
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 21 noiembrie 2008, ora 10,00. 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 21 noiembrie 2008, ora 10,00 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. 295/14 noiembrie 

2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 482/S/17 noiembrie 2008. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două cotidiene locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi fiind prezenţi, dl secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte sunt prezenţi la începutul şedinţei, 23 de consilieri judeţeni din cei 29 din funcţie. 

Lipsesc motivat consilierii Demeter János, Dimény György, Fülöp Csaba, Gazda József, Bartha Sándor şi domnul Farkas 

György, care  ne-a anunţat că va întârzia. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare 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 secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei; 

- Dl. Nagy András – membru PCM-MPP 

- Dl. Bándi Imre – membru PCM-MPP 

- 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 31 octombrie 2008, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte. 

 Cine este pentru? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2008. 

Vă semnalez că eu întotdeauna citesc procesele verbale şi sunt conforme cu şedinţele. 

Înainte să trecem la problemele înscrise pe ordinea de zi, aş dori să felicit pe colegii noştri care în luna noiembrie au 

sărbătorit ziua de naştere, adică pe domnii Fekete Carol, Bartha Sándor şi Kulcsár-Terza József-György. 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format electronic au putut fi 

studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

Înainte de a  trece la prezentarea proiectului ordinei de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea acestuia, cu patru 

materiale şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Gazda József;  

2. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandat de consilier judeţean; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate; cu 

menţiunea ca aceste proiecte de hotărâri să fie punctele 1, 2 şi 3 al proiectului ordinii de zi iar celelalte proiecte  hotărâri vor fi 

renumerotate în mod corespunzător. 

4. Diverse  

a.) Informare despre pregătirea proiectului regional „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR 

ÎN JUDEŢELE HARGHITA ŞI COVASNA”; 

b.) Informare cu privire la stadiul actual al Căii Ferate Forestiere de la Covasna - Comandău; 

c.) Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János cu privire la efectuarea a 4 zile de concediu, din concediul de 

odihnă restant pe anul 2007, în perioada 18-21 noiembrie 2008, cu menţiunea ca acest punct să fie ultimul de pe proiectul ordinii 

de zi. 

Am înţeles că aceste proiecte de hotărâri au fot avizate favorabil de către comisia de specialitate Juridică. 

Toate materiale de mai sus le-aţi primit înaintea şedinţei. 

Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi? 

Tulit Attila: Mulţumesc domnul preşedinte. Înainte să trecem la ordinea de zi, rog să permiteţi să citesc o declaraţie în 

legătură cu referendumul. 

http://www.covasna.info.ro/


Tamás Sándor: Nu putem include la punctul Diverse? 

Tulit Attila: Considerăm că ar fi bine să fie prezentat înainte să întrăm în dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă sunteţi de acord ca domnul Tulit Attila să prezinte declaraţia înainte să intrăm în 

dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi? 

Molnár Endre: Propun să fie prezentat la sfârşitul şedinţei ca să nu stricăm atmosfera şedinţei. 

Tamás Sándor: Dacă mai sunt şi alte propuneri? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea domnului consilier Molnár Endre, adică ca declaraţia să fie prezentat în cadrul punctului 

„Diverse”. 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? -  

Nu au participat la vot cei cinci consilieri judeţeni ai PCM-MPP, prezenţi la şedinţă. 

Cu 19 de voturi „pentru” s-a votat ca declaraţia să fie prezentat la punctul „Diverse”. 

 

Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Gazda József; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandat de consilier judeţean; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

91/2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele 

domenii de activitate; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliului Judeţean Covasna şi Asociaţia Pro 

Háromszék din Sfîntu Gheorghe în vederea realizării proiectului POS DRU, Axa prioritară 3 „Creşterea 

adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor” DMI 3.1 „Promovarea culturii Antreprenoriale - 

Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Centru”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în proiectul „Noi oportunităţi 

de angajare în mediul rural prin telemuncă” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major 

de intervenţie 5.22 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 

dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 178/2008 privind 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” cu proiectul „Sistem informatic integrat al judeţului Covasna”; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2008; 

8. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii Speciale 

Olteni; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere, constituit în 

limita a 5% din cheltuielile cu salariile, aferente anului 2008, pentru funcţiile publice şi pentru personalul 

contractual prevăzute în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul „PRO-WOOD – 

Promovarea şi operaţionalizarea cercetării şi industrializării lemnului în regiunile din România, folosind 

practicile grupurilor recunoscute din Uniunea Europeană” –FP7 – Regions-2007-2; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor achiziţionate pentru realizarea unui depozit regional 

de deşeuri în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind suspendarea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

153/2008 privind aprobarea amplasamentului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Amplasare panou publicitar, model A1 supraînălţat, Chichiş, judeţul Covasna”; 

14. Diverse: 

a.) Informare despre pregătirea proiectului regional „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT 

AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢELE HARGHITA ŞI COVASNA”; 

b.) Informare cu privire la stadiul actual al Căii Ferate Forestiere de la Covasna - Comandău; 

c.) Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János cu privire la efectuarea a 4 zile de concediu, 

din concediul de odihnă restant pe anul 2007, în perioada 18-21 noiembrie 2008. 

 

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? 24 de voturi 



Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă 

dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe 

care-l au în problema respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 4-8 şi 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 12 al ordinii de zi este necesar votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor în funcţie. 

 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în şedinţele comisiilor de 

specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie 

prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea materialelor de pe ordinea de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean a domnului Gazda József; 

 

Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al comisiei de specialitate, iar dl. director executiv 

Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 24 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

Constat că numărul consilierilor în funcţie este 28.  

