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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 26 mai 2010, ora 12,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Înainte de a deschide oficial şedinţa noastră de astăzi, ţin să vă anunţ, că domnul 

Orbán Árpád, primul preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna după anul 1990, a 

decedat vineri, 21 mai, ieri a avut loc înmormântarea şi vă rog ca în amintirea domniei 

sale să păstrăm un moment de reculegere. 

 Plenul se ridică în picioare. 

 

Vă mulţumesc. 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26 

mai 2010, 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. 206 / 20 mai 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 158/S/20 mai 2010. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei al fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Demeter László, Dimény György şi Farkas György. 

Henning László-János: Domnul Dimény György, m-a sunat pe mine ca să-mi 

comunice că nu poate veni, că are probleme de serviciu şi este în localitatea Baraolt.   

Domnii Farkas György şi Demeter L{szló sunt pe drum, deci vor veni.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Doresc să vă prezint motivul pentru care am convocat această şedinţă în satul Leţ 

şi câteva date istorice despre localitatea Leţ. 

Leţ a fost amintit ca localitate în anul 1333, atunci sub numele de Lezefalva. 

Conform cronicarilor, localitatea s-a format din trei sate distruse de tătari. Lângă 

Leţ a fost găsit un sit arheologic peste care a fost ridicat o cetate în perioada evului 

mediu. În 1562 după revoluţia secuilor aici a fost construită, de principele Transilvaniei, 

Cetatea Székely b{nja, care ulterior a fost demolată şi reconstruită. 

În Leţ s-a organizat în 1600 adunarea naţională a secuilor, după care a fost des 

locaţia şedinţelor comitatului H{romszék: 1643, 1708, 1709, 1710-1711, 1714, 1716, 1721, 

1764 şi acum în 2010. 
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Biserica reformată din Leţ a fost construită în secolul XVI, sub ocrotirea Sfântului 

Nicolae, între 1878 şi 1884 şi a fost reconstruită.  

După această succintă prezentare istorică a localităţii, ţinem să vă prezentăm 

proiectul nostru de gestionarea deşeurilor, proiect acceptat de Ministerul Mediului şi 

trimis deja la Bruxelles pentru finanţare. Proiect care va avea locaţie între Moacşa şi Leţ 

în perimetrul localităţii Leţ. 

Nu ascund nici faptul că aş vrea ca în următoarea perioadă să mai ţinem şedinţe 

în afara oraşului Sf. Gheorghe adică în afara sediului principal al Consiliului Judeţean 

Covasna, de a cunoaşte localităţile şi investiţiile propuse şi finalizate de către Consiliul 

Judeţean Covasna. Între aceste localităţi se află şi localitate Leţ unde am finalizat în anul 

2008, 1,5 km de asfaltare pe DC18, prin HG nr. 577/1997. 

În acest an am cuprins în buget 40.000 Ron, pentru studiul de fezabilitate pentru 

canalizare şi apă a localităţii Leţ, aşa cum am promis acum un an pentru localnicii din 

Leţ. Totodată sprijinim şi renovarea bisericii reformate din Leţ. 

Înainte de a intra în dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi dau 

cuvântul domnului Szőcs Levente, viceprimarul comunei Boroşneu Mare.  

Szőcs Levente: Stimate domnule preşedinte, stimaţi domni vicepreşedinţi, 

directori, stimată doamnă consilier, stimaţi domni consilieri şi nu în ultimul rând 

locuitorii comunei şi reprezentanţii presei. 

Eu mă bucur foarte mult că aţi ales localitatea Leţ pentru a ţine şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Covasna.  

Aveţi posibilitatea să cunoaşteţi această parte a regiunii Orbaiszék, pentru că 

lumea nu ştia unde este localitatea Leţ când era vorba că între satul Leţ şi Moacşa se va 

construi depozitul de deşeuri. 

Vă mulţumesc că ne aţi onorat cu prezenţa dumneavoastră.  

Dau cuvântul domnului părinte, Incze Hunor. 

Incze Hunor: În numele parohiei reformate şi în numele Asociaţiei femeilor vă 

urez bun venit în comuna noastră.  

Mulţumesc locuitorilor comunei care au considerat că prezenţa lor este 

importantă la această şedinţă şi au considerat că vor primi informaţii utile în legătură cu 

depozitul de deşeuri.  

