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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 30 ianuarie 2014, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30
ianuarie 2014, 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. 18 /24 ianuarie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 21/S/24 ianuarie
2014.
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 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Dezső Csongor-Attila şi Tóth-Birtan Csaba.
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:
- Márton Árpád Francisc – deputat;
- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Judeţeană ,,Bod Péter”;
- Dl. Vargha Mihály – director, Muzeul Naţional Secuiesc;
- Dl. Imreh-Marton István – director, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna;
- Dl. Gáj Nándor – director, Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
- Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri ,,Háromszék”;
- D-na. Vass Mária – director general, DGASPC Covasna;
- Dl. Moscviciov Leonid – şef birou, Centrul de Studii Europene Arcuş;
- Dl. András-Nagy Róbert – director, Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Fogolyán
Kristóf”;
- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef de serviciu, Serviciul Public Judeţean de Evidenţă a
Persoanei Covasna;
- Dl. Kozma Béla – Camera Agricolă Judeţeană Covasna;
- D-na. Sebestyén Piroska – director, Şcoala Specială Gimnazială Sf. Gheorghe;
- Dl. Szőcs Levente – director, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională;
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- Dl. Papucs András – consilier,
Centrul Judeţean pentru Protecţia
Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont;
- Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director, SC Drumuri şi Poduri Covasna SA;
- Dl. Ambrus Attila – director executiv, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice 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;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 decembrie 2013, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 23 decembrie 2013.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 ianuarie
2014, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 9 ianuarie 2014.
La fel şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 15 ianuarie 2014, 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?
28 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 15 ianuarie 2014.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea
acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie, a domnului consilier
județean Gáj Nándor şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către Consiliul
Județean Covasna și Asociația Vinca Minor pentru realizarea unor infrastructuri de
vizitare prin proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii
Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa LinăHoncsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”
finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea Sistemelor Adecvate de
Management pentru Protecţia Naturii;
Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii
de zi.
Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi,
conform propunerii.

1.

2.
3.
4.
5.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 20152017;
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară
a golurilor de casă în anul 2014;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2014 şi a
estimărilor pentru anii 2015-2017;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2014 şi a estimărilor pe anii 2015-2017;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri
şi Poduri Covasna S.A. pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2016;
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6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Proiect de hotărâre privind organizarea
întâlnirilor cu cetăţenii şi programul
audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în anul 2014;
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice pentru
reprezentarea intereselor judeţului Covasna şi a Consiliului Judeţean Covasna în Dos.
nr. 465/64/2011-faza recurs;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectul Actului adițional nr. 1 la Contractul de
asociere încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Comuna
Malnaș, prin Consiliul Local al Comunei Malnaș;
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului Centru de
Agrement Zăbala;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 32/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al
Stației de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST);
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul nr.
2759/119/2013 aflat pe rolul Tribunalului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia
Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia
Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 91/2013 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în
judeţul Covasna pe anii 2014-2020;
Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie, a domnului consilier județean
Gáj Nándor şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către Consiliul
Județean Covasna și Asociația Vinca Minor pentru realizarea unor infrastructuri de
vizitare prin proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii
Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa LinăHoncsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”
finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea Sistemelor Adecvate de
Management pentru Protecţia Naturii”;
Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2014;
Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2013;
Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean
Covasna în semestrul II al anului 2013;
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22. Raport privind activitatea Consiliului
Judeţean Covasna în asigurarea accesului
la informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2013;
23. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor Covasna pe anul 2013;
24. Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2013;
25. 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?
28 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, 3, 4, 5 şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcţie (16).
- - pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 9 şi 18 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,
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 28 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
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Gáj Nándor: Având în vedere că sunt directorul Şcolii Populare de Arte şi
Meserii care este instituţia subordonată Consiliului Judeţean Covasna nu voi participa
nici la deliberare şi nici la vot la primul punct de pe ordinea de zi.
Orbán Miklós: Nici eu nu voi participa la vot pentru că sunt directorul GAL
Progressio.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumim.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017;
Permiteţi-mi să vă prezint un slide show despre bugetul judeţului Covasna şi a
instituţiilor subordonate acestuia.
Prezintă un slide show.
(În timpul prezentării a sosit domnul consilieri Tóth-Birtan Csaba. Sunt
prezenţi la şedinţă 28 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna.)
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
Benedek Erika: Ce s-a întâmplat cu proiectul after school? Nu se va continua?
Henning László János: Din păcate programul nu a funcţionat pentru că marea
majoritate a solicitărilor au fost depuse mai ales pentru finanţarea cheltuielilor de
personal a profesorilor. Primăriile au depăşit fondul maxim de salarii aprobat şi din
acest motiv n-au putut accesa aceste sumele oferite de Consiliul Judeţean.
Încercăm să regândim acest proiect şi probabil luna viitoare, vom analiza toate
proiectele, încercăm să găsim o soluţie pentru a demara şi acest proiect.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Bedő Zoltán: Am semnalat şi în şedinţa comisiilor de specialitate că nu se poate
accesa site-ul Consiliului Judeţean Covasna şi din această cauză n-am avut posibilitatea
de a studia materialele şedinţei.
Ieri m-am abţinut de la vot în şedinţa comisiei de specialitate, dar acum după o
asemenea prezentare a bugetului n-o să mă abţin.
Tamás Sándor: Nimeni nu a putut accesa site-ul?
Keresztely Irma: Am primit materialul prin e-mail deci nu trebuia să accesăm
site-ul.
Bedő Zoltán: N-am primit nici prin e-mail nimic.
Sztakics István Attila: Toate adresele de e-mail ale consilierilor judeţeni sunt
într-o listă şi trimit materialul tuturor de pe listă şi nu unu câte unu.
Bedő Zoltán: Nici în spam nu este.