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind validarea unor mandate de consilier 

judeţean. 

 

Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de demisia domnului Gazda József din calitatea 

de consilier judeţean şi prin adoptarea Hotărârii nr. 154/2008 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a 

domnului Szilágyi Sándor Róbert, au fost declarate vacante locurile deţinute de acestea, 

 în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se impune să validăm mandatul a doi consilieri, proveniţi 

din rândul supleanţilor de pe aceeaşi listă de candidaţi, de unde au provenit consilierii ale căror mandate au încetat, adică de pe 

lista de candidaţi al PCM-MPP pentru alegerile locale din 1 iunie 2008. 

În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresele nr. 152 şi 153/14. 11. 2008, înregistrate 

la Consiliul Judeţean sub nr. 11.403 şi 11.404/14 noiembrie 2008, PCM-MPP ne-a comunicat supleanţii de pe lista de candidaţi, 

în persoana domnilor Bándi Imre şi Nagy András. 

Baka Mátyás: Cred că sunt cel mai vechi consilier în Consiliul Judeţean Covasna şi vă spun că foarte rar s-a întâmplat 

ca membrii marcanţi ai unui partid să se retragă într-un asemenea ritm.  

Mai este o problemă pe care vreau să remarc şi pentru conducerea PCM-MPP: aceste demisii nu s-au întâmplat aşa 

„englezeşte” că au depus demisia şi au plecat. În general au prezentat în plen motivul demisiei şi dacă au avut motive personale. 

Eu cred că acest mod a fost mult mai bun pentru că şi validarea s-a întâmplat în plen. 

Aş dori să întreb două lucruri, şi anume: 



- dacă este adevărat că domnul profesor Gazda József a fost nevoit să demisioneze, pentru că unii dintre membrii 

PCM-MPP nu au apreciat că dânsul a  fot premiat cu premiul PRO COMITATU de către vechea conducere a Consiliul Judeţean 

Covasna.  

- care a fost motivul pentru care a demisionat doamna Benedek Eszter, pentru că nici până astăzi nu-l cunoaştem.  

Vă rog să răspundeţi la aceste întrebări. 

Fekete Carol: În legătură cu demisia doamnei Benedek Eszter aş dori să vă spun că în cererea de demisie dânsa a trecut 

motive personale şi anume: primul şi cel mai important motiv a fost că dânsa fiind medic stomatolog şi având contract cu C.A.S., 

numai atunci primeşte salariu dacă munceşte. Iar ea nu a putut să facă programări pentru pacienţi pentru că numai cu trei zile 

înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate sau ale şedinţelor extraordinare a aflat că se va ţine şedinţă. Deci nu a putut practica 

meseria aşa cum îşi dorea, de aceea şi-a ales această cale de rezolvare a problemei.  

Tulit Attila: În numele fracţiunii PCM-MPP aş dori să urez multă sănătate şi putere pentru cel mai în vârstă consilier 

judeţean.  

Am simţit din cuvintele dumneavoastră că sunteţi îngrijoraţi pentru că se retrag colegii noştri şi ne pare rău că nu aţi 

avut posibilitatea de a studia actele depuse de dânşii. Totodată, mi se pare că îngrijorarea dumneavoastră nu este sinceră pentru 

că nu ne aţi acordat nici măcar posibilitatea ca la începutul şedinţei să prezent declaraţia cu privire la referendum.  

Cu privire la demisia domnului Gazda József: dacă citiţi actele depuse de dânsul veţi găsi şi răspunsul la întrebarea 

formulată. De altfel de aceea nu este prezent la şedinţă pentru este în străinătate. 

Baka Mátyás: Nu este prea mult de studiat, întrucât în demisia domnului Gazda József, care cuprinde date personale ca 

C. I. serie şi număr, cod numeric personal etc. se scrie doar atât că „demisionez din funcţia de consilier judeţean începând cu 

data de 1 noiembrie 2008”.  

Îngrijorarea este sinceră pentru că în anul 1990 am început activitatea de consilier judeţean cu părinţii domnului Tulit şi 

mulţi colegi din sală. 

Bănuiesc că şi dumneavoastră veţi fi îngrijoraţi pentru problemele fracţiunii UDMR. Colegii din PCM-MPP de la 

Felsőháromszék şi au dat seama că au nevoie de colaborarea cu UDMR mai ales când este vorba de bani.  

Tamás Sándor: În primul rând, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna este 

prevăzut posibilitatea de a face declaraţii politice în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean, doar la sfârşitul acestuia.  

Noi am creat această posibilitate pentru domnul consilier Tulit Attila, la punctul „Diverse”.  

În al doilea rând, fracţiunea PCM-MPP în trei luni de zile s-a reînnoit. Asta este problema lor interioară, dar să nu ne 

întrebe pe noi dacă am citit sau nu declaraţiile consilierilor care au demisionat. 

Am citit şi declaraţia doamnei Benedek Eszter, care a declarat că renunţă la toate funcţiile deţinute în PCM-MPP şi la 

mandatul de consilier judeţean. Doamna trebuia să ştie ce îl aşteaptă ca consilier judeţean. Mai sunt şi alţi medici în consiliul 

judeţean care au programări cu pacienţii şi ei pot rezolva aceste lucruri. 

A fost o întrebare foarte corectă din partea domnului Baka Mátyás şi nu trebuie să vă temeţi să-i daţi răspunsul în mod 

corect. 

 

Întreb pe domnul Kulcsár-Terza József-György, preşedintele Organizaţiei Judeţene al PCM- MPP, dacă cele confirmate 

prin cele două adrese arătate mai înainte, şi anume că domnii Bándi Imre şi Nagy András fac parte din PCM-MPP sunt valabile 

şi astăzi? 

