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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 26 septembrie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

În primul rând doresc să mulțumesc doamnei director Bálint Olga că ne 

găzduiește aici în această instituție și în plus ne-a și prezentat foarte frumos instituția. 

Nu vreau să ascund, că ideea să venim aici a pornit de la o problemă actuală, așa 

cum a formulat doamna director citez: „Măsura nivelului de civilizație a unei comunități 

este în așa fel, cum aceasta își tratează nevoiașii lor proprii.” 

Nu întâmplător am venit aici, eu am cerut să ținem aici ședința Consiliului 

Județean Covasna. 

Probabil toată lumea știe că în ultimele zile, în ultimele săptămâni, a fost un val de 

intoleranță din partea unora, pentru că acum o lună Consiliul Județean Covasna, 

Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe și instituția noastră de protecția copilului cu 

Fundația SERA Romania din București am vrut să înființăm în Coșeni o casă familială în 

care încap 16 orfani. 

Acest model este cel mai practic model de a integra în societate copii orfani. 

Din partea localnicilor din Coșeni este și acum un val de neîncredere și 

neacceptare în acest sens. 

Eu vreau să transmitem un mesaj public, că instituția este în continuare pentru a 

sprijinii acești copii, aceste persoane nevoiași, acești copii orfani din județul nostru, 

pentru care vrem un viitor mai bun de cât atmosfera în care s-au născut ei cândva.  

Deci, acesta este motivul pentru care am venit aici. 

Încă o dată mulțumim doamnei director că ne găzduiește. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26 

septembrie 2018, 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. 265 /21 septembrie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 82/S/21 

septembrie 2018. 

 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? 
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Varga Zoltán: Stimate domnule președinte. Astăzi am avut o sarcină ușoară, 

întrucât la ședința noastră de astăzi, sunt prezenţi toți cei 31 de consilieri judeţeni în 

funcţie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Nu zic că e premieră dar rar se întâmplă să fim prezenți toți. 

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. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii; 

- D-na. Vass Mária – vezérigazgató, 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. 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

14 august 2018, 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 14 august 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 29 august 2018, 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 august 2018.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 12 septembrie 2018, 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 12 septembrie 2018.  

 

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 vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu 

completarea proiectului ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor necesare 

cumpărării unui imobil în proprietatea publică a Județului Covasna; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale privind 

alipirea imobilelor înscrise în CF nr.26930 Sf. Gheorghe sub nr.cad 26930 cu 

nr.top 1486/14/1/2, 1486/8/2, 1486/5/1, 1486/6/2/1, 1486/7/1/1, CF nr. 26931 Sf. 

Gheorghe sub nr.cad 406 cu nr.top 1486/20/3/1/2, 1487/4/1, 1487/5/3, CF 

nr.26935 Sf. Gheorghe cu nr.top 1486/13/2, 1486/14/1/1 și CF nr.37553 Sf. 

Gheorghe sub nr.cad 37553;. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 144/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului 

Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv 

Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile oficiale ale 

Federației Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori 

și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA 

Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), 

respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj 

de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”; 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.cjcv.ro/
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Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte 

și Meserii Sfântu Gheorghe a unor imobile situate în Comuna Malnaș, sat Malnaș 

Băi, Județul Covasna, aflate în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei 

Malnaș; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, în calitate de lider, în asociere cu Comuna Malnaș prin 

Consiliul Local al Comunei Malnaș, la Programul Național de Dezvoltare Locală-

etapa II; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere 

și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul 

balneoturismului”; 

4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe pentru întocmirea documentației necesară obținerii autorizației de 

construire/demolare pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare ansamblu, 

demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de 

formare profesională în domeniul balneoturismului” în numele și pentru Județul 

Covasna, în vederea participării Județului Covasna și a Comunei Malnaș la 

Programul Național de Dezvoltare Locală –etapa II; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2018; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 33/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea 

datelor imobilului înscris în CF nr. 26681 Baraolt sub nr. cad. 26681; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea 

datelor imobilului înscris în CF nr. 24017 Vârghiș sub nr. cad. 24017 cu nr. top 

1217/2, 1015, 1016, 873/2/2, 669/3; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării 

unui imobil în proprietatea publică a Județului Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale privind alipirea 

imobilelor înscrise în CF nr.26930 Sf. Gheorghe sub nr.cad 26930 cu nr.top 

1486/14/1/2, 1486/8/2, 1486/5/1, 1486/6/2/1, 1486/7/1/1, CF nr. 26931 Sf. Gheorghe 

sub nr.cad 406 cu nr.top 1486/20/3/1/2, 1487/4/1, 1487/5/3, CF nr.26935 Sf. 
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Gheorghe cu nr.top 1486/13/2, 1486/14/1/1 și CF nr.37553 Sf. 