7

Tamás Sándor: O să vedem ce s-a întâmplat.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Înainte de a supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat
doresc să fac cunoscut faptul că potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul bugetului
local se adoptă după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole,
alineate, după caz, si pe anexe.
Având în vedere dispoziţiile legale arătate mai înainte, supun la vot Proiectul
bugetului local respectiv Proiectul de hotărâre prin care se aprobă acesta.
Se trece la votarea efectivă a bugetului pe articole.
Notă: La fiecare votarea fiecărui articol se utilizează formula de mai jos.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot domnii consilieri Gáj Nándor şi Orbán Miklós.)
Supun la vot Proiectul de hotărâre în întregime.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot domnii consilieri Gáj Nándor şi Orbán Miklós.)
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul
2014;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 20152017;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 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 bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 şi a estimărilor pe
anii 2015-2017;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe
anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2016;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către
consilierii judeţeni, în anul 2014;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea achiziţionării unor servicii juridice pentru reprezentarea intereselor judeţului
Covasna şi a Consiliului Judeţean Covasna în Dos. nr. 465/64/2011-faza recurs;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Consilierii din fracţiunea PCM-MPP de fiecare
dată când a fost supus la vot achiziţionare de servicii juridice ne-am abţinut şi în acest
caz vom proceda la fel, aşa considerăm că avem jurişti bine pregătiţi care ne pot
reprezenta cu succes în aceste procese.
Ştiu că în cazul în care vom câştiga, onorariul se va recupera de la cel care pierde
procesul, dar totuşi noi ne vom abţine de la vot atât acum cât şi în cazul Spitalului
Judeţean.
Tamás Sándor: Este vorba despre un proces împotriva Curţii de Conturi. Este o
problemă sensibilă şi din această cauză ideea de a angaja avocat provine tocmai de la
juriştii noştri. Ei aşa au considerat că asta este drumul cel bun.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
3 „abţineri” (Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza JózsefGyörgy şi Pethő István)