Kulcsár-Terza József-György: Dovezile au fost depuse şi înregistrate la registratura consiliului județean.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

În vederea validării mandatelor, rog membrii comisiei de validare, să se retragă în sala mică de şedinţă, în vederea 

examinării legalităţii alegerii d-lui Bándi Imre şi d-lui Nagy András, sens în care vă propun să luăm o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 

 

Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni, 

să prezinte procesul verbal de validare. 

Bagoly Miklós Levente: a prezentat procesul verbal de validare. 

 

Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Bándi Imre. 

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Bándi Imre. 

Nu a participat la vot domnul Bándi Imre al cărui mandat a fost supus validării.  

Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Nagy András. 

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Nagy András. 

Nu a participat la vot domnul Nagy András al cărui mandat a fost supus validării.  

 



Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de hotărâre care consemnează validarea 

mandatului de consilier judeţean al d-lui Bándi Imre şi al d-lui Nagy András. 

Varga Zoltán: a prezentat proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.  

Cu unanimitate de voturi, adică cu 24 de voturi „pentru” s-a adoptat hotărârea, conform proiectului de hotărâre 

prezentat. 

(Nu au participat la vot cei doi consilieri ale căror mandate au fost validate.) 

Mulţumesc. 

 

Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 

393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun „Jurământul” în faţa consiliului 

judeţean în limba română. 

Procedura depunerii jurământului va fi următoarea: 

Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, citeşte textul Jurământului şi 

semnează Jurământul în 2 exemplare.  În cazul jurământului cu formă  religioasă, consilierul va pune mâna stângă atât pe 

Constituţie cât şi pe Biblie, citeşte textul Jurământului şi semnează Jurământul în 2 exemplare. 

Rog asistenţa să se ridice în picioare pentru depunerea Jurământului. 

(Asistenţa se ridică în picioare la depunerea jurământului.) 

Invit pe d-l Bándi Imre să depună jurământul. 

Domnul Bándi Imre a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind formula „Jur” după care a semnat 

Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

 

Tamás Sándor: Invit pe  d-l Nagy András să depună jurământul. 

 

Domnul Nagy András a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind formula „Jur” după care a semnat 

Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

 

Tamás Sándor: Felicit pe domnii consilieri şi dorim o colaborare fructuoasă.  

Varga Zoltán: Ţin să vă anunţ că s-a completat numărul consilierilor la 30, cât este prevăzut de lege, din care sunt 

prezenţi 25 de consilieri, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

 

Rog  pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al Comisiei Juridice, iar dl. director executiv Sztakics 

István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 

Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Sztakics István Attila. Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

Consiliului Judeţean Covasna şi Asociaţia Pro Háromszék din Sfîntu Gheorghe în vederea realizării proiectului POS DRU, Axa 

prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor” DMI 3.1 „Promovarea culturii Antreprenoriale - 

Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Centru”. 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.  

Baka Mátyás, preşedintele comisiei nr. I: Proiectul de hotărâre nu a fost avizat favorabil de Comisia Economică, în 

consecinţă nu am propus pentru aprobare. Am solicitat nişte documente, din care unele le-am primit altele nu. Am cerut şi 

dovada bilanţului contabil pe care nu am primit nici până-n prezent.  

Rog ca Direcţia Juridică să solicite oficial bilanţul asociaţiei.  

Din acest motiv propunem amânarea dezbaterii pentru şedinţa următoare. 

Fazakas Tibor: Părerea fracţiunii PCM-MPP este să nu amânăm adoptarea hotărârii, dar înainte de a fi supus la vot vă 

facem cunoscut că fracţiunea PCM-MPP  nu consideră un lucru bun să sprijinim persoane fizice şi nu programe.  

Din acest motiv propune ca şi în viitor înainte de a încheia asemenea contracte de parteneriat să verificăm dacă … 



Tamás Sándor: Nu vreau să vă întrerup, dar prima dată ar trebui să decidem dacă amânăm dezbaterea acestui proiect 

sau nu. Dacă nu amânăm atunci putem să trecem şi la discuţii pe marginea acestuia. 

Tulit Attila: Nu putem formula argumente ca să nu amânăm dezbaterea acestui proiect?  

Tamás Sándor: Prima dată să trecem la problemele tehnice/formale. Dacă rămâne pe ordinea de zi atunci vom purta 

discuţii. Altfel este inutil să discutăm despre conţinut. 

Vă consult, dacă aveţi observaţii în legătură cu propunea domnului Baka Mátyás ca să amânăm dezbaterea acestui 

proiect? 

Fazakas Tibor: După părea mea aici este vorba de o luptă internă între anumite persoane.  

Tamás Sándor: Dumneavoastră sunteţi între aceste persoane? 

Fazakas Tibor: Nu.  

Baka Mátyás: În şedinţa comisiei de specialitate ideea de amânare a fost sprijinit şi de domnul Fazakas Tibor.  

Fazakas Tibor: Aşa este.  

Tamás Sándor: Alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea de amânarea dezbaterii a acestui proiect de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? 5 voturi (Nagy András, Fazakas Tibor, Kulcsár-Terza József-György, Tulit Attila, 

Csóg Ignatiu) 

Dacă se abţine cineva? 2 abţineri (Fekete Carol, Bándi Imre) 

 

În urma supunerii la vot cu 19 de voturi „pentru”, 5 voturi „contra” şi 2 „abţineri” se aprobă amânarea dezbaterii 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Covasna în proiectul „Noi oportunităţi de angajare în mediul rural prin telemuncă” în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de 

intervenţie 5.22 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului. 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

  

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 178/2008 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Programul Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” cu proiectul „Sistem informatic integrat al judeţului Covasna”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: Am primit şi valoarea totală a proiectul care este mai mică de cât cea prognozată şi prezentată 

în comisii de specialitate, aşa că şi procentul de contribuţie al Consiliului Judeţean Covasna este mai mică. 