Gheorghe sub nr.cad 37553; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

144/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna 

pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC 

„Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române 

de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga 

Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 

3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în 

competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în 

Divizia B și competițiile Diviziei B)”; 

15. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul I al anului 2018; 

16. Raport de activitate al A.C.S. Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe pe anul 2017; 

17. 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? 31 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 2, 5 și 6 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 9, 10, 12 și 13 este 

necesar votul a 2/3 al consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe a 

unor imobile situate în Comuna Malnaș, sat Malnaș Băi, Județul Covasna, aflate în 

coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Malnaș; 
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Aveam 4 proiecte de hotărâri pe ordinea de zi care sunt în strânsă legătură și 

care vizează activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii. 

Totodată doresc să vă informez că anul acesta aniversăm 50 de ani de la 

funcționarea instituției noastre Școala Populară de Are și Meserii, care până nu demult a 

avut o activitate cu precădere artistică, dar de 5-6 ani de zile am echilibrat și pe lângă 

activitatea artistică are și activitate educațională de meserii, mai ales pentru adulți, 

pentru care se țin cursuri de barman, chelner, ospătar, bucătar etc.  

Dorim să lărgim această sferă de activitate, să organizăm cursuri de specializare în 

domeniul balneoturismului și turismul wellness.  

Prin proiectul de hotărâre de la primul punct de pe ordinea de zi, dorim să dăm în 

administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii unele imobile cumpărate de Județul 

Covasna în Comuna Malnaș și care sunt în centrul localității Malnaș Băi lângă Centrul 

nostru care a fost construit prin programul Drumul apelor minerale, lângă mofetă, lângă 

o piscină în aer liber care a fost amenajat anii trecuți.  

Despre asta este vorba în proiectul de hotărâre de la punctul unu. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de 

lider, în asociere cu Comuna Malnaș prin Consiliul Local al Comunei Malnaș, la 

Programul Național de Dezvoltare Locală-etapa II; 

 

Imobilul care am dat în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii este în 

proprietatea noastră și avem posibilitatea ca până pe data de 8 octombrie să depunem un 

proiect la PNDL: 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

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

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul 

Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului”; 

 

Pe data de 8 octombrie trebuie să ne prezentăm deja cu o schiță sub formă de 

DALI la acest concurs proiecte. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

împuternicirea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe pentru întocmirea 

documentației necesară obținerii autorizației de construire/demolare pentru obiectivul 

de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la 

utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului” în 

numele și pentru Județul Covasna, în vederea participării Județului Covasna și a 

Comunei Malnaș la Programul Național de Dezvoltare Locală –etapa II; 

 

În acest obiectiv sunt și câteva imobile care necesită acest demers. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes județean pe anul 2018; 

 

În sfârșit o parte din obligațiunile Guvernului au fost adoptate acum o săptămână 

de Guvern, ceea ce înseamnă că s-a alocat suma de 3,4 milioane de lei pentru echilibrarea 

bugetelor locale destinat pentru protecția copiilor și pentru persoane adulte cu handicap. 

Această sumă, după spusele doamnei director, acoperă numai o lună.  

Vass Mária: Am avea nevoie de încă 3,4 milioane de lei ca să putem acoperii toate 

cheltuielile până la sfârșitul anului.  

Salariile pe luna noiembrie sunt acoperite parțial, iar pentru salariile pe luna 

decembrie nu avem fonduri.  