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru” şi 3 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectul Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere încheiat între
Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Comuna Malnaș, prin Consiliul
Local al Comunei Malnaș;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
reglementarea situaţiei juridice a imobilului Centru de Agrement Zăbala;
Gáj Nándor: Având în vedere faptul că Şcoala Populară de Arte şi Meserii a
cerut să aibă drept de administrare asupra Centrului de Agrement Zăbala, eu nu voi
participa nici la deliberare şi nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumesc.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.)
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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
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/2013 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Covasna;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte
Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Sunt sigur că membrii ATOP-ului au studiat
problemele înainte de a întocmi Regulamentul şi sigur va funcţiona bine acest grup.
Imediat se împlinesc doi ani şi tot nu face parte din acest grup de lucru
reprezentantul fracţiunii PCM-MPP.
Dorim să facem parte din ATOP care după părerea mea are nevoie de noi la
rezolvarea unor probleme de care noi ne-am ocupat.
Deci, noi dorim să muncim în cadrul acestui grup de lucru.
Nu vrem ca cineva să fie dat afară din acest grup, dar am auzit că un membru
demisionează din ATOP şi s-ar putea să găsim o soluţie ca să putem face şi noi parte
din acest grup.
Încă o dată vă spun că dorim să contribuim, la acest grup, prin munca noastră.
Tamás Sándor: Locurile din ATOP au fost împărţite între fracţiunile politice în
funcţie de numărul consilierilor din Consiliul Judeţean.
Sunt şase funcţii despre care decide Consiliul Judeţean, din care 4 funcţii sunt la
UDMR pentru că 60% din totalul consilierilor deţine UDMR-ul, un loc este la fracţiunea
partidelor politice româneşti care au 5 consilieri judeţeni, un loc fracţiunii EMNP-PPMT
care are 4 consilieri judeţeni, iar PCM-MPP nu are reprezentant.
Rezolvarea pentru solicitarea dumneavoastră ar fi ca cele două fracţiuni politice
care au consilieri în număr egal să ajungă la o înţelegere.
De exemplu reprezentantul fracţiunii care face parte din ATOP, la jumătatea
mandatului să demisioneze în favoarea celuilalt.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) și al Stației de Transfer de la
Târgu Secuiesc (ST);
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 2759/119/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
Este cineva contra?

26 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

3
„abţineri” (Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza
József-György şi Pethő István)

