 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Felicit şi eu medicii rezidenţi cu promisiunea ca până se termină perioada de 

rezidenţiat o să construim şi locuinţe de servicii şi-i invităm să rămână în judeţ. 

V-am pregătit şi cât un dar de Crăciun. 

(Dl. preşedinte înmânează darul medicilor rezidenţi.) 

 

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

solicitarea emiterii avizului conform de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna cu 

privire la reorganizarea reţelei şcolare din învăţământul special; 

 

Baka Mátyás: În şedinţa comisiei de specialitate am propus să fie discutat această 

problemă în plen, deoarece această problemă nu este una nouă şi nu ştiu dacă este un 

lucru bun să îngropăm Şcoala Specială de la Olteni în structura Şcolii Speciale din Sf. 

Gheorghe.  

Până astăzi era un lucru bun şi eficient, dar noua lege a învăţământului, care va 

intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012, nu permite ca cele două instituţii să 

funcţioneze ca două personalităţi juridice, mai exact Şcoala Specială de la Olteni nu va 

putea funcţiona în continuare ca o personalitate juridică. Va funcţiona în continuare 

acolo dar va aparţine de Şcoala Specială din Sf. Gheorghe. Ca să aibă personalitate 

juridică trebuie să aibă minimum 100 de copii înscrişi în şcoală. 

În Consiliul director al şcolii am discutat şi despre posibilitatea că dacă până la 1 

septembrie s-ar putea mări numărul copiilor la acest număr pentru că sunt copii care ar 

trebui să înveţe la această şcoală şi din anumite motive nu acolo învaţă. 

Ar trebui studiată această posibilitate.  

Avem încă o întrebare şi anume ce se va întâmpla cu angajaţii care sunt la Şcoala 

Specială Olteni şi aici nu mă refer la cadre didactice specializate ci la secretar, la director 

şi contabil. 

Sunt prezenţi la şedinţă directorii celor două şcoli şi puteţi să-i adresaţi întrebări, 

dar mai înainte rog pe domnul vicepreşedinte Henning László să facă lumină în această 

problemă. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

(Au sosit consilierii Calinic Sabin şi Tulit Attila, de la acest moment al şedinţei 

sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni.) 
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Kulcsár-Terza József-György: Acum trei ani, când eram la începutul 

mandatului, această problemă a mai fost pe ordinea de zi şi fracţiunea PCM-MPP şi 

atunci a fost contra comasării celor două şcoli. 

Noi aşa considerăm că avem nevoie de Şcoala Specială de la Olteni care este 

singura şcoală specială din judeţ, care are şi cămin pentru copii care sunt din alte 

localităţi.  

În primul rând n-ar trebui să stricăm ceea ce am realizat, iar prin comasare vom 

deposeda copii de la dreptul de a învăţa. 

De trei ani de zile Consiliul Judeţean încă nu a găsit locul potrivit unde să fie 

mutată această şcoală.  

Dacă veţi găsi un imobil sau veţi construi un imobil potrivit unde să fie mutată 

această şcoală atunci vom fi de acord.  

Motivul că în această şcoală învaţă numai 72 de elevi nu este suficient ca să fie 

închisă această şcoală.  

În proiectul de hotărâre scrie că la Şcoala Specială din Sf. Gheorghe sunt înscrişi 

103 de elevi. 

Acest număr nu este real deoarece acest număr este în jur de 124. 

Dacă există voinţă şi dorim binele copiilor atunci eu propun să lăsăm ca Şcoala 

Specială din Olteni să rămână cu personalitate juridică, deci asta este propunerea 

noastră de modificare a proiectului de hotărâre.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Ar trebui să clarificăm nişte lucruri, deoarece am auzit declaraţii importante care 

mâine vor apare şi în mass media. 

Nici Şcoala Specială de la Olteni şi nici o altă şcoală nu va fi desfiinţată şi prin 

această reorganizare nimănui nu i se ia dreptul de a învăţa. 

Totul va fi la fel cum a fost şi până acum.  

Va fi schimbată numai structura de conducere a celor două şcoli.  

Nu îmi place deloc când înaintea sau după şedinţele de consiliu în şedinţa cu 

presa colegii afirmă lucruri care nu sunt reale.  

Deci, încă o dată vă spun că nu va fi afectată dreptul al învăţătură, deoarece nu 

se va schimba nimic, nici măcar clădirea. 

