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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Covasna, din data de 10 martie 2016, ora 12,00

Kisgyörgy Sándor – Primarul comunei Valea Crișului
Salut toți participanții la ședința Consiliului Județean Covasna din comuna Valea
Crișului.
Salut pe domnul președinte Tam{s S{ndor, pe domnii vicepreședinți, pe domnul
secretar al județului și pe consilierii județeni.
Salut și locuitorii comunei Valea Crișului care ne-au onorat cu prezența lor și
dorim să mulțumim Consiliului Județean Covasna că țin această ședință noi.
După cunoștințele mele încă nu s-a ținut niciodată ședința Consiliului Județean
Covasna în comuna noastră.
Suntem curioși să vedem cum se derulează o ședință a Consiliului Județean
Covasna.
Dau cuvântul domnului președinte Tam{s S{ndor.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulțumim domnului primar că ne-a invitat să ținem aici această ședință.
Până acum am ținut în mai multe localități ședințe ale Consiliului Județean
Covasna.
De exemplu am ținut ședință și la Leț, unde în anul 1600 s-a ținut ședința
Parlamentului Secuilor.
Într-adevăr în Comuna Velea Crișului este prima ocazie când se ține o ședință a
Consiliului Județean.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi,
10 martie 2016, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
nr. 52/08 martie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 27/S/8 martie 2016.
Proiectul ordinii de zi a 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 18 de consilieri judeţeni din cei 29 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Cziprián-Kovács Lóránd, Dezső CsongorAttila, Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György, Moroianu Ioan, Nagy Zoltán, Orbán
Miklós, Pethő Istv{n, Radu Iosif și Szőcs Gabriella-Timea.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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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:
- 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;
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi, iar
materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean
Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
1. Informare privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliul Județean
Covasna și Consiliul Local Valea Crișului privind dezvoltarea economico-socială și
culturală a Comunei Valea Crișului;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului
Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2016.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
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?
19 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 proiectului de hotărâre înscris la punctul 2 pe ordinea de
zi, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție (16), iar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre de la punctul 3 este necesar votul majorităţii consilierilor
prezenți la şedinţă.
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Informare privind activitățile
desfășurate în comun de către Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local Valea
Crișului privind dezvoltarea economico-socială și culturală a Comunei Valea Crișului
Permiteți-mi să vă prezint materialul.
Prezintă un slide show.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes
județean pe anul 2016;
Unul dintre cele mai importante puncte din această rectificare este că includem în
buget suma de 1.027 mii de lei, care este venitul Spitalului Județean de Urgență Dr.
Fogolyán Kristóf.
O altă poziție foarte importantă este că alocăm din buget suma de 45,55 mii lei
Centrului Militar Județean Covasna pentru reparațiilor curente la clădirea în care
funcționează Centrul Militar Județean.
Puțin știu dar cheltuielile de funcționarea ale Centrului Militar Județean Covasna
sunt suportate de Consiliul Județean.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

19 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
Dorim să dinamizăm aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna și
trebuie să dăm alte atribuții acelor angajați care s-au ocupat de cele două mari proiecte
care se finalizează și anume „Reabilitarea Spitalului” și „Sistemul Integrat de
Management al deșeurilor”
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Aceasta este modificarea cea mai importantă în Statul de funcții al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

19 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Ultimul punct al ședinței este punctul dumneavoastră.
Dacă aveți observații, probleme de ridicat, aveți posibilitatea să le împărțiți cu
noi.
Totodată aș dorii să vă mulțumesc că într-un număr așa de mare ne-ați onorat cu
prezența.
Am ținut ședință în mai multe localități din județ, am fost la Hătuica, la
Comandău, la Leți etc. dar nicăieri n-a fost așa de multă lume la ședință.
Acum aveți posibilitate să vă expuneți părerea, să formulați întrebări.
Zsigmond Sándor: Aș dori să vă întreb dacă funcționează deja Programul de
parteneriat între Județul Covasna, Sibiu și Alba pentru organizarea programelor
culturale pentru promovarea tradițiilor și culturii în județul Covasna?
Tamás Sándor: Da funcționează.
Zsigmond Sándor: În hotărârea Consiliului Județean Covasna cu privire la
finanțarea nerambursabilă a proiectelor și acțiunilor culturale, scrie că în cazuri bine
motivate se pot plăti finanțarea programelor și anticipat.
