1

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 23 iunie 2015, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Înainte de deschiderea ședinței doresc să mulțumesc domnului Dimény Attila,
directorul Muzeului de Istorie a Breslelor „Incze L{szló”, instituție subordonată
Consiliului Județean, că ne găzduiește și îl rog pe domnul director să ne spune câteva
cuvinte de bun venit.
Dimény Attila: Doamnelor și domnilor! Este onorant pentru mine și instituției pe
care o conduc că din când în când ședințele Consiliului Județean Covasna se țin la noi.
Această clădire a fost construită în anul 1857, pentru a fi sediul consiliul local și
până în anul 1968 această sală a fost sala de ședință a consiliului local și vă doresc o
dezbatere fructuoasă.
Vă urez spor la treabă!
Tamás Sándor: Mulțumim.
Nu din întâmplare ținem ședința de astăzi aici ci pentru că avem în proiectul
ordinii de zi un proiect de hotărâre care este legat de Tg. Secuiesc.
Așa cum am menționat Muzeul este instituție subordonată Consiliului Județean, iar
clădirea este în proprietatea consiliului local al municipiului Tg. Secuiesc.
Salut pe domnul Derzsi Gyula, viceprimarul municipiului Tg. Secuiesc. consilierii
locali ai municipiului Tg. Secuiesc care au acceptat invitația noastră la această ședință și
pe domnul secretar al municipiului Tg. Secuiesc.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 23
iunie 2015, 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. 127/18 iunie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 75/S/18 iunie 2015.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul 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 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin, Goga Octavian, Radu Iosif şi Tompa
György.
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. Z{tyi Andrei Ludovic, secretar, Primăria municipiului Tg. Secuiesc;
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- Dl. Balázs Jozsef-Attila, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
- Dl. Bejan András, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
- D-na Györke Cristina-Denisa, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
- Dl. Ilyés Botond, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
- Dl. Taierling Johann, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
- Dl. György Alfons Gheorghe, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ”Mihai Viteazul” al Județului Covasna;
- Dl. Hadnagy Istv{n, director executiv al Poliției Locale al municipiului Sf.
Gheorghe;
- Dl. Cristian Rais, reprezentant Structură Teritorială pentru Probleme Speciale
județul Covasna;
- Dl. András-Nagy Róbert – director - Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Fogoly{n
Kristóf”;
- 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 28 mai 2015, 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 28 mai 2015.
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.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor de
„Închidere a depozitului neconform de deșeuri (rampa de gunoi) al municipiului Tg.
Secuiesc” în cadrul Proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul
Covasna”, respectiv transmiterea imobilului care a constituit obiectiv de investiție
„Închidere a depozitului neconform de deșeuri (rampa de gunoi) al municipiului Tg.
Secuiesc”, din proprietatea publică al județului Covasna și din administrarea Consiliului
Județean Covasna în proprietatea publică a municipiului Tg. Secuiesc și în administrarea
Consiliului local al municipiului Tg. Secuiesc;
2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de
Urgență “Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe a echipamentelor şi dotărilor tehnico-
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medicale aferente Lotului 1, livrate în cadrul Contractului de furnizare nr.
522/02.10.2014;
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a
judeţului Covasna, Ediţia 2015;
4. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna;
5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 117/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, a Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” –
Bod Péter Megyei Könyvtár;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 –
33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”.
8. Raportul de activitate al domnului Kulcsár-Terza József-György, consilier
judeţean, pe anul 2014;
9. Raportul de activitate al Centrului de Cultură al Județului Covasna pe anul 2014;
10. 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?
27 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1 și 2 pentru adoptarea cărora este necesar votul a două treimi din
numărul total al consilierilor în funcţie (21).
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor de „Închidere a depozitului neconform
de deșeuri (rampa de gunoi) al municipiului Tg. Secuiesc” în cadrul Proiectului „ Sistem
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de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna”, respectiv transmiterea
imobilului care a constituit obiectiv de investiție „Închidere a depozitului neconform de
deșeuri (rampa de gunoi) al municipiului Tg. Secuiesc”, din proprietatea publică al
județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea
publică a municipiului Tg. Secuiesc și în administrarea Consiliului local al municipiului
Tg. Secuiesc;
Așa am procedat de fiecare dată, când am preluat imobile de la unitățile
administrativ teritoriale din județ, după terminarea lucrărilor am restituit localităților
imobilele cu investiția terminată.
Rog să-mi permiteți să vă prezint mai amănunțit situația lucrărilor în ceea ce
privește „Închiderea depozitului neconform de deșeuri (rampa de gunoi) al municipiului
Tg. Secuiesc”.
Prezintă un slide show despre Sistemul integrat de management al deșeurilor și
despre programele comune cu consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc.
