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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 12 aprilie 2017, ora 10,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 12 aprilie 2017, ora 10,00 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. 163/11 aprilie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 45/S/11 aprilie
2017.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi
„Háromszék”.
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 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Dimény György, Lukács Lászó și Szőcs László.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:

-

D-na Vass Mária – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;

-

reprezentanţii mass-media.

Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi și
proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, toate cele 8 proiecte de hotărâri sunt cu condiții
de urgență, dar o să explic în parte urgența fiecăruia.
La primul punct: cum v-am informat data trecută că am câștigat proiectul de 4,9
milioane de euro pentru reabilitare Muzeului Național Secuiesc și pentru a încheia
precontractul cu ADR Centru este nevoie de a specifica suma totală câștigată, valoarea
de 2% a contribuției proprii și angajamentele pentru eventualele cheltuieli conexe ce se
vor ivi pe parcurs.
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Punctul doi vizează un acord de parteneriat între Județul Covasna, orașul
Baraolt, comunele Vârghiș și Brăduț pentru reabilitarea drumului județean interjud pe
care urmează să depunem la POR.
Punctul trei este adoptarea unei documentații cadastrale privind actualizarea
datelor imobilului de la uzina noastră de gestionarea deșeurilor, unde este o diferență
de 1 m2, deci în loc de 157.100 m2 la suprafața măsurată există 157.101 m2 deci diferența
este de 1 m2 la 15 hectare, pe care trebuie să corectăm.
La punctul patru este vorba de demolarea fotei spălătorii de la Castelul Mikó din
Olteni, care este proprietatea noastră comună cu Primăria Bodoc, la care avem
expertiza-tehnică și procesul verbal de control întocmit de Inspectoratul de Stat în
Construcții.
La punctul cinci avem aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă
şi apă uzată din judeţul Covasna. Acest proiect servește interesele comunelor Barcani,
Brăduț, Chichiș, Dobârlău, Estelnic, Poian și Reci pentru a fi incluse în Master Planul
revizuit pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna, în vederea obținerii
mai multor puncte la depunerea proiectului la PNDR.
La punctul șase avem aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru că
Ministerul Dezvoltării are o Notă de Constatare pentru corecții financiare în ceea ce
însemnă reabilitarea drumului județean între Covasna și Tg. Secuiesc, pe care am
executat în anul 2012.
La punctele șapte și opt avem revizuirea hotărârilor noastre privind finanțările
nerambursabile pentru programele culturale, sportive etc.
Henning László János: La Monitorul Oficial al României parte VI-a au zis că
trebuie să punem acele date exacte unde vor fi publicate, respectiv evaluate și punctele
din proiect.
Tamás Sándor: Acestea sunt cele 8 proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi
și am ținut să va informez mai detailat fiindcă suntem în ședință extraordinară.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul
„REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU
GHEORGHE” în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei
de evaluare şi selecţie;
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii parteneriatului Judeţului Covasna
cu Orașul Baraolt, Comuna Vârghiș și Comuna Brăduț în vederea realizării
proiectului „Reabilitare drum județean interjud COVASNA – HARGHITA, care
face legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A”;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea
datelor imobilului înscris în C.F. nr. 23006 Boroșneu Mare sub nr. cadastral 23006;
Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a corpului
de clădire 16-C19, construcție anexă –spălătorie, înscris în C.F. nr. 23743 al comunei
Bodoc, aflat în coproprietatea privată a județului Covasna în cote de ½ parte și în
administrarea Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Master Planului revizuit pentru
sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
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7.

8.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 48/2017 privind aprobarea Programului anual și a anunțului
de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice,
de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din
bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 60/2017 privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului
Covasna, în anul 2017”;
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 majorităţii
consilierilor în funcție.
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 3 și 4 pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului de investiții cu titlul „REABILITAREA ANSAMBLULUI
MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie;
Am înțeles că ați primit materialul înaintea ședinței, dar vă informez că valoarea
totală a proiectul este de 21.816 mii de lei care este în jur de 4,9 milioane de euro, din
care contribuția proprie a Județului Covasna este de 2% care cu cheltuieli neeligibile se
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ridică la 5.316 mii de lei plus celelalte angajamente pe care le suportăm pentru a
demara acest proiect.
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?