Cum a spus şi domnul preşedinte, eu mă bucur enorm de mult că se vede şi 

rodul muncii noastre. Anul trecut, de la Consiliul Judeţean Covasna am primit un 

sprijin financiar de 7.000 de lei cu care am început renovarea bisericii. În acest an am 

semnat un contract cu Consiliul Judeţean Covasna şi vom primi 3.000 de lei.  

În numele locuitorilor comunei Leţ, vă mulţumesc pentru sprijinul acordat 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 
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La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

 

- Dl. Szöcs Levente, viceprimar, Primăria Boroşneu Mare, 

- Dl. Bagoly Ernest, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Girtler Gyula, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Hajdo Attila, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Hanzel Attila, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Lőrincz Istv{n, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Majos István, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Nagy Alexandru, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Kertész Tibor Barna, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Kocsis Dénes, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Szakács Csaba, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- Dl. Szentgyörgyi Ernest, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- D-na Tegző Cs{sz{r Galina, consilier, Consiliul local Boroşneu Mare, 

- 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; 

 

Totodată, am invitat la şedinţa noastră de astăzi, pe domnul Aron Ioan noul 

Inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Covasna, numit interimar, pentru 

a-l felicita cu ocazia numirii în funcţie şi pentru a ne prezenta gândurile sale în legătură 

cu noua sa funcţie şi activitate. 

Dau cuvântul domnului Aron Ioan.  

Aron Ioan: Bună ziua. Mulţumesc domnului Tamás Sándor, preşedintele al 

Consiliului Judeţean Covasna că mi-a dat posibilitatea să vin în faţa dumneavoastră şi 

să mă prezint. 

Vreau să vă spun că sunt un poliţist de la Braşov şi întâmplător am ajuns în zona 

dumneavoastră. Asigur interimatul, în perioada următoare până când postul va fi scos 

la concurs. În această perioadă nu îmi permit să nu cunosc toate aspectele legate de 

activităţile care se desfăşoară la nivelul Inspectoratului Judeţean Covasna. Am de gând 

să particip activ în toate proiectele şi vă doresc succes în toate proiectele pe care le 

aveţi. Dacă Inspectoratul de Poliţie poate să sprijine aceste proiecte o vom face cu toată 

plăcerea şi oportunitatea de care putem să dăm dovada. 

Ce să vă spun mai multe despre mine? 

Sunt un mare admirator a tot ce înseamnă tradiţie, tot ce înseamnă cultură aşa că 

puteţi vă baza pe mine dacă aveţi nevoie de sprijin. 

În principal, vreau să vă spun că oricine dacă are o problemă uşa de la biroul 

meu este deschisă şi încercăm întotdeauna să găsim soluţii. 

Mă bucur de colegii mei, csre m-au primit cu multă căldură.  
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Dacă dumneavoastră aveţi vreo problemă sau întrebare o să răspund cu plăcere.  

Mulţumesc.  

Tamás Sándor: O să avem probleme. Nu vrem să vă bombardăm la prima ocazie 

dar la proxima cu siguranţă o vom face. 

Am avut obiceiul şi până acum când s-au ivit probleme să invităm conducerea 

Inspectoratului la şedinţele noastre şi la întâlnirea cu primarii. Regulat avem întâlnire 

cu toţi primarii din judeţ şi desigur sunt probleme care privesc atât posturile de poliţie 

cât şi conducerea Inspectoratului.  

Aron Ioan: Vă mulţumesc încă o dată şi mult succes la proiecte.  

Tamás Sándor: Noi vă mulţumim că ne-aţi onorat cu prezenţa dumneavoastră. 

Totodată vreau să evidenţiez prezenţa domnului Albert Tóth Jakab, inspector şef 

adjunct prieten mai vechi cu noi.  

 

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 prezenta proiectul ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord cu 

completarea acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind identificarea şi 

dezmembrarea unui teren aflat în domeniul privat al judeţului Covasna. 

Este vorba despre identificarea şi dezmembrarea terenului din Str. Presei. 

 

Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu acest proiect, iar comisiile 

de specialitate nr. I-VII au avizat favorabil Proiectul de hotărâre. 

 

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

ordinii de zi? 

Kulcsár-Terza József-György: La punctul diverse vor să se înscrie domnii Bándi 

Imre şi Girtler Gyula. 

Tamás Sándor: În regulă. Vă mulţumesc. 