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru” şi 3 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece 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 speciale;
Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind
aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a
Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna;
Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezente Raportul de
specialitate.
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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 91/2013 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte
Rapoartele de avizare prezinte, iar d-na director general Vass Mária să prezinte
Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Covasna pe anii 20142020;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte
Rapoartele de avizare prezinte, iar d-na director general Vass Mária să prezinte
Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
O rog pe doamna director general Vass Mária, dacă doreşte, să spună câteva
cuvinte despre această strategie.
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Vass Mária: Strategia de dezvoltare am pregătito în urma consultării cu ONGurile respectiv cu primăriile.
Proiectul strategiei a fost prezentat atât primarilor cât şi reprezentanţilor ONGurilor. Cu toate că legislaţia prevede că strategia trebuie să fie în concordanţă cu
Strategia Naţională, care încă nu a apărut, noi totuşi am elaborat această strategie
pentru că Ministerul Muncii ne presează.
Din această cauză s-ar putea ca să fie nevoie de anumite modificări ulterioare.
Dacă aveţi întrebări răspund cu plăcere.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă sunt întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna, prin demisie, a domnului consilier județean Gáj Nándor şi validarea
desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează un consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna
şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu
privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea unui
consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna vom folosi
buletine de vot.
Kulcsár-Terza József-György: Nu am primit proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: A fost prezentat în comisii de specialitate.
Varga Zoltán: A fost prezentat în Comisia Juridică şi în Comisia pentru
Amenajarea teritoriului, urbanism, administraţie publică locală.
Tamás Sándor: O să dau citire proiectului de hotărâre.
Dă citire proiectului de hotărâre.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul Güman RóbertCsongor.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
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Consult pe domnul Güman Róbert- Csongor dacă acceptă desemnarea?
Güman Róbert-Csongor: Accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinelor de vot suspendăm acest
punct şi mergem mai departe.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
darea în administrare a unor imobile către Consiliul Județean Covasna și Asociația
Vinca Minor pentru realizarea unor infrastructuri de vizitare prin proiectul
„Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul
Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul
Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat prin POS
Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru
Protecţia Naturii”;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin, Tóth-Birtan Csaba şi Bagoly
Miklós-Levente să prezinte Rapoartele de avizare prezinte, iar dl. director executiv
Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2014;
Aţi primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de material.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către
Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2013;
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Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins cu privire la modul de
soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului
2013
Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Raport privind
activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de
interes public, în semestrul II al anului 2013
Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al
Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 2013
Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate de către domnul şef serviciu
Oláh-Badi Csaba.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al
unui consilier judeţean pe anul 2013.
Aţi primit în scris Raportul domnului consilier Dezső Csongor Attila.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi cinci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
În afară de mine s-a înscris şi domnul consilier Kulcsár-Terza József-György.
Înainte să dau cuvântul domnului consilier trebuie să vă fac cunoscute două
lucruri importante şi anume:
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1. Astăzi am preluat în proprietatea oraşului Sf. Gheorghe şi în administrarea
consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe clădirea BNR-ului.
Am ajuns la finalul unei lupte juridice şi politice de 9 ani.
Clădirea BNR-ului în luna februarie a anului 2004 a fost dat în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna şi care după aceea a făcut obiectul unei lupte timp de 9
ani şi astăzi în sfârşit a ajuns în proprietatea Consiliului Local al municipiului Sf.
Gheorghe.
2. Să răsfoiţi cu folos cartea pe care aţi primit-o la începutul şedinţei şi care a fost
realizată din fonduri care provin din proiecte, de la Bucureşti şi Budapesta.
Este de altfel, o carte unică pentru că până în prezent nu a fost publicată niciuna
în trei limbi, adică în ungureşte, româneşte şi în engleză.
În cartea respectivă este vorba de istoria Transilvaniei pe hărţi şi conţine 85 de
hărţi istorice de la prima hartă a Transilvaniei din 1532, până în 1848.
S-o citiţi cu folos.
Dau cuvântul domnului consilier Kulcsár-Terza József-György.