Care sunt acele cazuri bine motivate?
Tamás Sándor: Regula principală este că finanțarea se plătește ulterior
programului, dar necesită și o contribuție proprie în procent de 10% din totalul
proiectului.
Cazul bine motivat este că proiectul este așa de mare încât nu există posibilitatea
de a plăti procentul de 10% care reprezintă contribuția proprie.
Zsigmond Sándor: Proiecte care sunt peste 5 mii de lei.
Tamás Sándor: Și mai mari.
De exemplu: dacă se depune proiectul pentru finanțarea unei statui care
valorează 10-30 de mii de lei și asociația sau fundația are procentul de 10%, dar suma
aceea nu este suficient pentru a plătii sculptorul.
Zsigmond Sándor: În hotărârea Consiliului Județean scrie: „contribuția proprie
este în procent de 20%”.
Tamás Sándor: Și eu pot să greșesc. Adevărat este ceea ce scrie pe hârtie.
Zsigmond Sándor: Avem o asociație care se numește Asociația Casei Memoriale
Bedő Albert, care anul trecut n-a avut nicio activitate și din această cauză nu avem nici
bilanț contabil.
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Anul acesta putem să depunem proiect la Consiliul Județean Covasna dacă
n-avem bilanț contabil pentru anul trecut?
Tamás Sándor: Asociația a fost înființată recent, deci n-aveți cum să aveți bilanț
contabil pentru anul trecut.
Da se pot depune proiecte și fără bilanț contabil.
Zsigmond Sándor: Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații, probleme dacă sunt?
Para Zoltán: Am fost profesor, momentan sunt pensionar și sunt din Ghidfalău.
În primul și în primul rând aș dori să mulțumesc Consiliului Județean Covasna
că în sfârșit a fost reabilitat drumul spre Valea Crișului.
Totodată aș dori să vă întreb dacă ați observat când ați venit aici că drumul
recent reabilitat începe să fie plin de gropi?
Eu nu înțeleg cum este posibil ca într-un termen atât de scurt să apară gropile în
asfaltul nou.
Acest drum peste doi va arăta și mai rău cum a fost înaintea reabilitării.
Eu vă rog să plombați aceste gropi până nu vor devenii și mai mari.
Tamás Sándor: Am văzut și noi și va fi remediată problema.
Alte observații, întrebări dacă sunt?
Poftiți domnule primar.
Kisgyörgy Sándor: Eu doresc să mulțumesc Consiliului Județean pentru sprijinul
acordat în cei aproape 4 ani de când dețin funcția de primar.
Doresc să mulțumesc și pentru suma de 150 de mii de lei alocată de Consiliul
Județean pentru reabilitarea clădirii în care funcționează momentan școala din Valea
Crișului.
Această clădire a fost construită cândva și n-am putut decide cu ce scop a fost
construită, iar clădirea școlii și a grădiniței a fost într-o stare foarte deteriorată și am
reabilitat clădirea respectivă, din surse proprii și cu sprijinul Consiliul Județean și
provizoriu în această clădire funcționează școala și grădinița.
De aceea am spus că provizoriu, pentru că în această lună vom depune un
proiect pentru construirea unei noi școli, care va fi finanțat din fonduri europene.
După lungi proceduri am reușit și noi să ajungem pe lista de priorități din
Proiectul pentru extinderea și modernizarea sistemelor cu apă și apă uzată în Județul
Covasna, dar când ne-am interesat la AQACOV am primit răspunsul că în anul 2016 nu
se va realiza nimic la Valea Crișului.
Situația în care suntem încetul cu încetul a devenit insuportabilă.
Dacă prin AQACOV nu se poate, atunci ar trebui să facem o altă asociație și să
încercăm să facem niște pași înainte.
O altă problemă importantă este că de la noi primește apa potabilă localitatea
Arcuș și mereu sunt în întârziere cu plata apei și noi trebuie să suportăm din bugetul
nostru și cantitatea de apă folosită de localitatea Arcuș.
Rog, dacă se poate, să faceți ceva în vederea rezolvării acestei probleme.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Henning László János: Există mai multe posibilități pentru extinderea rețelei de
apă uzată.
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Primul este posibilitatea amintită și de domnul primar, care dacă nu
funcționează există posibilitatea de a depune proiect în cadrul programului PND și în
cazul în care aveți documentațiile necesare se poate depune proiectul.