 

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

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe 

anul 2009; 

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul 
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Covasna şi Comuna Catalina, în vederea finalizării lucrărilor de reconstrucţie a 

Bazei de tratament Hătuica, comuna Catalina; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul 

programului „Lapte - Corn” pentru anul şcolar 2010-2011; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor 

privind acordarea de produse de panificaţie, pe perioada septembrie-decembrie 

2010; 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, strada Spitalului nr. 2, clădirea Centrului stomatologic, aflată în 

domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului unor 

instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;  

8. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület”; 

9. Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene 

a drumului comunal DC 17 din judeţul Covasna, sub indicativul DJ 121D;  

10. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 

2010-2011; 

11. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Ursache Ion, respectiv validarea 

desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a 

domnului Benedek Káplár Gábor; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind identificarea şi 

dezmembrarea unui teren aflat în domeniul privat al judeţului Covasna; 

14. Informare privind stadiul actual al implementării proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”; 

15. Analiza anuală a modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare la nivelul Consiliului Judeţean 

Covasna pentru anul 2009; 

16. 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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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 1, 2, 3, 5 şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 6 şi 13 de pe ordinea de 

zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 

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 28 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2009; 

 

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 rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  
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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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Covasna şi Comuna Catalina, în 

vederea finalizării lucrărilor de reconstrucţie a Bazei de tratament Hătuica, comuna 

Catalina; 

Este vorba de un program guvernamental pomenit la şedinţa trecută. Am 

finalizat un contract de parteneriat între Comuna Catalina şi Judeţul Covasna.  

 

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 rapoartele de avizare.  

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? 

Baka Mátyás: Consiliul Judeţean Covasna preia Baza de tratament de la Hătuica 

unde au fost începute deja lucrările de reconstrucţie. Trebuie să fim foarte prudenţi 

când preluăm documentaţia şi trebuie să verificăm dacă documentaţia cuprinde toate 

avizele care au fost necesare la începerea lucrărilor pentru că aceste vor fi necesare şi la 

decontare.  

Tamás Sándor: Din această cauză am amânat şedinţa trecută şi de aceea a 

întârziat o lună preluarea, pentru că am verificat amănunţit documentele şi unde erau 

lipsuri acolo au fost completate şi aşa putem încheia un contract de colaborare cu 

acordul dumneavoastră.   

Salutăm pe domnul Prefect György Ervin şi pe domnul Subprefect Benedek 

Káplár Gábor.  

Vă consult dacă mai aveţi întrebări în legătură cu punctul doi de pe ordinea de 

zi? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2010; 

 

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 rapoartele de avizare.  

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? 

Henning László-János: Am primit o solicitarea de la domnul Incze Gyula, şeful 

Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene şi aş dori să v-o prezint. 

Dă citire adresei.  

Se solicită achiziţionarea a trei mici maşini în suma totală de 8.000 de Euro. 

Eu solicit ca din fondul de rezervă să tragem în minus  34 de mii de lei, iar în 

plus la capitolul 8402 adică drumuri respectiv suplimentarea listei de investiţii cu cele 

trei utilaje.  

Noi am zis că trebuie să vedem dacă sunt necesare aceste utilaje, cu domnul 

preşedinte şi cu domnul director Ferencz Lajos, ne-am deplasat la sediul Serviciul de 

Administrarea Drumurilor am discutat cu oamenii care efectiv fac aceste lucrări şi ne-au  

cerut aceste maşini pentru ca să elimine defecţiunile care pot fi remediate pe loc cu 

asfalt rece. 

Dacă mai aveţi întrebări pe această temă vă stăm la dispoziţie. 

Mulţumesc.  

Kulcsár-Terza József-György: Cine se va ocupa de achiziţionarea utilajelor? 

Tamás Sándor: De achiziţionare se ocupă Consiliul Judeţean Covasna, pentru că 

Serviciul de Administrarea Drumurilor Judeţene aparţine de aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean ca şi contabilitatea sau Direcţia Juridică. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea formulată de domnul vicepreşedinte. 

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

vicepreşedinte.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul programului „Lapte - Corn” pentru 

anul şcolar 2010-2011; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, 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 rapoartele de avizare.  

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse de panificaţie, pe 

perioada septembrie-decembrie 2010; 

 

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.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 

Spitalului nr. 2, clădirea Centrului stomatologic, aflată în domeniul privat al judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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 rapoartele de avizare.  

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea rezultatelor evaluării managementului unor instituţii publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 
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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 rapoartele de avizare.  