Tamás Sándor: Deci, aveți nevoie de încă 3,4 milioane de lei.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 

 

Probabil ați observat și dumneavoastră, că aproape în fiecare ședință avem de 

inclus în bugetul județului sume, de la Fundația Bethlen Gábor din Ungaria, pentru 

Ansamblul de Dansuri Trei Scaune-Háromszék. 

Acum este vorba de 1.700.000 de forinți echivalent a 23 de mii de lei pe care 

includem în bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2018 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna; 

 

Este vorba de modificări în Statul de funcții și promovări în funcție. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Este prezent și domnul director Gáj Nándor, dacă dânsul dorește să ne spună 

ceva? 

Nu numai de organigramă dar și de instituție? 

Gáj Nándor: Bună ziua. 

În următoarele luni din partea Școlii Populare de Arte și Meserii o să venim mai 

des în fața consiliului județean, pentru că Școala este în curs de transformare și acest 

proiect este parte din transformarea respectivă.  

Vă mulțumim anticipat pentru ajutorul Dumneavoastră. 

La începutul ședinței, ați primit invitația noastră pentru gala festivă, care se va 

desfășura în teatrul Tamási Áron pe data de 11 octombrie la ora 19,00. 

Având în vedere că foarte mulți părinți vin să-și vadă copii, vă rog să ne anunțați 

din timp dacă intenționați să veniți. 

Mulțumesc foarte mult și vă așteptăm. 

Tamás Sándor: Mulțumim pentru invitație. O să venim! 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea datelor imobilului înscris în CF 

nr. 26681 Baraolt sub nr. cad. 26681; 

 

Este vorba de proiectul nostru de reabilitarea drumurilor din zona Baraoltului. 

Este vorba de o diferență între suprafața înscrisă în cartea funciară și suprafața faptic 

măsurată. 

La un tronson de drum este vorba de o diferență 95 m2, ceea ce reprezintă 0,1% 

din suprafața inițială și care trebuie rectificat. 

La următorul proiect de hotărâre, o să vedeți că este vorba de o diferență de 20 m2. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentației cadastrale privind actualizarea datelor imobilului înscris în CF 

nr. 24017 Vârghiș sub nr. cad. 24017 cu nr. top 1217/2, 1015, 1016, 873/2/2, 669/3; 

 

La fel ca și la proiectul anterior, este vorba de o diferență de 20m2 față de suprafața 

înscrisă în 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

 

Este vorba despre transportul angajaților la firma Holzindustrie Schweighofer pe 

ruta Păpăuți-Zagon Boroșneu Mare-Reci, Tg. Secuiesc-Cernat-Moacșa-Reci și Zăbala-

Covasna-Reci. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării unui imobil în proprietatea 

publică a Județului Covasna; 

 

Este vorba de o inițiativă de a cumpăra un imobil, o casă familială pentru a muta 

acolo copii instituționalizați care momentan stau în apartamente. 

Dacă reușim să cumpărăm casa o să dăm în administrare la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea documentației cadastrale privind alipirea imobilelor înscrise în CF 

nr.26930 Sf. Gheorghe sub nr.cad 26930 cu nr.top 1486/14/1/2, 1486/8/2, 1486/5/1, 

1486/6/2/1, 1486/7/1/1, CF nr. 26931 Sf. Gheorghe sub nr.cad 406 cu nr.top 1486/20/3/1/2, 

https://www.schweighofer.at/ro.html
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1487/4/1, 1487/5/3, CF nr.26935 Sf. Gheorghe cu nr.top 1486/13/2, 1486/14/1/1 

și CF nr.37553 Sf. Gheorghe sub nr.cad 37553; 

 

Este vorba de terenul Județului Covasna de pe strada Recoltei.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 144/2018 privind alocarea 

unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv 

al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile 

oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori 

și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, 

baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în 

competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în 

Divizia B și competițiile Diviziei B)”; 

 

Eu m-am pierdut în lacunele legislative, așa că-l rog pe domnul Ambrus József să 

ne prezinte despre ce este vorba. 

Am înțeles că nici nu dăm, dar nici nu luăm bani. 

Ambrus József: Săptămâna trecută a apărut o nouă ordonanță care teoretic 

schimbă formatul. 