Ferencz Lajos: Valoarea totală a proiectului este de 4.573.629 lei din care contribuţia proprie de 2% este 76.868 de lei.  

Henning László János: Noi am prevăzut 5,53 milioane de lei, iar acum este de 4,573 milioane de lei.  

Varga Zoltán: Suma arătată de domnul vicepreşedinte a fost suma maximă prevăzută pentru proiect, iar după 

adjudecarea licitaţiei s-a ajuns la o sumă mai mică. Aceste sume le-am trecut în proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu sumele arătate mai înainte.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 



În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al  

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2008; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Având în vedere rezultatul votului de la punctul nr. 4 legat de parteneriatul cu Asociaţia Pro 

Háromszék, propun să fiţi de acord cu modificarea corespunzătoare a acestui proiect de hotărâre, respectiv suma de 5.000 de lei 

propus pentru Asociaţia Pro Háromszék, să rămână în fondul de rezervă bugetară a Consiliului Judeţean Covasna.  

Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.   

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea cu modificarea propusă. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2008; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos; Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii 

personalului nedidactic al Şcolii Speciale Olteni; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi  Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz 

Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos; Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare 

a fondului de premiere, constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile, aferente anului 2008, pentru funcţiile publice şi 

pentru personalul contractual prevăzute în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás şi Calinic Sabin să prezinte rapoartele de avizare, iar dl. Director executiv Ferencz 

Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos; Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 



Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Covasna la Proiectul „PRO-WOOD – Promovarea şi operaţionalizarea cercetării şi industrializării lemnului în regiunile 

din România, folosind practicile grupurilor recunoscute din Uniunea Europeană” –FP7 – Regions-2007-2; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

 

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor 

achiziţionate pentru realizarea unui depozit regional de deşeuri în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al 

deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. 

arhitect şef Bíró Dónát şi domnul Teleki Csaba să prezinte Raportul comun al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi al 

Compartimentului administrarea patrimoniului. 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Teleki Csaba: Compartimentul administrarea patrimoniului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

 

Fekete Carol: Eu am nişte observaţii legate de acest material. 

Prin Hotărârea nr. 143/2005 Consiliul Judeţean Covasna a aprobat asocierea în vederea implementării Proiectului de 

mediu „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”. Pentru acest scop s-a angajat şi consultant 

pentru implementarea proiectului şi conform programului ISPA ar fi avut în sarcină să pună la dispoziţia asociaţilor, a 

locuitorilor datele privind gestionarea deşeurilor în momentul formării asociaţiei, date cu privire la: 

- cantitatea şi compoziţia deşeurilor; 

- mecanismul de administrare şi selectare; 

- colectare şi transport; 

- politica tarifară; 

- situaţia operatorilor existenţi pe de altă parte; 

- informarea populaţiei locale prin diferite mijloace mass-media prin presă, TV, radio, materiale informative pentru 

familiarizarea populaţiei cu noţiunile de bază ale unui sistem de gestionare a deşeurilor, pentru a evita eventuala opoziţie faţă de 

realizarea proiectului. 

Pentru proiectele ISPA, Comisia Europeană a solicitat înfiinţarea de operatori regionali care să fie selectaţi prin licitaţie 

deschisă, operatori de colectare a deşeurilor şi operatori de administrarea depozitelor de deşeuri. 

A fost necesar un acord de asociere între toate autorităţile locale implicate în proiect. Deci se ştie că toate autorităţile 

locale din judeţul Covasna au aderat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea Proiectului „Sistem 

integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna. 

Din acest moment asociaţia capătă  personalitate juridică, lucrează pe bază de statut şi are ca obiect principal: 

- dezvoltarea politicii regionale în vederea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor; 

- promovarea reducerii cantităţilor de deşeuri depozitate; 

- extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de colectare şi transport; 

- construirea unor centre regionale de gestionare a deşeurilor. 

Deci să nu spună nimeni că cele 15 h de teren cumpărate de Consiliul Judeţean Covasna şi aflate în domeniul public al 

judeţului Covasna în extravilanul comunei Boroşneu Mare, unde se va amenaja un depozit regional de deşeuri, nu are nicio 



legătură cu proiectul de hotărâre privind construirea unui punct de transfer prin Tg. Secuiesc, cu Proiectul regional Sistem 

integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna şi cu alte proiecte asemănătoare din judeţul Covasna. 

Sunt conştient că judeţul Covasna are nevoie de depozite de deşeuri şi incineratoare de deşeuri conform normelor în 

vigoare, dar aceste normative tehnice stabilesc următoarele:  

- deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate cât mai aproape de sursa de provenienţă; 

- instalaţiile de incinerare vor respecta principiul proximităţii şi cel al autonomiei locale, deci, deşeurile trebuie să fie tratate 

şi eliminate cât mai aproape de sursele de generare. 

Trebuie să întrebăm în numele locuitorilor din zona Tg. Secuiesc: 

- de ce se construieşte un depozit de 15 h între Leţ, Moacşa şi Dalnic? 

- de ce se construieşte un incinerator la Tg. Secuiesc şi Breţcu, cu toate că incineratorul se construieşte pentru aproape 3 

milioane de locuitori? 