Am încă o veste bună și anume astăzi a fost turnat primul tronson de 500 m de
covor asfaltic între Hăghig-Belin-Aita Mare-Micloșoara-Aita Medie într-o lungime de 20
km și sperăm că într-o lună se vor finaliza lucrările de asfaltare, care ne vor costa 3
milioane de lei.
Despre aceste probleme am discutat destul de mult și doresc să mulțumesc tuturor
consilierilor județeni că ne au sprijinit, pentru că toate problemele de dezvoltare au fost
adoptate cu unanimitate de voturi.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Dacă sunt întrebări?
Pethő Istvan: Această lucrare de asfaltare de la Hăghig este parte din proiectul
comun cu județul Brașov?
Tamás Sándor: Nu. Aici este vorba de un covor asfaltic de o grosime de 4 cm și în
ambele părți al drumului un acostament de 0,5 m și vopsirea marcajelor.
Este o lucrare de întreținere.
Undeva în luna septembrie va ajunge echipa, care realizează lucrările de întreținere,
la tronsonul Biborțeni-Micfalău unde se va depune un covor asfaltic pe o porțiune de
drum de 14 km. Asta înseamnă că pe Hatod unde momentan este asfalt acolo va fi turnat
un nou covor asfaltic.
Avem și un alt proiect European comun cu județul Brașov care vizează reabilitarea
totală a acestui drum, dar până la finalizarea acestui proiect, care poate dura 4-5 ani,
facem aceste lucrări de întreținere.
Dacă am amintit de covoare asfaltice trebuie să vă fac cunoscut că asemenea
covoare asfaltice vor fi realizate și în alte părți ale județului, la Orbaiszék și la Sepsiszék,
dar mai târziu voi veni în fața dumneavoastră și cu poze despre aceste lucrări.
Revenind la proiectul de hotărâre de la primul punct de pe ordinea de zi, vă consult
dacă mai aveți și alte observații?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-
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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 darea în
folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență “Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf.
Gheorghe a echipamentelor şi dotărilor tehnico-medicale aferente Lotului 1, livrate în
cadrul Contractului de furnizare nr. 522/02.10.2014.
Permiteți-mi să vă prezint un material despre reabilitarea Spitalului Județean de
Urgență “Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe.
Prezintă un slide show.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2015;
Este vorba de actualizare monografiei, dar este prezent domnul Cristian Rais,
reprezentantul Structurii Teritoriale pentru Probleme Sociale a județului Covasna care
răspunde la eventualele întrebări.
Cristian Rais: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Covasna;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Și la ședința anterioară am avut pe ordinea de zi
numirea unor noi membri în ATOP, reprezentantul Instituției Prefectului, atunci când
consilierii din fracțiunea PCM-MPP ne-am abținut la vot, deoarece nu suntem de acord
cu munca Instituției Prefectului și nu am greșit deloc deoarece reprezentantul Prefecturii
nu a venit săptămâna trecută la ședința ATOP.
Această instituție nu face altceva decât servește Guvernul și ne jignește și persecută
simbolurile noastre.
Consider că împreună trebuie să facem ceva pentru că probabil ați aflat că Instituția
Prefectului a formulat recurs în procesul pentru intonarea imnului.
Vă rog să ne sprijiniți în acțiunile noastre care vor avea loc probabil săptămâna
viitoare.
Am dorit să vă atrag atenția asupra faptului că Instituția Prefectului nu își face
datoria pentru că nu sunt prezenți nici la ședințele ATOP.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Fülöp Csaba: De ce se retrage comuna Estelnic din asociație, din proiectul de
hotărâre nu reiese motivul retragerii?
Tamás Sándor: Nu știu.
Henning László János: Ceea ce știm, este că acele comunități locale au dorit să facă
parte din această asociație, care în ciclul următor doresc să depune proiecte europene.
Probabil ei s-au răzgândit sau au găsit alte surse.
Fülöp Csaba: Din ziar am aflat că la Zăbala atribuțiile primarul sunt exercitate în
continuare de Ádám Attila, pentru că el a semnat și hotărârea.
N-ar trebui să modificăm în actul adițional numele persoanei care va semna în
numele comunei Zăbala?
Tamás Sándor: Noi nu putem să modificăm.
Domnul Ádám Attila este primarul suspendat al comunei Zăbala.
Atribuțiile primarului sunt exercitate, interimar, de viceprimarul comunei.
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Fülöp Csaba: Noi acum adoptăm hotărârea din care face parte și anexa nr. 7, care
este actul adițional în care scrie că va fi semnat de domul Ádám Attila în calitate de
primar.
Henning László János: Actul adițional l-am primit de AQUACOV.
Fülöp Csaba: Eu m-am gândit dacă n-ar fi bine să modificăm.