E vorba de semnarea, în sfârșit, a contractului care este imperios necesar, având în 

vedere că de peste o lună de zile fetele sunt aici, iar toate cheltuielile până la semnarea 

contractului sunt neeligibile și trebuie acoperite din bani de sponsorizare.  

Aici despre asta e vorba, la prezentare raportului de activitate o vă spun mai mult 

despre bugetul Asociației.  

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul 

de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 

2018; 

 

Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Am fost dați în judecată, că nu am răspuns la o cerere cu privire la harta de 

zgomot a județului, cerere care nici n-a existat.  

Ne-a întrebat în petiție, dacă vrem să dăm publicității protocolul semnat între SRI 

și instituția noastră în ceea ce privește afecțiunile de zgomot.  

Am fost dați în judecată în legătură cu această cerere neexistentă. 

Ce părere aveți domnul Calinic? 

Calinic Sabin: Era petiție anonimă? 

Tamás Sándor: Nu era anonimă, e vorba de un judecător din Cluj. 

A dat în judecată pe toate județe și pe toate reședințele de județ. 

Calinic Sabin: Probabil e pensionar. 

Tamás Sándor: N-are ce să facă săracul. 

Calinic Sabin: Trebuie suspus periodic unei expertize psihiatrice. 

Tamás Sándor: Deci, raportul a fost prezentat în comisii de specialitate.  

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al A.C.S. 

Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe pe anul 2017; 

 

Materialul a fost prezentat și în scris, dar totuși îl rugăm pe colegul nostru 

Ambrus József, care reprezintă Consiliul Județean Covasna în această Asociație, să ne 

prezinte Raportul de activitate pe anul 2017, dare de seamă care a fost solicitat și de 

domnul consilier Fazakas Péter. 

Ambrus József: În primul rând, îmi asum responsabilitatea pentru întârzierea 

depunerii acestui raport, care conform legislației și conform bunului simț, trebuia fi 

depus mai demult. 

Problemele multe și grave în jurul Clubului ne-au împiedicat să ne concentrăm 

asupra raportului. 

De altfel sunt perfect de acord cu colegul nostru Fazakas Péter, deși sunt adeptul 

discuțiilor, mai ales în comisiile de specialitate, câteodată e bine că dacă avem, fiecare 

dintre noi, să discutăm aceste probleme și în plen. 

Vorbim despre o echipă de baschet, care este tripla campioană a tării, este de trei 

ori câștigătoarea Cupei României și participarea în cupele Europene, locul 38 din Europa 

care spune multe. 
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Aș dori să vorbesc mai detaliat despre sport în general, pentru că știu că în 

acei 10 ani de când eu mă ocup, sau încerc să mă ocup de acest domeniu, am avut mai 

multe întrebări, atât din partea aparatului de specialitate cât și din partea colegilor, de 

exemplu de ce UAT-urile trebuie să finanțeze sportul, sau dacă trebuie să finanțeze etc. 

Eu personal sunt de acord și cu domnul Președinte, care a afirmat de mai multe 

ori, că nu putem investii doar în fier beton, în borduri, în asfalt, noi trebuie să investim și 

în cultură, și în sport, și în probleme sociale, și în probleme religioase. 

Să vedeți, per ansamblu, ce se întâmplă în momentul de față în sportul românesc, 

dacă ne uităm la diviziile superioare, divizia A care era pe vremuri sau liga I cum se 

numește acum, în afară de fotbal care este o altă republică, absolut toate, deci 100% din 

echipele participante sunt finanțate de UAT-uri. 

Nu există nicio echipă de handbal, volei, baschet feminin sau masculin care să nu 

fie finanțat, într-o formă sau alta de UAT-uri. 

Dacă mâine se oprește finanțarea sportul pe echipe, atunci acest spot în Româna 

moare. 

De ce s-a ajuns la treaba asta?  

Înainte 1989, așa cum ei mai în vârstă știm, România era o super putere mondială 

în sport. 

Nu puteam concura cu occidentul nici cu industria și nici cu agricultura, dar eram 

egalii occidentului și peste occident în sport. 

A venit momentul în 1989 când uzinele, fabricile care susțineau sportul au 

dispărut și am ajuns în această situație critică în care dacă UAT-urile nu finanțează 

sportul, mai ales sportul de echipă, pus și simplu dispare din România.  