De altfel Legea nr. 139/2002, stabileşte prin art. 3 „serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza 

următoarelor principii: 

- protecţia sănătăţii populaţiei; 

- autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 

- responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

- conservarea şi protecţia mediului înconjurător, etc. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, realizarea 

şi coordonarea serviciilor de salubrizare a localităţilor.  

Tamás Sándor: Domnul consilier dacă îmi permiteţi. Eu am întrebat dacă aveţi obesrvaţii în legătură cu acest proiect. 

Fekete Carol: În legătură cu Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 70/2008 privind constituirea grupului de lucru 

pentru evaluarea de mediu a „Planului Judeţean de Gestionarea a Deşeurilor, vă rog să ne puneţi la dispoziţia noastră toate 

detaliile cum ar fi: 

- cantitatea de deşeuri colectate; 

- natura deşeurilor colectate, dacă sunt deşeuri de uz casnic sau dacă sunt deşeuri contaminate biologic sau radiologic; 

- de unde vor fi transportate deşeurile şi în ce cantitate; 

- soarta deşeurilor, dacă vor fi incinerate, dacă vor fi transportate mai departe; 

- operatorul care va gestiona deşeurile colectate; 

- câte puncte de lucru vor fi construite în judeţul Covasna şi unde anume; 

- ce fel de deşeuri vor fi colectate în aceste puncte; 

- câte incineratoare sunt planificate pentru judeţul Covasna şi în ce localităţi, rugăm ca aceste elemente să fie puse la 

dispoziţia asociaţiilor şi locuitorilor, prim mass-media, cum reglementează şi H.G. nr. 349/2005.  

De aceea avem aşa de multe întrebări pentru că nu vrem ca Felsőháromszék să fie transformat într-un depozit de 

deşeuri şi incineratoare. 

Tamás Sándor: V-am întrebat cu bună credinţă dacă aveţi o observaţie cu privire la proiectul de hotărâre în care este 

vorba de o renumerotare cadastrală. Nu v-am rugat să faceţi declaraţii politice.  

Dacă sunteţi de bună credinţă atunci îmi răspundeţi clar şi atunci vorbim despre proiectul de hotărâre. După aceea când 

trecem la punctul diverse puteţi să faceţi şi declaraţii politice.  

Domnul Csinta Samu, vă rog să nu plecaţi pentru că va fi vorba şi despre dumneavoastră.  

Csinta Samu: Reacţia dumneavoastră nu se poate califica.  

Tamás Sándor: Am citit în cotidianul Háromszék ce aţi planificat pentru astăzi. Vă rog să veniţi înapoi şi să citiţi 

documentul care este la mine, ca să vedeţi cine vrea să construiască incineratoare. 

Conform acestui document primarul de la Tg. Secuiesc, Rácz Károly vrea să construiască.  

Csinta Samu: Eu aşa cred că cu un asemenea ton nu se poate discuta şi nu lăsaţi consilierii să vorbească, să exprime 

părerea.  

Tamás Sándor: Despre asta am vrut să vorbesc. Nu este corect ce faceţi, nici dumneavoastră şi nici partidul pe care îl 

reprezentaţi.  

Care este problema? 

Sunt două probleme distincte: 

1. colectarea deşeurilor şi sistemul integrat  care se rezolvă prin programul ISPA în judeţele Harghita şi Covasna 

ce va fi prezentat de domnul arhitect şef la punctul „Diverse”,  

2. problema crematoriilor, la care faceţi dumneavoastră referire de câteva săptămâni. Data trecută la şedinţa 

Consiliului Judeţean Covasna şi după aceea în public cu fluturaşe semnate de dumneavoastră, în frunte cu domnul primar de la 

Tg. Secuiesc Rácz Károly, referitoare la problemele crematoriilor şi incineratoarelor. Vă împart copia acestor fluturaşe în 40 de 

exemplare. 

Fekete Carol: Nu are legătură cu cele spuse de mine.  

Tamás Sándor: Dacă îmi permiteţi să vorbesc, vă spun că domnul Rácz Károly este iniţiatorul. 

Fekete Carol: Eu am vorbit despre sistem integrat de management al deşeurilor.  

Tamás Sándor: Sunt două probleme distincte şi puteaţi să aflaţi, în doi ani de zile, şi din presa locală, şi  din fluturaşe, 

din mass-media electronică şi scrisă. 

Am organizat întâlniri cu cetăţenii în localităţile Leţ şi Moacşa, am dus cetăţenii din aceste localităţi în Ungaria să vadă 

cam cum funcţionează un asemenea sistem. Sunt două probleme distincte, dar dumneavoastră vreţi să acoperiţi această 

problemă. Citiţi vă rog, declaraţia domnului primar, colegul dumneavoastră de partid care vrea să construiască crematoriu în Tg. 

Secuiesc.  

Mulţumesc. 

Vă consult dacă mai sunt alte problemă în legătură cu proiectul de hotărâre? 



Tulit Attila: După cum ştiu se alipesc 4 parcele. Noi nu putem să vorbim despre această problemă? Nu putem să 

formulăm întrebări legate de această alipire? 

Notă: A sosit domnul consilier Fazakas György de la acest moment sunt prezenţi la şedinţă 26 de consilieri judeţeni şi 

preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

Tamás Sándor: Ba da.  

Tulit Attila: Eu propun să fim calmi şi să vorbim despre aceste probleme existente.  

Tamás Sándor: Nu despre asta e vorba. Este vorba că nu suntem de acord cu declaraţia politică care nu are nicio 

legătură cu materialele de pe ordinea de zi.  

Nu suntem de acord ca domnul Fekete Carol împreună cu primarul de la Tg. Secuiesc să construiască crematoriu la Tg. 

Secuiesc. 