Varga Zoltán: Actul adițional va fi autentificat în fața notarului public și atunci se
va trece persoana care va semna pentru comuna respectivă.
Fülöp Csaba: Deci, dacă noi adoptăm hotărârea în această formă nu trebuie să mai
adoptăm o hotărâre de modificare.
Tamás Sándor: Nu, pentru că domnul viceprimar va semna în locul domnului
primar în fața notarului public.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 117/2013 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și Statului de
funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár;
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului județean Covasna nr. 111/2014 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–
Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Lucrările au fost începute pe tronsonul de drum între Chilieni și Ozun, în lungime
de 6 km și va fi reabilitat în totalitate.
La această lucrare consiliul județean a contribuit cu 5 milioane de lei și de la
Ministerul Dezvoltării am primit 120 mii de lei pentru reabilitarea acestui drum.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al domnului
Kulcsár-Terza József-György, consilier judeţean, pe anul 2014;
Materialul a fost prezentat în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al Centrului de
Cultură al Județului Covasna pe anul 2014;
Și acest material a fost prezentat în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Poftiți domnul Bedő Zolt{n.
Bedő Zoltán: Profit de această ocazie, că suntem la Tg. Secuiesc, și aș dori să vă
atrag atenție asupra problemei care este legată de Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare a
Cartofului Tg. Secuiesc.
Cei care sunt din Tg. Secuiesc știu că această Stațiune de Cercetare folosește
pământul a mai multor cetățeni, n-au vrut să restituie pământurile, pe motiv că
cercetările pe care le fac reprezintă un interes economico-național.
Este de știut că în ultimii 25 ani nu s-a întâmplat nimic deosebit acolo.
Eu am întrebat agricultorii din zonă și nimeni n-a cumpărat semințe de aici.
Am înțeles că se pregătește o hotărâre de Guvern care ar face posibil cumpărarea
terenurilor de cel care l-a avut în posesie și așa va fi posibil ca agricultorii să nu mai
primească înapoi pământurile care n-au fost restituite și vor fi cumpărate de străini.
Întrebarea mea este dacă Consiliul Județean sau domnul președinte va face
demersuri pentru rezolvarea acestei probleme?
Dacă da, ce demersuri veți face?
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Următoarea problemă este legată de Fabrica de prelucrare a lemnului
Holzindustrie Schweighofer.
După cunoștințele mele, în data de 18 iunie a avut loc ședința comisiei în care s-a
adoptat autorizația finală pentru protecția mediului.
Din păcate, deși legea îl obligă să aducă la cunoștința publicului, încă nu s-a făcut
acest lucru.
În această comisie este membru și reprezentantul consiliului județean în persoana
domnului vicepreședinte Nagy Iosif și aș dori să-l întreb care a fost punctul lui de vedere
și dacă a votat pro sau contra?
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor ar putea să vă
povestească multe de despre SCPC.
Suprafața de teren amintit de domnul consilier avea 907 ha, când eu eram deputat
și în doi pași am reușit s-o diminuăm la 325 ha.
Deci, cca. 600 ha de teren au ajuns înapoi la proprietarii din Cernat, Turia și Tg.
Secuiesc în anii 1997-2000.
De atunci n-am reușit să mai diminuăm această suprafață de teren pentru că
majoritatea parlamentară avea alte planuri.
Eu personal m-am ocupat de această problemă și consider că atunci am făcut un
pas uriaș.
Consiliul județean n-are printre atribuții retrocedarea terenurilor.
Consiliile locale și comisiile locale de retrocedări, precum și comisia județeană de
retrocedări de pe lângă Prefectura Covasna sunt competenți în rezolvarea problemei.
Am vorbit despre această problemă și în cadrul UDMR-ului și domnul deputat
Fejér László-Ödön se ocupă de acest caz și a făcut demersuri pentru a împiedica ca
terenul din folosința SCPC-ului să fie dat în chirie.
Planul este să împiedicăm ca cel mai bun teren arabil din județ cu o suprafață de
325 ha să fie dat în chirie persoanelor străine care să facă agricultură și să vândă
produsele.
Pot să afirm că SCPC-ul n-a folosit acest teren pentru cercetare, ci au cultivat
legume care au fost vândute.
Nu se știe ce s-a întâmplat cu semințele lor, dar se știe că agricultorii din zonă n-au
cumpărat de la ei.
În ceea ce privește problema Holzindustrie Schweighofer o să dau cuvântul
domnului vicepreședinte, dar mai înainte vă rog să încercați să faceți distincție între
problemele care intră în sfera de competență a Consiliul Județean și probleme a căror
rezolvare aparțin de alte instituții ale administrație publice centrale.
Agenția Națională pentru Protecția Mediului este o instituție de specialitate a
administrației publice centrale cu activitatea căreia noi nu avem nicio legătură.