De obicei sunt adeptul să nu politizăm, noi suntem UAT și nu trebuie să 

politizăm, dar haideți să ne întoarcem 10 ani în Județul Covasna.   

Acum 10 ani de zile, în Județul Covasna nu a existat nicio echipă de seniori ligile 

superioare.  

Încetul cu încetul, odată cu schimbarea generațiilor, atât la județ cât și la 

municipiu, am început să sponsorizăm cluburile sportive, iar rezultatele au venit. 

Este clar că baschetul a reușit să strângă cel mai mulți oameni și am ajuns la 

rezultatele pe care le știți și dumneavoastră. 

Nu o să vorbesc foarte mult de raportul pe care le ați primit pentru că este un 

raport anual și conține date financiare și rezultate din returul și turul campionatului. 

Din fericire, anul trecut Legea nr. 69/2000 a fost modificat, a suferit câteva 

modificări semnificative, cum este descentralizarea și care în sfârșit a spus să nu mai 

așteptăm Bucureștiul și să facem regulamentele proprii. 

În sfârșit a înțeles lumea ce însemnă an financiar și an competițional, s-a 

reglementat și acest lucru. 

Săptămâna trecută a apărut o Ordonanță care este mult mai permisivă decât 

regulamentul ce am aprobat noi toți anul trecut. 

Deci, este mult mai largă, mult mai permisivă și acoperă 99% ce am făcut anul 

trecut. 

Eu consider că au făcut un lucru bun. 

Despre buget în legătură cu care a fost formulat și o întrebare: anul trecut, odată 

cu schimbarea legii sportului, asociația noastră primește două tipuri de finanțări. 
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Prim 10% din total ca și cotizație, care merge la salarizarea personalului 

TESA cum era pe vremuri, din care avem unu singur, deci să nu credeți că avem 20 și 

avem 2 șoferi cu 2 ore. 

Anul acesta încercăm, în sfârșit, să cumpărăm o mașină ca să nu mai mergem cu o 

mașină de 23 de ani, la București la ședințe. 

În legătură cu buget, eu personal ca și consilier județean, pot să vă spun că dacă 

acest buget anul trecut era unu absolut normal, anul acesta în comparație cu problemele 

pe care-l avem este foarte puțin. Știm că este un efort foarte marea și din partea 

Consiliului Județean Covasna sprijinirea echipei și vă mulțumesc pentru că ați aprobat să 

sprijiniți sportul. 

Vorbim despre un buget, în total de 700 de mii de euro.  

Este un buget care se situează la nivel de țară pe la mijloc. 

Sunt și echipe cu bugete mult mai mari, dar sunt și echipe cu bugete mici.  

Diferența între bugetul nostru și restul bugetelor, de exemplu în campionatul 

feminin de baschet este faptul că, de 5 ani de zile suntem singura echipă care reprezintă 

România la nivel european.  

Deci, nimeni în afară de noi, nu se duce. 

Noi am făcut-o, și am făcut cu capul sus.   

Dar să nu vorbim numai despre realizări să vorbim și despre probleme. 

Aici nu neg faptul că, între timp am avut discuți și cu colegul Fazakas și noi 

vedem problemele în procent de 99% la fel. 

Problema este la tineret. 

Și mie mi-ar place cred că la toate lumea i-ar place să vedem jucătoare numai din 

Sfântu Gheorghe, sau jucătoare numai din județul nostru, numai că există o problemă și 

anume: nu depinde toate de noi.  

Este vorba de a lipsă clară de politici publice, din parte Guvernului. Pur și simplu 

nu există politici publice pentru a ieși din această gaură neagră în ceea ce privește sportul 

juvenil.  

Avem școală sportivă care aparține Ministerului Învățământului, avem CSM-urile 

care aparțin Ministerului Tineretului și Sportului, ne mai vorbind de instituția de Tineret 

și Sport care săracii au un buget atât de mic încât nu pot face nimic. 

Din această cauză este extrem de important, sau greu de fapt să introducem 

jucătoare tinere într-o echipă care și-a pus ștacheta foarte sus.  

Cu toate acestea, în momentul în care am pornit această asociație, în al doilea an 

am început cu echipa U10.  