27 de voturi
-

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
aprobarea constituirii parteneriatului Judeţului Covasna cu Orașul Baraolt, Comuna
Vârghiș și Comuna Brăduț în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum județean
interjud COVASNA – HARGHITA, care face legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A”;
Acest tronson de drum pe care intenționăm să reabilităm se compune din două
părți, primul în parteneriat cu Județul Brașov și al doilea în parteneriat cu Județul
Harghita, dar ca să fie totul în regulă trebuie să încheiem un contract de parteneriat cu
acele localități prin care trece tronsonul respectiv, mai exact Baraolt, Vârghiș și Brăduț.
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?

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 pentru
aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea datelor imobilului înscris în
C.F. nr. 23006 Boroșneu Mare sub nr. cadastral 23006;
Este vorba despre un teren de 15 hectare și este o diferență de 1 m2 și trebuie să
corectăm acest lucru. Desigur, avem documentația cadastrală întocmită în acest sens.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

27 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

-

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
scoaterea din funcțiune în vederea demolării a corpului de clădire C19 - construcție
anexă ”spălătorie” din C.F. nr. 23743 comuna Bodoc, situată în comuna Bodoc, satul
Olteni, str. Principală nr. 95, județul Covasna, aflat în coproprietatea privată a județului
Covasna și a comunei Bodoc în cote părți de ½;
Este vorba de o anexă, o fostă spălătorie de pe lângă pârâul Olt, din incinta
Castelului Mikó, care oricând poate prăbuși, pentru care avem expertiză tehnică și
Hotărârea Consiliului Local Bodoc.
Noi împuternicim pe domnul primar al Comunei Bodoc să efectueze demolarea
acestei clădiri și radierea imobilului din cartea funciară.
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?

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 privind
aprobarea completării Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din
judeţul Covasna;
Așa cum v-am spus este vorba de comunele Barcani, Brăduț, Chichiș, Dobârlău,
Estelnic, Poian și Reci cărora este important în vederea depunerii proiectului PNDR.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins
privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;