În ceea ce privește operatul de furnizare a apei, după părerea mea cele două
comune ar trebui să înființeze un operator propriu.
În acest caz mai corect se poate stabilii prețul apei.
Kisgyörgy Sándor: Ultima posibilitate nu va funcționa, deoarece comuna Arcuș
va primii apa de la Sf. Gheorghe.
Henning László János: Dacă ei vor primii apa de la Sf. Gheorghe atunci Valea
Crișului poate să înființeze un operator separat.
Kisgyörgy Sándor: Legea nu ne permite să înființăm un operator propriu.
Henning László János: Consiliile locale au dreptul să înființeze operatoare
separate, la Brețcu funcționează, deci se poate.
Consider că prioritar este reabilitarea și extinderea rețelei.
Trebuie să vedem documentația, studiul de fezabilitate și să facem primii pași.
Kisgyörgy Sándor: Am moștenit 6 documentații pentru aceeași lucrare.
Henning László János: Aceste documentații expiră după un anumit timp.
Kisgyörgy Sándor: Nu putem comanda pentru aceeași lucrare a șaptea
documentație, pentru că cei de la Curtea de conturi ne vor imputa.
Am împrospătat cea mai bună documentație.
Henning László János: Dacă ați împrospătat atunci se poate depune proiectul în
cadrul programului PND.
Kisgyörgy Sándor: Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Szőcs János: Sunt pensionar de la Calnic și avem mari problemă cu rețeaua
electrică.
Acum cca. 4 ani ați înmânat domnului primar o aprobare de la Electrica S.A.
pentru reabilitarea rețelei de electricitate între Valea Crișului și Calnic.
Au trecut 4 ani și nu s-a întâmplat nimic.
Curentul electric la Calnic e atât de slab încât dacă cineva la marginea satului dă
drumul la aparatul de sudură la noi se oprește mașina de spălat.
Când am tăiat porcul și tocam carnea, în momentul în care vecinul a dat drumul
la aparatul de sudat s-a oprit la noi mașina electrică de tocat carne.
Vă rog să faceți ceva pentru rezolvarea acestei probleme.
Tamás Sándor: Trebuie montat un transformator?
Szőcs János: Nu știu, dar curentul este foarte slab.
Tamás Sándor: Recent am emis o autorizație de construire pentru Electrica S.A.
pentru construirea unui transformator.
Este în curs rezolvarea problemei, până acum au rezolvat partea actelor și
urmează partea fizică a lucrărilor.
Szőcs János: Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte întrebări, observații dacă sunt?
Nu sunt.
Ce nu am amintit încă, avem program pentru reabilitarea terenurilor de joacă la
care ați participat, avem program de reabilitarea și modernizarea căminelor culturale,
avem program de reabilitarea și modernizarea bazelor sportive și program de
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reabilitare a unităților de învățământ, programe care ar trebui să fie finanțate din
fonduri Guvernamentale.
Sunt programe guvernamentale, dar nu prea sunt fonduri care pot fi accesate.
Comuna Valea Crișului a depus un proiect câștigător pentru reabilitarea școlii.
Noi am sprijinit acest proiect cu 150 mii de lei, dar contribuția proprie a comunei a fost
mult mai mare.
Lucrul cel mai important este colaborarea.
În ultimii ani s-a reușit colaborarea între Valea Crișului și Județul Covasna, între
Valea Crișului și celelalte comune și se văd rezultatele acestei colaborări.
Eu vă rog ca la alegerile din vară să ascultați mintea ca să nu ajungeți iar în
situația în care erați de două decenii.
Cum ați căzut în această groapă dumneavoastră știți, dar cum ați ieșit din groapă
și eu știu.
Ați văzut rezultatul colaborării, dar pentru realizarea anumitor lucruri este
nevoie de un bun gospodar.
Eu sunt subiectiv în legătură cu domnul primar Kisgyörgy S{ndor, pentru că am
fost și colegi de liceu și-l consider un bun gospodar.
Dar lângă un bun gospodar trebuie să fie și o echipă bună pentru a putea realiza
lucruri bune.
Lucrurile sunt simple, dacă există un bun gospodar cu echipă bună, cu care se
poate colabora.
Mulțumim că ne ați găzduit, că ne ați onorat cu prezența într-un număr așa de
mare și că ne-ați prezentat problemele cu care vă confruntați și că ne-ați cerut părerea
pentru rezolvarea acestora.
Vă mulțumim.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