Tulit Attila: Puteam să discutăm şi calm despre aceste probleme.  

Tamás Sándor: Asta am vrut să propun să vorbim calm despre aceste probleme frumos la rând.  

Pe fluturaşele care au fost împărţite scrie aşa: în trei localităţi s-ar construi crematorii, şi anume la Tg. Secuiesc, Breţcu 

şi Dalnic, transformând în acest fel ţinutul Felső-Háromszék în groapa de gunoi al Ardealului şi poate al Europei, provocând în 

acest fel otrăvirea secuimii, emigrarea acesteia de pe pământul natal. Acest fluturaş este semnat de domnul Fekete Carol şi 

domnul primar Rácz Károly, care într-un interviu a spus că la Tg. Secuiesc se va construi un crematoriu, unde pe lângă deşeurile 

provenite de la fabrica de confecţii vor fi distruse şi deşeuri contaminate şi cu sursa de energie obţinută de la acest crematoriu 

vor fi încălzite serele de flori din oraş. Domnul primar Rácz Károly a propus ca firma care va construi crematoriul să 

reconstruiască serele şi atunci el le-va permite să construiască la Tg. Secuiesc crematoriul. 

Despre asta este vorba. Să nu faceţi comparaţie între această propunere şi Proiectul de Sistem integrat de management 

al deşeurilor.  

Să separaţi cele două lucruri, că sunt total diferite.  

Fekete Carol: Nu se pot separa din moment ce a fost înfiinţat o asociaţie cu numele de Sistem integrat de management 

al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna. Din acest moment nu se pot separa.  

Tamás Sándor: Aşa se pare că nu înţelegeţi despre ce este vorba.  

Rog pe domnul arhitect şef să ne prezinte Informarea despre pregătirea proiectului regional „SISTEM INTEGRAT DE 

MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢELE HARGHITA ŞI COVASNA” care este cuprins la punctul „Diverse”.  

Bíró Bónát: Prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Deci cum aţi observat din cele prezentate de domnul arhitect şef, acest lucru este cu totul diferit de ceea ce vrea să facă 

domul primar al oraşului Tg. Secuiesc.  

Aceste două lucruri nu trebuiesc confundate şi mai ales nu de liderul partidului PCM-MPP de la Tg. Secuiesc, de unde 

provine şi domnul primar. 

Putem discuta despre această problemă, puteţi să ne întrebaţi, puteţi să studiaţi documentele, se poate vedea ce s-a 

întâmplat până acum şi ce vom întreprinde în viitor, cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană, dar nu putem compara acest 

proiect cu fluturaşul semnat de domnii Rácz Károly, Lukács László, Bokor Árpád, Szabó István, Szarvadi József, Cseh József, 

Rákosi János, Biró András, Vetro András, Fülöp Magdolna, Kinda Levente şi Fekete Carol. Declaraţia domnului primar de la 

Tg. Secuiesc cu privire la construirea crematoriului a  fost făcut public şi în ziare. 

Fazakas Tibor: Prima mea observaţie este că articolul publicat în săptămânalul „Székely Hírmondó”, nu vorbeşte de 

nimic concret.  

Construirea depozitelor de deşeuri, peste tot în lume este o problemă. Este o problemă care necesită foarte multă 

mediatizare şi necesită şi informarea publicului.   

Mie, mi-se pare că adineaori nervii au cedat puţin deşi practic este vorba de o neînţelegere.  

PCM-MPP nu vrea altceva de cât să fie informat opinia publică cât şi PCM-MPP, ce va cuprinde acest depozit de 

deşeuri. Ce capacitate va avea? Cum va afecta mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei şi dezvoltarea turismului? 

Noi vrem să avem garanţii că acest depozit de deşeuri, dacă se va construi, nu va produce efecte secundare dăunătoare 

asupra populaţiei şi asupra mediului înconjurător. Propunerea noastră este să nu colectăm noi deşeul altora. Pentru acesta au fost 

declaraţiile anterioare.  

După informaţiile mele, nimeni din PCM-MPP nu vrea să construiască crematoriu la Tg. Secuiesc.  

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc şi eu. 

La mine nicio dată nu s-a pus problema corectitudinii, însă dacă spuneţi că partidul dumneavoastră şi membrii 

partidului sunt corecţi, atunci spuneţi-mi vă rog de ce a apărut azi, în ziarul „Háromszék”, articolul cu titlul de „Dubioasă 

imprecizie la Consiliul Judeţean în legătură cu colectarea deşeurilor”. Este declaraţia domnului Csinta Samu, care nu a avut 

răbdare să aştepte aceste momente ca să discutăm mai în amănunte.  

Este foarte corect ceea ce spuneaţi şi dumneavoastră, că toţi cetăţenii judeţului, inclusiv cei care sunt în sală, au dreptul 

să fie informaţi cu privire la aceste programe. Dar dacă suntem de bună credinţă, nu mergem prima dată la presă cu „Dubioasă 

imprecizie” şi nu venim în faţa Consiliului Judeţean cu o declaraţie politică culminată, demascată. Cum s-a adeverit, cele arătate 

de mine nu au apărut numai în presa locală de la Tg. Secuiesc, ci s-a discutat şi în consiliul local. Nu ştiu, dacă aţi fost informat 

de colegul dumneavoastră, Fekete Carol în acest sens. În consiliul local membrii PCM-MPP au vrut acest lucru prin vocea 

primarului şi cei de la UDMR au fost împotrivă.  

Cum s-a întâmplat? Cei din Tg. Secuiesc ştiu mai bine!  

Dar aşa se pare că, peste noapte domnul Fekete Carol a devenit îngerul apărător al secuimii. 