Aţi spus să găsim un loc potrivit ca să nu fie desfiinţată Şcoala Specială de la 

Olteni. Nu va fi desfiinţată şcoala. Va rămână acolo unde este, numai structura 

administrativă se va schimba. 

Vă rog să veţi grijă la afirmaţii şi să nu încercaţi să împachetaţi aceste lucruri în 

declaraţii politice. 

Domnul consilier Kulcsár-Terza József-György a zis că fracţiunea PCM-MPP de 

aceea nu va vota „pentru” ca să nu fie desfiinţată şcoala.  

Despre aşa ceva nici nu este vorba, dar a fost făcută o declaraţie politică care în 

mass-media va apare în aşa fel: „Fracţiunea PCM este împotriva desfiinţării Şcolii 

Speciale de la Olteni”.  

Nu despre asta este vorba.  

Este vorba despre reorganizarea administrativă a celor două şcoli într-un centru 

financiar conform legislaţiei în vigoare, dar elevii vor rămâne acolo, deci nu se 

desfiinţează şcoala. 

Când enunţaţi ceva măcar să aveţi un suport real. 
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Rog pe domnul vicepreşedinte Henning László, care este specialist în 

această problemă, să explice amănunţit despre ce este vorba.  

Baka Mátyás: Sunt surprins că domnul consilier Kulcsár-Terza József-György 

este membru în consiliul de administraţie al Şcolii Speciale de la Olteni şi nu cunoaşte 

legislaţia cu privire la învăţământul special.  

Henning László: Astăzi am primit, prin fax, adresa Ministerului Învăţământului 

prin care comunică, că la intervenţia mea personală, învăţământul special primeşte încă 

8 posturi, deci în loc de 142 posturi se aprobă 150 de posturi, aşa scrie în adresă.  

În consecinţă eu cred, Consiliul Judeţean se ocupă de învăţământul special din 

judeţ.  

Deci, noul centru financiar va funcţiona cu 8 posturi în plus. 

În ceea ce priveşte desfiinţarea şcolii eu stau şi ascult despre ce este vorba. 

Aşa se vede că nu puteţi face diferenţa între şcoală şi între centru financiar.  

Şcoala nu va fi desfiinţată. Elevii şi profesorii în luna septembrie a anului 2012 la 

fel vor începe şcoala cum au făcut şi până acum.  

Domnul consilier Baka Mátyás a formulat o întrebare reală când a întrebat ce se 

va întâmpla cu contabila, secretara şi directorul şcolii. 

Ne-am gândit şi la asta şi am zis că se înfiinţează un nou centru financiar şi 

aceste persoane vor lucra la noul centru şi domnul director va fi director adjunct, atât. 

Această schimbare nu va afecta în mod radical învăţământul special.  

Într-adevăr, cum a amintit şi domnul consilier Kulcsár-Terza József-György, 

acum trei ani aveam intenţia să reorganizăm radical învăţământul special, dar ca să 

facem această reorganizare radicală trebuie să avem imobile potrivite. 

Nu am reuşit această reorganizare pentru că nu am putut să preluăm cazarma de 

la Bodoc. În viitor tot o să facem această reorganizare ca să avem un învăţământ special 

de calitate.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Tulit Attila: Acum 3 ani când era vorba de reorganizare moştenitorii imobilului 

în cazul în care se va desfiinţa şcoala, înţeleg că acum nu se va desfiinţa, au solicitat să 

funcţioneze acolo şcoala specială. 

Întrebarea este dacă cu această reorganizare moştenitorii dacă nu văd viitorul 

şcolii vor fi de acord ca în continuare să funcţioneze în imobilele respective.  

Acum trei ani moştenitorii au solicitat ca totul să rămână cum a fost. 

Henning László: De 7-8 luni purtăm discuţii, prin scrisori, cu moştenitorii 

imobilelor. Sunt 4 moştenitori dintre care unul este din Germania şi care prin avocatul 

său poartă discuţii active cu noi şi care ne-ar da în chirie imobilul. 

Este de ştiut ca dintre 4 moştenitori el singur este care solicită plata chiriei restul 

nu. După cum am înţeles eu cei patru nu prea se înţeleg. 

În momentul de faţă suntem în faza în care am solicitat ca toţi patru să solicită 

plata chiriei şi atunci putem încheia cu ei un contract de închiriere.  