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

participarea judeţului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület” şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna 

potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, 

pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”, vom folosi buletine de vot. 

 

Propun să ţinem o pauză de 5 minute ca să putem să ne consultăm în grupuri 

politice în legătură cu nominalizarea persoanei care va reprezenta judeţul în asociaţie. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Reluăm şedinţa şi rog liderii grupurilor de consilieri să facă 

propuneri. 

Henning László-János: Grupul de consilieri ai UDMR-ului propune pe domnul 

Kovács Ödön. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte propuneri? 

Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul Bartha 

Sándor. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri? 
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Nu. 

Consult persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Kovács Ödön: Accept. 

Bartha Sándor: Accept. 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot cu propunerile făcute mergem mai 

departe. 

 

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

încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 17 

din judeţul Covasna, sub indicativul DJ 121D; 

 

Este vorba despre fostul drum judeţean între comunele Boroşneu Mare şi Zagon 

care a fost predat ca drum comunal pentru a putea participa la un program SAPHARD. 

Acest program s-a finalizat şi acum urmează să reluăm drumul înapoi în categoria 

drumurilor judeţene. 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. şef serviciu Incze Gyula să prezinte Raportul Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Judeţene. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Incze Gyula: Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Fazakas Tibor: Aici este vorba de o situaţie paradoxală pentru că se zice că acest 

drum până la Zagon este într-o situaţie bună. Nu s-a putut repara şi drumul de la 

Boroşneu Mare până la Covasna în cadrul acestui program pentru că este într-o stare 

dezastruoasă? 

Rugămintea mea este ca în măsura posibilităţilor să reparăm şi acest tronson de 

drum pentru că ştim foarte bine  Casa Mikes din Zagon este destul de des vizitat de 

turişti.  

Totodată, propun ca în viitorul apropiat dacă se poate drumurile din această 

zonă în care ne aflăm acum, să fie reparate pentru că această zonă şi aşa este foarte 

defavorizată. Ştim foarte bine că locuitorii zonei trăiesc din agricultură şi mulţi ne-au 

sesizat că din cauza drumurilor nu vin cumpărătorii în zonă pentru a cumpăra 

produsele cultivate de ei.  

Anul viitor ar trebui să acordăm mai mare atenţie acestei zone în ceea ce priveşte 

infrastructura.  

 

(Au sosit domnii consilieri Demeter László şi Farkas György. De la acest 

moment sunt prezenţi la şedinţă 29 de consilieri judeţeni.)  

 

Tamás Sándor: Planul este făcut deja şi din această cauză ţinem şedinţa aici într-

o localitate care a fost cam uitată. Drumul pe care am venit a fost reabilitat în anul 2008 
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de Consiliul Judeţean Covasna, printr-un program guvernamental şi ne-a costat atunci 

511.642 lei. Acum am inclus în acelaşi program porţiunea care nu a fost reabilitată până 

la drumul naţional.  

Drumul între Moacşa şi Leţ va fi reparat în cadrul programului Sistemul Integrat 

de Management al Deşeurilor.  

În ceea ce priveşte celelalte localităţi izolate încercăm să reparăm drumul din 

programul guvernamental, unde ştim foarte bine că în acest an nu sunt foarte mulţi 

bani.  

Anul trecut am finalizat reabilitarea drumului între DN-Brateş-Telechia. Este 

vorba de mai mult de 5,5 km drum asfaltat. În momentul de faţă nu avem posibilitatea 

de a asfalta drumul între Telechia şi Surcea dar urmează să asfaltăm în momentul în 

care ce vom avea posibilitatea.  

Am depus un proiect care a şi fost acceptat ca să înfiinţăm un drum comunal 

între Telechia şi Ţufalău. 

În ceea ce priveşte drumul din Boroşneu Mare şi până la DN adică DJ121A, vom 

reabilita de îndată ce vom avea posibilitatea de a atrage bani din programul 

guvernamental. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2010-2011; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. şef serviciu Incze Gyula să prezinte Raportul Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Judeţene. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Incze Gyula: Serviciul de Administrare a Drumurilor Judeţene 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? 30 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului Ursache Ion, respectiv validarea desemnării ca membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Benedek Káplár Gábor; 

Domnul subprefect Benedek K{pl{r G{bor este prezent la şedinţă împreună cu 

domnul prefect. 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

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? 