Mulţumesc.  

Calinic Sabin: Distinşi colegi. Mă simt dator să vă spun aceste lucruri pentru că această problemă a fost discutat în anul 

2006 în vechiul consiliu. Este vorba de o problemă de informare a noilor colegi care nu au făcut parte din Consiliul Judeţean. 



Noi am discutat mult pe tema respectivă şi am făcut datoria ca şi consilieri, ca şi cetăţeni ai judeţului. S-a făcut o evaluare 

corectă a problemei.  

Gunoaiele, mai elegant numite deşeuri, există şi vor exista în cantităţi tot mai mari. Depozitarea lor în localităţi este 

improprie şi contravine normelor europene. Din acest motiv, Uniunea Europeană a stabilit că trebuie alocaţi nişte bani ca să fie 

rezolvat ecologizarea zonelor în care astăzi sunt depozitate deşeuri nocive pentru mediu şi populaţie. S-a stabilit un program, 

prin care aceste focare de infecţii trebuiesc închise, dar nu înainte de a construi la standarde europene, un sistem de înlăturare, de 

neutralizare a acestor deşeuri. 

Nu se poate construi în fiecare localitate aşa ceva pentru că este foarte scump şi este stabilit pe baza unor studii şi în 

baza unor experienţe serioase. 

În ţările din restul Europei s-a găsit această soluţie. 

Împrejurarea că este nedăunător, împrejurarea că realizarea acestui proiect va îmbunătăţii mediul, pe cale de consecinţă 

viaţa, sănătatea populaţiei este indiscutabil. El s-a născut ca idee în faţa unui pericol existent.  

Aceasta a fost ideea, din 2006 de când a demarat acest proiect. Este o chestiune care va rezolva în mare măsură 

problema deşeurilor şi va rezolva definitiv închiderea acestor depozite care sunt improprii. 

Nu creăm nici un pericol, ci rezolvăm problema deşeurilor la cele mai înalte standarde. Mai mult de cât atât, nici nu 

facem pe banii judeţului.  

Nişte persoane din localitatea în care urma să construiască un asemenea depozit au zis că nu vor ca la ei să se umble cu 

gunoaie. Aceşti oameni nu au fost în cunoştinţă de cauză că nu le va afecta nici sănătatea etc. , pentru că nu poţi să construieşti 

nimic fără aviz de mediu, fără să ai estimarea profesioniştilor, la Standarde europene, pentru construcţia respectivă. 

 Aceşti oameni sunt dezinformaţi. S-ar putea ca acel obiectiv să creeze locuri de muncă, să fie chiar un punct de interes 

pentru ei ca să fie acolo şi nu în altă parte.  

Ţineam să spun toate aceste lucruri pentru că a constituit obiect de dezbatere în vechiul consiliu, care a dezbătut cu 

mare atenţie şi s-a şi făcut o mediatizare acestei chestiuni. A existat o neînţelegere cu cei de la Cernatul de Sus şi s-a clarificat 

această problemă.  

Mă simţeam dator să vă spun aceste lucruri. Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc şi eu. 

Albert Álmos:  Am deviat puţin de problema care este inclus pe ordinea de zi, care vizează doar o problemă tehnică de 

alipire de terenuri pentru care trebuie hotărârea consiliului judeţean pentru a fi înscris în cartea funciară, pe numele judeţului 

Covasna. Pe acest teren se va construi depozitul de deşeuri, aceasta este scopul iniţial, principal. S-ar putea să fie construit 

altceva pe acest teren. 

Această discuţie se poate face şi în momentul în care vom fi la faza de proiectare a depozitului de deşeuri. Eu cred că 

pentru dezvoltarea judeţului este important ca un asemenea depozit să fie realizat în judeţul nostru, care vine în ajutorul 

populaţiei, vine în sprijinul turiştilor şi vine în sprijinul investitorilor care vor să vină în judeţul nostru şi vor să se simtă într-un 

climat normal.  

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai sunt şi alte observaţii? 

 

Nu sunt 

Este vorba de alipirea terenurilor. Nu scrie nici destinaţia, aşa că este vorba de o problemă cadastrală. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 20 de voturi  

Este cineva contra? 3 voturi ( Fekete Carol, Fazakas Tibor, Nagy András) 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Bándi Imre, Kulcsár-Terza József-György, Csog Ignatiu) 

 

În urma supunerii la vot proiectului de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptat. 

Întreb reprezentanţii PCM-MPP de ce au votat aşa. 

Fazakas Tibor: De aceea am votat contra pentru că nu ştim lucruri concrete. Am dori să ştim ce se va întâmpla cu acest 

teren în viitor. Informarea prezentată de domnul arhitect şef nu este complet, de pildă nu conţine date cu privire la capacitatea 

acestui depozit. Nu conţine nici provenienţa deşeurilor etc. 

Tamás Sándor: De ce nu ne întrebaţi? Puteţi să ne întrebaţi ca să nu citim din ziare de această problemă. 

Tulit Attila: Situaţia este, că dacă punem întrebări suntem atenţionaţi că întrebarea nu are legătură cu problemele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vreau să atrag atenţia asupra celor spuse de domnul preşedinte când a întrerupt pe colegul nostru Fekete Carol, adică 

„domnul arhitect şef va prezenta informarea în acest sens” care va cuprinde şi date concrete. Această informare este formulat în 

mod condiţionat. Ar fi bine ca în locul formulării în mod condiţionat să ştim şi noi nişte date concrete.  

Domnule preşedinte, dacă totuşi ne-aţi întrebat, cu toate că până acum nu prea vă interesa opinia noastră, arăt că în 

material sunt enumerate nişte activităţi cum ar fi înregistrarea Asociaţiei, încheierea unui contract de parteneriat etc. 