Proiectul

de

hotărâre

Cum v-am explicat, în anul 2012 am terminat lucrarea de reabilitarea a drumului
județean Covasna și Tg. Secuiesc, dar mai avem o dispută, de 61 de mii de lei, cu
Ministerul de resort.
Suma nu este mare dar nu ne lăsăm și nu lăsăm dreptatea noastră.
Având în vedere aceste procese mai speciale, fiind vorba de corecții financiare
noi propunem să achiziționăm servicii juridice.
În ședința anterioară a avut loc o dispută între mine și Fostul președinte al
EMNP-PPMT, dacă este nevoie de achiziționarea serviciilor juridice sau nu.
Doresc să informez atât pe domnul consilier cât și întregul plen, ca am câștigat
procesul și instanța a obligat partea adversă la plata cheltuielilor de judecată.
Ambrus József: Tocmai asta am vrut să spun, dar citez din Sentință „… respinge
recursul…….. obligă petenta la plata onorariului avocațial în valoare de 5.420 lei”.
Doresc să spun un lucru. Haideți să nu fim populiști și să fie un lucru cât se
poate de clar: la aceste procese vin firme private puternice cu birouri de avocatură
puternice.
În momentul în care noi, Consiliul Județean Covasna avem posturi de juriști
neacoperite, unu face parte din comisia de evaluare, celălalt face parte din rezervă și ne
mai rămâne un jurist.
„Cum mama dracului” să te duci împotriva unei firme de avocatură
internațională cu jurist care este axat pe probleme administrative.
Deci, ați văzut, dacă lucrăm bine și câștigăm procesul și nu ne costă absolut
nimic, pentru că-l obligă pe cel care pierde procesul la plata cheltuielilor de judecată.
Tamás Sándor: Vis a vis de, acum o lună sau două luni de zile, colegul nostru
Balázs Attila, nu a fost de acord să angajăm firmă de avocatură și a și votat împotrivă.
Sunt procese complexe, ne judecăm cu firme mari, care într-adevăr au bani și
putere, de a angaja firmă de avocatură recunoscută pe plan național și chiar pe plan
internațional.
De pildă la licitații sau la procese financiare am angajat de mai multe ori firme de
avocatură și am câștigat mai multe procese și după aceea Curtea de Apel a obligat firma
care a pierdut împotriva noastră să plătească cheltuieli de judecată.
Deci, numai de câștigat avem din aceste spețe.
Vă consult, dacă aveți și alte observații în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Fazakas Péter: Pe mine m-ar interesa, mai exact ce a fost această corecție?
Dacă nu mă înșel cu 25% a crescut valoarea lucrării și asta a fost atacat.
Henning László János: E imposibil să crească valoarea lucrării cu 25%.
Tamás Sándor: E imposibil.
Fazakas Péter: Atunci, eu n-am înțeles bine.
Tamás Sándor: Rog pe domnul director Sztakics István Attila să ne explice pe
scurt despre ce este vorba.
Sztakics István Attila: În primul rând această corecție ne-a fost stabilită referitor
la actul adițional nr. 2 încheiat de Consiliul Județean Covasna cu Asocierea a două
firme VALDEK și VECTRA, al cărui obiect îl constituie achiziționarea unor lucrări
suplimentare aferente proiectului în cauză, care se referă la reabilitarea drumului
județean 121, tronsonul Covasna-Zăbala-Imeni-Tg. Secuiesc.
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Acest act adițional, în opinia noastră a fost necesar a fi încheiat pentru că după
ce s-a încheiat contractul inițial au intervenit niște circumstanțe imprevizibile, întrucât
modificarea standardelor privind indicatoarele rutiere a apărut în anul 2012 pe când
contractul a fost încheiat în anul 2008.
La data încheierii contractului din anul 2008, nu am avut posibilitatea să
prevedem că aceste standarde privind indicatoarele rutiere, care se montează la
marginea drumului vor fi modificate.
Pentru acest motiv am recurs la încheierea unui act adițional pe baza Legii
achizițiilor publice, în schimb Ministerul de resort are o altă opinie, o altă părere, prin
urmare a rezultat stabilirea acestor corecții.
Nu suntem de acord cu acestea. Am făcut contestație. Contestația a fost respinsă,
dar credem că putem să ne apărăm dreptatea în instanță.
Fazakas Péter: Față de cel inițial tot a crescut valoarea. Nu?
Tamás Sándor: Da, dar nu cu 25% din valoarea totală care era 15 milioane de
euro.
Sztakics István Attila: 25% din valoarea actului adițional.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 48/2017 privind
aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar
acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform Legii nr.
350/2005;
Așa cum a expus domnul vicepreședinte Henning, este vorba despre cerința
Monitorului Oficial al României.
Henning László János: Cei de la Monitorul Oficial Partea a VI. au avut niște
solicitări privind perioada exactă a evaluării selecției proiectelor, a implementării
proiectelor, respectiv a depunerii proiectelor.
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?
27 de voturi
Cine este contra?
-

8

Dacă se abţine cineva?

-

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 Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2017 privind
aprobarea „Programului de colaborare cu organizații neguvernamentale care
desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2017”;
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Ședința ordinară pe luna aprilie va avea loc în data de 26 aprilie 2017.
O ultimă remarcă, au fost plombate gropile la trecerea pe calea ferată din Tg.
Secuiesc.
Henning László János: Mâine o să avem o întâlnire cu directorul CFR-ului.
Tamás Sándor: Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare și pentru votul dumneavoastră.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