Tulit Attila: Aş dori să vă atrag atenţia că în anexa 1, la comisia 1, domnul 

Câmpeanu Cornel apare ca şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, deşi a 

ieşit la pensie şi este trecut în rezervă. 

Propun să nu fie trecut acolo numele ci numai funcţia adică şeful Inspectoratului 

de Poliţie al Judeţului Covasna, ca pe viitor să nu necesite modificări. 

Tamás Sándor: Mulţumim. Ce bine că este prezent şi domnul prefect la şedinţă, 

deoarece aşteptăm o adresă de la Instituţia Prefectului prin care ei propun această 

modificare. Noi numai în cazul consilierilor putem să modificăm.  

Îl rugăm pe domnul prefect să aibă în vedere această observaţie şi dacă se poate 

până la şedinţa viitoare să pregătească materialele necesare pentru a-l înlocui şi pe 

domnul Câmpeanu care a ieşit la pensie. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 7/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru aprobarea documentaţiei tehnice privind identificarea şi dezmembrarea unui 

teren aflat în domeniul privat al judeţului Covasna; 

 

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 rapoartele de avizare.  

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Reluăm punctul opt de pe ordinea de zi şi-l rog pe dl. secretar al judeţului, 

Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, 

iar comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea 

propriu-zisă. 

Varga Zoltán: A explicat modul de votare şi a distribuit buletinele de vot.  

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 

 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia 

Angustia Egyesület”. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului să prezinte Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să 

prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte 

Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Klárik László: 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind stadiul 

actual al implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Covasna”, care este tema principală a şedinţei noastre de astăzi. 

A mai fost vorba de  Proiectul Sistemul integrat de management al deşeurilor, 

care a ajuns într-o fază finală. Proiectul de la Ministerul de resort a plecat deja la 

Bruxelles şi aşteptăm unda verde şi sperăm că şi contractul se va semna cu Uniunea 

Europeană cel mult în luna septembrie.  

Este vorba de o investiţie de cca. 36 de milioane de Euro, care este finanţat în 98% 

de către Uniunea Europeană. Pe listă, pe plan, suntem la locul patru şi sperăm că vom 

putea realiza pe teritoriul administrativ al comunei Boroşneu Mare, sat Leţ unde am 

cumpărat acum doi ani de zile 16 ha de teren agricol. 

 

Rog pe domnul administrator public Klárik László să prezinte materialul.  

Klárik László: Mă simt onorat să mă aflu aici la Leţ am şi un motiv personal 

pentru că este satul de baştină a bunicii mele. Leţ pentru mine nu este un sat de care să 

nu ştiu unde este, cum a zis şi domnul primar că mulţi au întrebat acest lucru când a 

venit vorba de Sistemul de management al deşeurilor.  

Mă simt onorat să vă prezint această informare despre cel mai mare proiect al 

Consiliului Judeţean Covasna de până acum, pentru că avem în drum una care este şi 

mai mare. Până în acest moment este proiectul de cea mai mare anvergură care ajunge 

pe linia de finiş.  

Prezintă un slide show.  

Tamás Sándor: Vă mulţumim pentru prezentare. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

O să revenim când se va face prima săpătură.  

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Analiza anuală a 

modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare la nivelul Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2009; 

 

Aţi primit materialul în scris.  

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

S-au înscris la acest punct doi consilier judeţeni şi un consilier local.  

Bote Aurel: Aş dori să vă întreb ce se întâmplă cu DJ 121 Covasna - Tg. Secuiesc 

şi dacă este cuprins în rectificarea de buget? 

Tamás Sándor: O să vorbim şi despre această problemă dar în faţa 

dumneavoastră sunt înscrişi trei consilieri. 
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Dau cuvântul domnului consilier judeţean B{ndi Imre. 

Bándi Imre: Aş dori să vă atrag atenţia la problema furnizării salariilor în 

instituţiile de învăţământ, mai precis de aşa numitul al treisprezecelea salariu.  

Se ştie că învăţământul este centralizată şi salariile sunt furnizate direct de 

minister şi în mod teoretic toate instituţiile de învăţământ daică toţi profesorii ar trebui 

să primească salariul la o anumită dată.  

În judeţul Covasna a apărut o situaţie interesantă şi anume, unele şcoli au primit 

al treisprezecelea salariu, iar alţii nu.  

Rugămintea mea este dacă este posibil, Consiliul Judeţean Covasna să clarifice 

aceste lucruri. 