Tamás Sándor: Deocamdată, folosim imobilele gratis şi şcoala specială va 

funcţiona acolo, numai că în locul biroului domnului director va fi biroul directorului 

adjunct. 

Tulit Attila: Dacă numărul elevilor era 101 atunci n-ar schimba nimic. 

Disponibilizări nu vor fi.  

Henning László: Cum să fie disponibilizări când am primit 8 posturi în plus.  
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Tamás Sándor: Mulţumim. 

Baka Mátyás: Nu sunt mulţumit de răspunsul pe care l-am primit şi anume la 

mărirea numărului elevilor pentru a nu fi necesară această comasare.  

O să comasăm şcoala specială de la Covasna cu cel de la Sf. Gheorghe şi era 

vorba că vor fi incluşi în sistem şi copii care suferă de distrofie musculară şi dacă există 

o posibilitate aceşti copii să fie înscrişi în şcoala specială atunci poate nu ar trebui să 

comasăm şi Şcoala Specială din Olteni. Am putea să înscriem şi copii din grădiniţa 

specială. 

Henning László: Într-adevăr nu am răspuns la această problemă, respectiv la 

numărul elevilor. 

După cum ştiţi în lunile noiembrie şi decembrie a fost necesar să trimitem în 

concediu pe cei doi profesori de la spitalul de Cardiologie deoarece nu a fost nici un 

elev internat.  

Începând cu septembrie 2012 în Şcoala de la spitalul de Cardiologie numai atunci 

va putea funcţiona învăţământ dacă copii vor fi internaţi minimum 40 de zile.  

Am vorbit cu doamna director care ne-a zis copii sunt internaţi maximum 12-18 

zile.  

Dacă va fi necesar acolo nu va funcţiona învăţământ normal ci pe perioada 

respectivă vom trimite psihologi să se ocupe de copii internaţi.  

În ceea ce priveşte bolnavii cu distrofie musculară momentan sunt 4 la număr.  

Dacă copii din grădiniţă o să fie înscrişi la şcoală din Olteni atunci şcoala din Sf. 

Gheorghe va ajunge să fie subordonată Şcolii Speciale din Olteni, deşi la Sf. Gheorghe 

avem 52 de profesori titulari faţă de 6 titulari care sunt la Olteni.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Fazakas Tibor: Cum a spus şi domnul consilier Baka Mátyás în şedinţa comisiei 

de specialitate am purtat discuţii amănunţite în legătură cu această problemă deoarece 

conducerea actuală a şcolii are o propunere pentru rezolvarea problemei.  

Deci, până la sfârşitul lunii iunie a anului 2012, şcoala va funcţiona cum este şi 

despre ce vorbim se referă la anul şcolar care începe în luna septembrie 2012.  

Eu cred că nu trebuie să ne grăbim, pentru că avem suficient timp la dispoziţie 

până în septembrie 2012. 

Cum a spus şi domnul vicepreşedinte nu este vorba de economie de fonduri ci se 

vor mări cheltuielile cu salariul angajaţilor care vor fi pe cele 8 posturi.  

Această şcoală funcţionează de mult şi bine şi a realizat ceea ce s-a sperat la 

înfiinţare. Mediul în care se află este corespunzător şi ajută familiile şi copii care chiar 

au nevoie de ajutor.  

Tamás Sándor: Şi care e problema cu asta? 

Fazakas Tibor: Închipuiţi-vă dacă se vor înfiinţa mega judeţele consiliul judeţean 

va funcţiona, numai că numărul consilierilor va fi mai mic.  

Maghiarii din Ardeal şi consiliul judeţean de aceea a luptat ca să aibă un sistem 

de învăţământ propriu.  

Noi avem un sistem de învăţământ propriu pe care ar trebui să-l păstrăm şi de 

care ar trebui să avem grijă.  

Puteţi să ne spuneţi orice deoarece comasarea celor două şcoli însemnă 

desfiinţarea unei personalităţi juridice. 
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Într-adevăr şcoala va rămâne, copii vor învăţa acolo în continuare dar o să 

avem mai puţine personalităţi juridice. 

Henning László: Îmi pare rău, dar nu cunoaşteţi legea învăţământului. Dacă 

studiaţi această lege vă veţi da seama că sunt şcoli care au personalitate juridică şi sunt 

şi şcoli care nu au dar totuşi sunt instituţii separate. 