Dau cuvântul domnului vicepreședinte Nagy Iosif care este reprezentantul
Consiliului Județean Covasna în comisia județeană pentru protecția mediului.
Nagy Iosif: În ziua în care a avut loc ședința comisiei eu am fost la București, cu o
delegație județeană în legătură cu proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor.
Din partea Consiliului Județean Covasna la ședința comisiei a participat domnul
Papp Endre, care a formulat două obiecții și anume:
1. poluarea luminoasă, deci e prea mare lumina și la Surcea se poate citi noaptea
de lumina răspândită de fabrică;
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2. uzina să fie înconjurată de copaci și cât mai repede ar trebui să se planteze
copaci care să estompeze aspectul de centru industrial;
Cum a spus și domnul președinte, noi putem să formulăm obiecții dar este o
instituție care are anumite proceduri pe baza cărora eliberează avizul de mediu.
Nu avem cunoștință dacă au dat avizul s-au nu.
Tamás Sándor: De altfel aceste obiecții le-am formulat și în scris și actul a fost
înregistrat la ANPM Covasna.
Alte întrebări dacă sunt?
Tatár Márta Éva: Aș dori să vă informez că în perioada 10-12 iunie am participat
împreună cu domnul președinte la ședința festivă de aniversarea a 30 de ani de la
înființarea Adunării Regiunilor Europene.
Bănuiesc că știți că județul Covasna din anul 1997 este membru ARE și în ultimii 5
ani eu sunt membru în Comitetul executiv.
La această ședință a Biroului organizată la Goteborg, domnul președinte a
prezentat lipsa aplicării subsidiarității în România și a prezentat cât de mult ar ajuta
dezvoltarea economică și culturală dacă ar fi luate în considerare regiunile istorice și așa
s-ar întâmpla regionalizarea în România.
Cei din Birou au fost foarte interesați de cele prezentate de domnul președinte și în
același timp am solicitat sprijinul ARE în această inițiativă a noastră.
În ziua următoare a avut loc ședința de aniversare a 30 de ani, unde era vorba de
importanța regiunilor de care a vorbit și un profesor politolog și era vorba și de faptul că
va crește dimensiunea relațiilor internaționale ale regiunilor.
A fost modificat statutul adunării și sperăm că vom fi membrii biroului în
continuare.
Consider că acest lucru este foarte important și în privința relațiilor internaționale,
dar și să fie cunoscut pe plan internațional inițiativa noastră de regionalizare.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Cziprián Kovács Lóránd: În legătură cu cele spuse de domnul consilier Kulcsár, aș
dori să vă spus că în literatura de specialitate este vorba de două moduri de rezolvare în
privința autorităților administrației publice locale, din care una afirmă că instituțiile
prefectul sunt complet inutile, iar cealaltă afirmație este că funcționarea Asociației
Regionale ale Consiliilor Locale nu este motivată.
Am și o întrebare la domnul președinte și anume: este posibil să ținem ședința
ordinară din luna iulie undeva la începutul lunii iar ședința ordinară din luna august la
sfârșitul lunii, să avem și noi posibilitatea de a merge în concediu?
Tamás Sándor: Mulțumim.
În legătură cu data ședințelor, trebuie să vă spun că de data aceasta nu se poate,
pentru că sunt două proiecte de hotărâri foarte importante care sunt supuse dezbaterii
publice și care necesită un termen de 30 de zile lucrătoare de la dat publicării până la
adoptare.
Este vorba de aprobarea Strategia de dezvoltare a județului și de aprobarea
proiectului de steag al județului, ambele proiecte fiind foarte importante în viața
județului.
Deci, de această dată nu putem să ținem mai repede ședința ordinară din luna iulie,
pe care am planificat-o s-o ținem în data de 30 iulie.
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În legătură cu răspunsul dumneavoastră, la problema ridicată de domnul consilier
Kulcsár, cei care cunosc literatura de specialitate cunosc și aceste teorii și modurile de
rezolvare ale problemelor între instituția prefectului și unitățile administrativ teritoriale.
Noi zilnic simțim cum funcționează sistemul și care sunt lipsurile.
Citind literatura de specialitate, eu totuși consider că ar trebui să fie desființate
instituțiile prefectului.
Mulțumesc.
Tatár Márta Éva: În legătură cu literatura de specialitate, am avut posibilitate de a
asculta prelegerea unui profesor de la Goteborg, care în materialul prezentat a subliniat
faptul că în ceea ce privește organizarea și funcționarea autorităților tendința este de
„multi lever government”, în care fiecare are rolul bine definit.
ARE a comandat acum un studiu, care se va efectua la 230 de membri unde se va
studia necesitatea de a se opera corecții privind eficiența și care este rolul Autorității
Regionale în secolul XXI.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
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