Pe noi ne interesează nişte date concrete. Despre ce cantitate este vorba? 

Din această prismă nu trebuie să presupuneţi că noi votăm contra. 

Dacă vorbim de alipirea terenurilor în scopul înfiinţării unor depozite de deşeuri, aşa au luat naştere în ţară, mai multe 

hotărâri nedorite, la care sunt mai multe exemple. 

Tamás Sándor: Spuneţi-ne măcar una dintre aceste exemple. 

Tulit Attila: Hotărârea cu privire la Cserehát.  

Tamás Sándor: În ce judeţ? Cine a fost primarul? 

Tulit Attila: Nu ştiu cine a fost primarul. 

Tamás Sándor: Vă spun eu. Ferenczi Kálmán a fost primarul.  



Tulit Attila: Da. Ferenczi Kálmán a fost. 

Nici nu mai are rost să discutăm. 

Tamás Sándor: Ba da.  

Tulit Attila: Ba nu are, pentru că dumneavoastră vorbiţi la telefon şi nu ne acordaţi nicio atenţie.  

Tamás Sándor: Sunteţi răutăcios.  

Tulit Attila: Cum să nu fie răutăcios un consilier, când înaintea şedinţei, pe hol, suntem ameninţaţi. 

Tamás Sándor: Cine v-a ameninţat? 

Tulit Attila: Un coleg. Mi a zis că dacă ar fi ştiut că nu este vorba de o declaraţie politică, atunci spunea altceva. Dar 

lasă că va fi aşa şi aşa. 

Nu sunt obişnuit cu asemenea lucruri. Sunt obişnuit că putem vorbii ca şi consilieri judeţeni.  

Declaraţia nu era o declaraţie politică şi nu am zis că va fi o declaraţie politică. 

Să lăsăm această discuţie. Înţeleg eu situaţia. 

Tamás Sándor: Da, şi care este situaţia. 

Tulit Attila:  Ne daţi nişte răspunsuri în mod condiţionat ca să ne pară că ştiţi ce se va întâmpla. 

Bíró Dónát: Când m-a rugat domnul preşedinte să prezint acest material, eu nu am vrut să intru în detalii. Dacă vreţi o 

prezentare detailată şi pur tehnică, atunci o să vă pregătesc un alt material pentru şedinţa viitoare. Trebuie să vă atrag atenţia, că 

pe viitorul amplasament vor fi trei obiective distincte, cum ar fi depozitul ecologic, staţia de sortare şi staţia de compostare. Ca 

să meargă mai departe acest proiect, terenul trebuie să aibă un singur număr topografic. Aceasta este important la ora actuală. 

Referitor la întrebarea dumneavoastră în legătură cu provenienţa, se referă numai la deşeuri din judeţul Covasna. 

Proprietarul depozitului şi a terenului o să fie Consiliul Judeţean Covasna, iar operatorul se va alege în urma unei 

licitaţii deschise, conform legii. 

Toate veniturile din acest depozit vor intra în venitul Consiliului Judeţean. Depozitul va plătii impozitele la Consiliul 

Local Boroşneu Mare. Se vor crea locuri de muncă pentru aceşti oameni. Depozitul, cum spunea şi domnul Calinic Sabin, va 

corespunde tuturor normelor europene în vigoare. 

Forurile Europene nu ne dau bani ca să cheltuim noi cum vrem şi să nu corespunde anumitor norme şi va strict 

supravegheat de către consorţii internaţionale.  

Depozitul va funcţiona 30 de ani, asta este durata aproximată şi va fi supravegheat încă 20 de ani.  

Conform statisticilor cantitatea deşeurilor scade în fiecare an pentru că se pune un mare accent pe colectarea 

materialelor refolosibile. Aceste materiale vor fi colectate separat şi aşa vor fi duse în centrele de colectare.  

Va fi un depozit central şi trei staţii de transfer. 

Dacă vreţi la şedinţa viitoare o să primiţi un document cu toate datele tehnice, dar puteţi să veniţi oricând să cereţi 

informaţii suplimentare. 

Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Dacă mai sunt şi alte întrebări? 

Nu sunt.  

Mergem mai departe. 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind suspendarea punerii în aplicare a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 153/2008 privind aprobarea amplasamentului şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Amplasare panou publicitar, model A1 supraînălţat, Chichiş, judeţul Covasna”; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. 

director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse: 

a.) Informare despre pregătirea proiectului regional „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR 

ÎN JUDEŢELE HARGHITA ŞI COVASNA”; 

Acest material a fost prezentat adineauri. 

 

b.) Informare cu privire la stadiul actual al Căii Ferate Forestiere de la Covasna - Comandău; 

Aţi primit materialul înaintea şedinţei. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

c.) Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János cu privire la efectuarea a 4 zile de concediu, din concediul de 

odihnă restant pe anul 2007, în perioada 18-21 noiembrie 2008. 

Aţi primit materialul şi de la acest punct. 



Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

d.) Declaraţia care va fi prezentat de domnul Tulit Attila şi pe care am inclus la acest punct  

Tulit Attila: Nu mai vreau să prezint această declaraţie, ca să nu stricăm atmosfera.  

Declaraţia o dau la domnului Albert Álmos, preşedintele organizaţiei  UDMR- Alsó-Háromszék, pentru a lua act de 

această declaraţie.  

Albert Álmos: Mulţumesc. O să luăm act. 

Tamás Sándor: Aş dori să vă anunţ că următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Covasna va fi în data de 19 

decembrie 2008, ora 12, 00. 

 

 Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 