Vă rog să nu comparaţi legea învăţământului cu legile din alte domenii.   

În învăţământ se poate întâmpla că sunt 8 licee separate care aparţin financiar la 

un centru ceea ce nu însemnă că cele 8 licee sunt contopite.  

Fiecare funcţionează separat. 

Fazakas Tibor: Prin această comasare una dintre instituţii îşi pierde 

personalitatea juridic, deci se va desfiinţa. 

Tamás Sándor: Îmi cer scuze, dar eu cred ceea ce spune domnul vicepreşedinte 

Henning.  

Kiss Tiberiu: A fost politizată destul de mult această problemă.  

Eu cred că ar trebui să discutăm despre copii care învaţă de această şcoală care se 

bucură dacă vin la ei profesori mai buni şi care se bucura dacă-i vizităm de Crăciun.  

În loc de acestea vorbim despre nu ştiu ce.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Am discutat destul pro şi contra aşa că propun să mergem mai departe.  

Un lucru este sigur: şcolile vor rămâne, profesorii vor rămâne, am primit 8 

posturi în plus, deci nu se schimbă nimic în sens negativ. 

Cunoscând PCM-MPP nu exclud ca mâine vor începe să strângă semnături 

pentru salvarea Şcolii Speciale de la Olteni. 

Sigur o să salvăm pentru că nu se va desfiinţa.  

Sistez discuţiile şi supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Kulcsár-Terza József-György: Şi cu propunerea mea cum rămâne? 

Tamás Sándor: Care a fost propunerea? 

Kulcsár-Terza József-György: Propunerea mea a fost ca Şcoala Specială Olteni să 

rămână cu personalitate juridică. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre 

 

Cine este pentru?  21 de voturi 

Este cineva contra?  7 voturi „contra”(Bándi Imre, Fazakas Tibor, Fekete 

Carol, Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György, Nagy 

András, Tulit Attila) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 7 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

Înainte să trecem la punctul şapte să primim cu drag colindătorii de la Liceul 

Mihai Viteazul Sf. Gheorghe. 

(Elevii de la Liceul Mihai Viteazul Sf. Gheorghe au cântat colinde.) 

Tamás Sándor: Mulţumim. 
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La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea încetării prin acordul părților a Contractului de comodat încheiat 

între Consiliul Județean Covasna și Institutul pentru Studierea Problemelor 

Minorităţilor Naţionale; 

 

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

avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţie Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind darea 

în administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna, Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune” – Háromszék Táncegyüttes; 

 

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

avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţie Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către 

consilierii judeţeni, în perioada ianuarie-iunie 2012; 

 

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

avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţie Juridice şi Administraţie Publică. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. Sfântu Gheorghe; 

 

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

avizare, iar reprezentantul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului să prezinte Raportul de 

specialitate. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 215/2008 privind 

înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia; 

 

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

avizare, iar reprezentantul Centrului de informare Europe Direct să prezinte Raportul 

de specialitate. 

Fülöp Csaba: Comisia V. nu a avizat favorabil proiectul de hotărâre pentru că nu 

am primit informaţii suficiente.  

Kulcsár-Terza József-György: În expunerea de motive am văzut că această 

modificare constă din faptul că Biroul de reprezentare a Ţinutului Secuiesc va fi 

schimbat în Biroul de reprezentare al Judeţului Covasna.  

În legătură cu aceasta aş dori să primesc explicaţii. 

Tamás Sándor: Nu de mult am cerut să aveţi grijă ce enunţaţi, pentru că şi în 

hotărârea care a fost adoptată în anul 2008 este vorba de Biroul de reprezentare al 

Judeţului Covasna dar domnul vicepreşedinte Demeter János va explica mai amănunţit 

despre ce este vorba. 

Demeter János: Atât în prima hotărâre din anul 2008,  cât şi în hotărârile care au 

fost adoptate după aceasta este vorba de înfiinţarea Biroului de reprezentare al 

Judeţului Covasna. Între timp şi Consiliul Judeţean Harghita a adoptat o asemenea 

hotărâre şi împreună închiriem spaţiul la Bruxelles şi cum vom numi acest birou comun 

este o altă problemă.  

Noi o dată am decis şi lucrurile merg în continuare aşa.  