Acum avem 4 echipe: U10, U11, U12 și U13 și deja am obținut prima medalie de 

bronz pe țară, numai cu jucătoarele noastre, dar să ajungem să putem promova aceste 

jucătoare va trece ceva timp. 

Eu cer colegilor răbdare și încă o dată vă mulțumesc că sprijiniți sportul și dacă 

aveți întrebări vă stau la dispoziție.  

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt intervenții, întrebări de formulat? 

Fazakas Péter: Domul Ambrus a pomenit că eu am solicitat acest raport de 

activitate, dar așa cred că toate lumea era de acord cu cererea formulată de mine. 

Eu cred că la nivelul creșterii tineretului au fost lipsuri.  
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Să nu-l luați în rău ceea ce o să spun, dar așa consider că dacă ceva n-am făcut 

bine până acum, atunci cumva ar trebuii să schimbăm metoda de lucru. 

Sunt absolut de acord cu finanțarea echipelor din banii publici, pentru că sportul 

este de interes public, indiferent dacă este vorba de un club privat, pentru că jucătorii nu 

fac sport numai pentru ei însuși și pentru familie, ci reprezintă un întreg oraș, un județ 

întreg sau o regiune. 

Eu așa cred că în interiorul clubului ar trebui schimbat ceva.  

Cum ați spus, de 10 ani baschetul funcționează bine, pentru că într-un anumit 

moment și din robinet curgea baschetul în județ. 

Dar, totuși în acești 10 ani de zile, acele jucătoare care s-au crescut acolo, s-au 

pierdut undeva, ori n-au primit destule șanse de a juca, de a dovedii talentul, ori nu știu. 

Nu cred că jucătoarele noastre tinere chiar în halul asta să n-aibă talent, încât să nu 

ajungă nici unul în echipa adulților.  

Știu că uneori chiar antrenorii echipei adulte, au fost cei care nu i-au permis să 

demonstreze talentul în timpul meciului, chiar dacă echipa conducea cu 60 de puncte. 

Eu așa cred că la antrenori ar trebui să schimbați ceva, puteți să-i spuneți că 

deoarece echipa este finanțat din bani publici, oamenii așteaptă să vadă la meciuri și 

jucători locali.  

Am înțeles că acest club a fost înființat acum 4 ani, dar conducerea este cea care 

era și înainte. 

Ei ar trebuii să știe ce s-a întâmplat cu jucătoarele din tineret. 

Clubul nou înființat a preluat aceste jucătoare? Sau nu a existat o continuitate la 

tineret? 

Acum 3 ani ați pornit o echipă de handbal, m-ar interesa de ce s-a desființat 

această echipă? 

Mulți iubesc baschetul, dar cred că atât de mult sunt și cei care iubesc handbalul. 

Dacă tot este vorba de bani publici atunci ar trebui să dăm șansă și altor ramuri de 

sport.  

În momentul de față câte jucătoare de juniori are echipa de baschet? 

Ambrus József: Foarte pe scurt o să răspund la întrebare: eu știam că problema 

este junioratul. În 10 ani de zile nu a existat echipe de juniori a clubului. 

Juniorii veneau de la Clubul sportiv Școlar. 

Din păcate, noi nu avem absolut nicio pârghie să intervenim. 

Eu am încercat de mai multe ori să facem o conlucrare, să aducem noi un antrenor 

care să coordoneze antrenorii pentru juniori, dar din păcate problemele zilnice sunt atât 

de multe încât n-am putut să ne ocupăm de această problemă. 

Asta ar fi esența, și sunt absolut de acord cu cele spuse de domnul Fazakas, să ne 

ocupăm cu asta. 

Dar în momentul în care te ocupi de biletele de avion, că n-are unde să stea 

jucătorul etc. n-ai timp și pentru aceste probleme. 

Vă spun, juniorii nu erau și nici acum nu avem. 

Cea mai mare grupă este U14 cu care am și câștigat medalia de bronz care este 

prima medalie a lor, dar lipsește veriga care este o altă problemă. 