Kulcsár-Terza József-György: În şedinţa anterioară am formulat o rugăminte cu
privire la o şedinţă comună cu cei din judeţul Harghita şi aş dori să mă interesez dacă
aţi reuşit să fixaţi data şedinţei comune?
Tamás Sándor: Luni seara am vorbit despre asta, n-am reuşit să fixăm şi data,
dar probabil se va organiza înaintea datei propuse de dumneavoastră.
Bedő Zoltán: Cu indignare vă aduc la cunoştinţă că atacul împotriva
simbolurilor naţionale maghiare continuă.
Cu regret vă spun din două motive: una pentru că aceste manifestări sunt şi
împotriva naţiunii maghiare şi doi: pentru că putem spune că sunt ilegale indiferent de
orice sentinţă judecătorească.
După cunoştinţele mele în România nu există nicio lege care să interzică folosirea
steagului secuiesc pe instituţii publice.
Dacă ar exista o asemenea lege atunci lege respectivă ar trebui schimbată pentru
că ar fi împotriva drepturilor omului şi aş dori să-l asigurăm pe domnul primar de la
Ozun, de sprijinul nostru.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Cziprián-Kovács Lóránd: Eu am observaţii legate de Spitalul Judeţean.
Din păcate în presă au apărut nişte relatări destul de grave cu privire la
tratamentul aplicat unui pacient.
Este vorba despre o persoană cu handicap psihic sever, care a fost adus la Sf.
Gheorghe şi după aplicarea unui tratament a fost externat, dar din lipsă de fonduri
familia n-a putut să vină după el.
Nu doresc să caut vinovaţi, ci aş dori să vă semnalez o posibilă soluţie pentru
asemenea cazuri şi anume organizarea unei săli, care nu este pentru pacienţi, ci este o
sală de aşteptare pentru cei externaţi, până când vine familia să ridice acei bolnavi care
sunt incapabili să meargă acasă.
Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului director András Nagy Róbert.
András Nagy Róbert: Ştiu de acest caz care s-a întâmplat acum 2 sau 3
săptămâni.
Era problemă de ambulanţă.
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Ambulanţa nu a vrut să transporte înapoi pacientul respectiv care era din
Valea Mare, dacă nu mă înşel.
Într-adevăr era o problemă de familie, dar până la urmă a fost internat şi trimis
acasă cu ambulanţa spitalului.
În asemenea situaţii noi aşa procedăm că transportăm acasă pacientul pe
cheltuiala Spitalului.
Nu văd soluţia ca spitalul să aibă asemenea spaţii special amenajate pentru astfel
de situaţii. Este o solicitare legislativă, în legea sănătăţii, cu privire la transportul
pacienţilor, la domiciliu, cu ambulanţa.
Practic aici situaţia era că bolnavul a fost adus la urgenţă unde a primit
tratamentul după care au dat drumul acasă.
Cziprián-Kovács Lóránd: Problema este că nici măcar n-a fost anunţată familia
că bolnavul poate să ducă acasă.
Problema este că în ambulanţă nu poate urca şi un membru din familia
bolnavului, deci bolnavul este singur la urgenţă.
Tompa György: Legea prevede că nu poate să stea nimeni în ambulanţă în afară
de pacient şi de personal.
Cziprián-Kovács Lóránd: Eu înţeleg acest lucru, dar aici este vorba de omenie. În
asemenea cazuri măcar să se ceară un număr de telefon unde se poate anunţa familia.
Tompa György: Salvarea nu este obligată să vină după pacient la urgenţă.
Deci dacă a adus un pacient la urgenţă care a primit tratamentul, legea prevede
că pacientul respectiv poate să meargă acasă fără ambulanţă.
András Nagy Róbert: Cazul de transport la domiciliu de la spital şi de la urgenţă
este reglementat de lege.
Cziprián-Kovács Lóránd: Eu nu de legalitate vorbeam ci de omenie.
Vă mulţumesc.
Tompa György: Asta e legea.
András Nagy Róbert: Eu aşa consider că această problemă n-ar trebui să fie
problema Spitalului ci ar trebui să fie problema Serviciului de Ambulanţă.
Aici concret s-a întâmplat că am luat legătura telefonică cu cei de la Ambulanţă,
dacă vin sau nu să ia acasă pacientul. Pe urmă la ora 17,00 am luat decizia să fie internat
bolnavul.
Tompa György: Asta a fost omenie din partea domnului director.
András Nagy Róbert: Dacă tot vorbim de omenie atunci ar trebui să vă spun că
membrii familiei au vrut să scapă de acest bolnav şi de aceea l-au trimis la spital cu
ambulanţa.
Tatár Márta Éva: Într-adevăr legislaţia are lipsuri. Ambulanţa aduce bolnavul
până la urgenţă, unde primeşte tratamentul şi dacă nu este cazul să fie internat atunci
poate merge acasă. Deci, de aici nimeni nu mai răspunde de acest bolnav.
După o parte din bolnavii care primesc tratament la urgenţă vine familia iar
restul bolnavilor rămân acolo.
Transportul acestor persoane nu este deloc reglementat, nu există un regulament.
Eu consider că Direcţia de Sănătate Publică şi Serviciul de Ambulanţă împreună
ar trebui să găsească o soluţie pentru asta.
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Sunt foarte multe asemenea cazuri: de exemplu bolnavul avea fractură la
picior, a fost pus în ghips piciorul, dar asta nu însemnă cu este capabil să meargă până
la staţia de autobuz.
Deci asta nu este un caz unic.
Este vorba despre o lacună legislativă şi noi ar trebui să vedem ce putem face la
nivelul judeţului ca să rezolvăm această problemă.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
S-au confecţionat buletinele de vot, deci reluăm punctul şaptesprezece de pe
ordinea de zi.
Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a
votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze
urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Domnul secretar al judeţului Varga Zoltán distribuie buletinele de vot pe bază
de tabel nominal şi explică modul de votare.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea unui
consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul-verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare prezinte, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să
prezinte Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

(Nu a participat la vot domnul consilier Grüman Róbert-Csongor fiind persoana
desemnată în ATOP.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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