Prefectura a avut obiecţiuni la anumite puncte din vechea hotărâre, am purtat 

discuţii cu specialiştii de la Prefectură şi am ajuns la consens privind schimbarea unor 

puncte, ca atare am venit în faţa plenului pentru a adopta hotărârea în această formă 

care deja are şi acordul specialiştilor de la Prefectură. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Tulit Attila: Acum 2-3 săptămâni acest birou încă era gol. Nu era în el nici măcar 

un scaun sau o masă. Are uşă şi fereastră în rest nimic. 

Tamás Sándor: Această problemă dorim să rezolvăm. 

Tulit Attila: Nu acest birou este care a fost inaugurat? 

Tamás Sándor: Ba da, numai că deja este a treia oară când ajunge în faţa 

consiliului această problemă şi de fiecare dată sau certat pe marginea problemei. 

Noi dorim să rezolvăm această problemă, numai că trebuie să găsim baza 

juridică potrivită ca să nu mai fie atacată de Prefectură. 

Mulţumesc. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 15 de voturi „pentru” 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva?  13 „abţineri” (Bándi Imre, Fazakas Tibor, 

Fekete Carol, Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-

György, Nagy András, Tulit Attila, Agrigoroei Gică, 

Bote Aurel, Calinic Sabin, Joós Ştefan Leontin, 

Solomon Ioan şi Zărnescu Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot, cu 15 de voturi „pentru” şi 13 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate şi regulate speciale; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. administrator public, Klárik László să prezinte Raportul de 

specialitate. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Klárik László: Administratorul public 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Vă consult, dacă aveţi probleme de discutat la punctul Diverse? 

Fazakas Tibor: Aici este vorba de un deficit democratic. 

Din parte domnului preşedinte, care este conducătorul şedinţei, trebuie să 

suportăm observaţiile îndreptate către adversarii politici, dar nu a fost un lucru frumos 

faţă de conducătorul unei instituţii care a fost prezent în sală şi nu a avut posibilitatea 

să-şi exprime opinia în legătură cu problema discutată. 

Directorul Spitalului Judeţean a primit posibilitatea de a ne prezenta medicii 

rezidenţi şi CT-ul faimos care a fost cumpărat cu ajutorul Consiliului Judeţean.  

Baka Mátyás: Eu de aceea l-am invitat pe conducătorul instituţiei ca să răspundă 

la eventualele întrebări care vor fi formulate în cadrul şedinţei. 

La începutul şedinţei am şi zis că puteţi să-i adresaţi întrebări.  

Kulcsár-Terza József-György: Ne-am şi adresat. 

Tamás Sándor: Când şi cui? 
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Şi este acel deficit democratic? 

Fazakas Tibor: Acest lucru. 

Tulit Attila: Că numai la sfârşit am aflat că am avut posibilitatea să adresăm 

întrebări conducătorilor celor două şcoli.  

Kulcsár-Terza József-György: Acum în pragul Crăciunului, aş dori să 

mulţumesc atât fracţiunii UDMR cât şi colegilor din Alianţa Românească pentru munca 

depusă în cursul anului şi să le urez un Crăciun fericit şi La mulţi ani! 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte probleme de discutat în cadrul 

punctului Diverse? 

Nu sunt. 

Eu aş dori să-i felicit pe colegii care s-au născut în luna decembrie şi anume pe 

domnul Zărnescu Gheorghe care s-a născut pe data de 1 decembrie, pe domnul Bagoly 

Miklós Levente care s-a născut în 5 decembrie şi domnul Dimény György care ieri a 

avut ziua de naştere La mulţi ani! 

Aş dori să vă informez că o să efectuez 3 zile din concediul de odihnă între cele 

două sărbători şi încă 2 zile în prima săptămână a anului viitor.  

Am ajuns la sfârşitul ultimei şedinţe din acest an şi aş dori să vă mulţumesc 

pentru discuţiile purtate, pentru opinii divergente dar mai ales pentru efortul şi munca 

depusă. Sunt realizări care au fost sprijinite de Consiliul Judeţean Covasna. Materialele 

au fost pregătite de aparatul de specialitate dar votul dumneavoastră a fost esenţial. 

Au fost şi câteva momente cu probleme, dar la urma urmei, dacă nu chiar în 

şedinţa respectivă, dar într-o şedinţă ulterioară tot am rezolvat aceste neînţelegeri.   

Vă doresc Crăciun fericit şi La mulţi ani! 

 

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  