V-am spus de lipsa politicilor publice, deși știm foarte clar ce se întâmplă în acele 

țări care au sportul pe echipe foarte puternice. 
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Noi din păcate nici după 20 de ani nu reușim, adică de la vârsta de 18 ani 

până la vârsta de 23 de ani, la noi dispar toți jucătorii.  

În Statele Unite ale Americii unde avem pe Kelemen Kincső, pe fata colegului 

nostru Lena, acolo exact aceste campionate sunt foarte tari, pentru că o copilă de 18 de 

ani este foarte greu să integrezi într-o echipă de senioare unde te lupți cu una de 30 ani și 

de o înălțime de 190 cm. 

Să răspund și la ultima întrebare: încercăm să facem pași în acest sens. 

Am adus acasă pe Demeter care e din Tg. Secuiesc și anul acesta am legitimat-o, 

avem o fată Reni, care a fost și anul trecut, și anul acesta a devenit sportiv de 

performanță. 

Deci, încercăm de toate, încercăm să aducem acasă pe Kelemen Kincső, pe fata 

colegului nostru etc. 

Repet, problema nu este a noastră, este o problemă generală pentru toată țara. 

Dacă în București, cu 2 milioane de oameni, nu este în stare să aibă o singură 

echipă numai din bucureștence, pentru noi cu 40 de mii de locuitori e foarte greu. 

Repet, suntem conștienți de această problematică și facem pași în continuare în 

vederea aducerii jucătoarelor autohtone.  

În momentul de față avem pe Demeter, avem pe fata de Gheorgheni, avem pe 

Ghizilă de la Ploiești și trei fete tinere din Sf. Gheorghe. 

Vis a vis de echipa de handbal: noi, conducerea, am avut pretenția de la cei care s-

au ocupat de handbal, deci profesori de sport care au specialitatea de handbal, foști 

handbaliști etc. să vină cu tinere din județ, să încerce să strângă aceea comunitate de care 

teoretic se vorbește, dar practic nu există, să vedem un nucleu, cum s-a făcut și la 

baschet. 

Acest lucru nu s-a întâmplat.  

Am avut cererea ca și ei să contribuie la bugetul nostru, prin aducerea de sponsori 

lucru care iarăși nu s-a întâmplat și așa a trebuit să desființăm. 

În schimb cum v-am spus, avem o secție nouă de tenis de masă, care intră în 

divizia B. 

Cam atât pe scurt. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Lénárt Adolf: Eu aș avea o completare. 

Tamás Sándor: Poftiți.  

Lénárt Adolf: Trebuie să înțelegem un lucru în legătură cu juniorii. 

Juniorii la 18 ani fac față nivelului la care este Sepsi Sic, dar vin jucători din Statele 

Unite dintr-un campionat universitar puternic, unde fac 4-5 ore antrenament într-o zi și 

aceste fete de 18 ani n-au cum să dovedească între ei.  

La noi în România lipsește faza asta de pregătire pentru fete între 18-24, în 

principiu în Europa nu prea există acest lucru.  

În Statele Unite jucătorul când termină liceul ajunge la o echipă universitară și de 

abia la 23-24 ani devin jucători profesioniști. 

Eu am vizitat o echipă de băieți din Belgrad, care este o echipă foarte puternică, 

sunt în Euro Ligă și ei au rezolvat această problemă. 

Au înființat două echipe, o echipă de profesioniști care joacă în Euro Ligă și o altă 

echipă de tineret de 22-23 de ani, care joacă tot în campionat sub un alt nume, dar se 

ocupă de creșterea acestor tineri după care unii dintre ei pot ajunge în echipa mare. 
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Părerea mea este că trebuie să acordăm o mai mare atenție tinerilor de 

vârsta 18-22 de ani să aibă unde să facă experiență, după care să poată să ajungă în 

echipa mare. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Mulțumim domnului Ambrus József că ne-a prezentat raportul.  

 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Nu s-a înscris nimeni. 

 

Am ajuns la finalul ședinței. 

Încă o dată doresc să mulțumesc doamnei director Bálint Olga că ne au găzduit, și 

doresc să considerați că aici am avut o ședință festivă, deoarece acum 146 de ani pe data 

de 9 octombrie 1872 a deschis porțile această instituție care și până în prezent este cea 

mai mare instituție socială a județului.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