Trebuie verificat cine nu a procedat conform legislaţiei în vigoare. 

Tamás Sándor: Mulţumim dar această problemă nu cade în sarcina Consiliului 

Judeţean Covasna, dar domnul vicepreşedinte Henning L{szló- J{nos poate să 

răspunde.  

Henning László János: Conform legislaţiei în vigoare şi cum v-a spus şi domnul 

preşedinte, instituţiile de învăţământ nu sunt în subordinea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Am urmărit această problemă şi în data de 8 aprilie, Inspectoratul Judeţean 

Covasna într-o adresă comună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a solicitat 

Ministerului retrimestrializarea sumelor din sumele defalcate din taxa pe valoare 

adăugată din trimestrul IV în trimestrul II, pentru aceste salarii.  

Deci au cerut bani în plus.  

La această adresă nu a sosit nici un răspuns şi din această cauză acum o 

săptămână a fost trimis încă o adresă la Ministerul Finanţelor, la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării şi la Guvernul României şi am primit promisiunea ca în câteva zile se va face 

această retrimestrializare.  

Referitor la întrebarea că cine nu a respectat legile în vigoare, trebuie să vă spun 

că nimeni nu este de vină pentru că potrivit legii al treisprezecelea salariu se va acorda 

în anul 2010. Cei care au dat în luna ianuarie au procedat legal şi cei care vor da în luna 

decembrie tot legal vor proceda. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Tulit Attila: Vă mărturisesc că m-aş fi bucurat mai mult dacă şi domnul primar 

ar fi fost prezent la această şedinţă pentru că aş dori să vorbesc despre această situaţie 

ciudată din mai multe motive.  

În primul rând trebuie să ştie şi domnul viceprimar şi consilierii locali că la 

şedinţele Consiliului Judeţean Covasna, de mai multe ori am purtat discuţii în legătură 

cu această situaţie tristă care este la Boroşneu Mare. Mai precis în legătură cu situaţia 

cauzată de boala domnului primar. 

Acum câteva minute a fost vorba de cea mai mare investiţie a judeţului de care 

ne bucurăm mult. Mai puţin ne bucurăm de faptul că vorbim despre o comună care 

faptic nu are primar.   

Propunem ca cele două partide politice să se unească, să strângă semnături 

pentru organizarea unui referendum ca să se poată organiza cumva alegeri. 

În umbra unei asemenea investiţii să nu sufere populaţia pentru o situaţie de 

care nu ei sunt de vină. 
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Tamás Sándor: Această problemă este o problemă politică în care Consiliul 

Judeţean Covasna nu poate să decidă.  

Tulit Attila: Nici nu am solicitat acest lucru. 

Tamás Sándor: Am înţeles că propunerea este legată de relaţia administrativă 

între Consiliul Judeţean Covasna şi Comuna Boroşneu Mare. 

Putem discuta despre această problemă în altă parte şi cu alte ocazii.  

Aveţi dreptate şi aşa consider şi eu că această comună este în urmă faţă de alele 

cauzate de tratamentele domnului primar. După cum ştiu şi în momentul de faţă este în 

concediu medical.  

Problema referendumului nu aparţine de Consiliul Judeţean Covasna.  

Mulţumim pentru observaţie.  

Dau cuvântul domnului consilier local, Girtler Gyula.  

Girtler Gyula: Ne bucurăm enorm de mult ca ţineţi şedinţa Consiliului Judeţean 

Covasna aici.  

Aş dori să profit de ocazie şi vă aduc la cunoştinţă câteva lucruri mai ales acelora 

care nu au cunoştinţe în legătură cu situaţia de la Boroşneu Mare. 

Am înţeles că sunteţi bine informaţi în legătură cu problemele noastre iar alţii 

nici nu ştiu unde este satul Leţ. Dacă lucrurile vor continua aşa nu o să ştie lumea unde 

este Boroşneu Mare.  

După informaţiile noastre Boroşneu Mare este pe ultimul loc în judeţ, de 

Boroşneu Mare nu se poate citi nimic pozitiv în ziare, de Boroşneu Mare nu au o vorbă 

bună oamenii etc. 

Noi consilieri locali, care reprezentăm voinţa locuitorilor în consiliul local, luăm 

decizii, hotărâm şi ne îngrijorează faptul că alţii râd de noi.  

Degeaba hotărâm pentru că hotărârile noastre nu sunt respectate de nimeni. Noi 

suntem copii nimănui.  

Cu tristeţe trebuie să vă spun că nu va dura mult până când clădirea primăriei se 

va dărâma.  

Această şedinţă nu s-a putut ţine la Boroşneu Mare pentru simplul motiv că nu 

se poate folosii Casa de Cultură. 

În parcul de la Boroşneu Mare sunt parcate maşini agricole şi nu avem doi saci 

de var ca să vopsim trunchiurile copacilor din parc.  

Domnul primar a fost la servici în ultimii doi ani cca. 5-6 luni dar nici când este la 

serviciu nu se poate vorbi cu el pentru că nu are nici o părere.  

Aşa am considerat că este bine să afle de aceste lucruri atât Consiliul Judeţean 

Covasna cât şi Prefectura Judeţului Covasna.  

Trebuie să vă spun cu tristeţe că la Boroşneu Mare nu există sport, nu există 

cultură, comuna Boroşneu Mare nu are o echipă de pompieri, nu are casă de cultură sau 

sală de sport.  

La Boroşneu Mare nu există nimic.  

Au trecut 20 de ani din această democraţie ciudată şi Boroşneu Mare acum 

strânge informaţii de la vecini cam cum se poate participa la proiecte. Alţii au reţea de 

apă şi canalizare, sală de sport, iar cei de la Boroşneu Mare nu au nimic.  

Până acum trebuia să atragem fonduri din proiecte pentru că imediat s-au 

terminat şi acest fonduri.  
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Dacă domnul primar nu demisionează nu e un lucru uşor să-l îndepărtăm din 

funcţia de primar, pentru că legea nu permite. 

Nu suntem mulţumiţi nici de munca angajaţilor de la primărie şi pentru că 

angajaţii nu respectă nici programul de lucru. Aceşti angajaţi vin când vor la serviciu şi 

pleacă tot aşa când vor.  

Am în mână un stat de plată şi trebuie să vă spun că secretara comunei are un 

salariu de 5.600 lei, contabila are un salariu de 4.000 de lei, cel mai mic salariu are 

femeia de serviciu care primeşte 1.200 de lei.  

Din această cauză nu are bani comuna.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Aceste probleme au două laturi. Una din aceste laturi aparţin de comunitatea 

locală şi anume cel legat de sport, de cultură şi de echipa de pompieri. În aceste 

probleme nu vă poate ajuta nimeni.  

În multe aspecte aveţi dreptate, dar la democraţie şi la autonomie aparţin şi 

alegerile locale când locuitorii comunelor aleg primarul şi consilierii locali, ei 

organizează programele culturale şi de sport şi tot ei decid în problema parcurilor.  

Aveţi dreptate în legătură cu problemele care sunt legate de lipsa domnului 

primar dar există în comună un consiliu şi un viceprimar care poate să lucreze cinstit.  

Boroşneu Mare a fost prima comună din judeţ care a câştigat program 

SAPHARD împreună cu comuna Zagon.  

Nu e adevărat că Boroşneu Mare nu a câştigat nici un proiect. Dar e adevărat că 

în Programul Măsura 322- Renovarea si dezvoltarea satelor,  Boroşneu Mare ar fi fost 

primul din ţară cu indicatorii pe care îl are. Problema a fost că nu s-a găsit nimeni să 

întocmească documentaţia pentru proiect. Domnul administrator public Klárik László 

împreună cu colegii au făcut tot posibilul să vă ajute dar nu s-a reuşit.  

În legătură cu reţeaua de apă şi canalizare Boroşneu Mare a comandat pregătirea 

proiectului numai că nu au plătit nici până acum prestaţia. Tot aşa a fot făcut şi planul 

de apă şi canalizare pentru comuna Boroşneu Mic la fel şi pentru satul Dobolii de Sus şi 

acum a fost inclus şi satul Leţ.  

Ceea ce poate face Consiliul Judeţean Covasna este că creăm posibilitatea pentru 

comune să pregătească acest proiecte după care vor fi incluse în programe 

guvernamentale.  

Noi am creat această posibilitate şi am planificat pentru fiecare proiect 10.000 de 

Euro, care din păcate încă nu a fost aprobat de Guvern.  

Sunt lucruri care nu depind de consiliul judeţean, care nu este deasupra 

consiliilor locale. Trebuie să existe o colaborare între Consiliul Judeţean şi comune care 

în cazul comunei Boroşneu Mare nu funcţionează aşa cum trebuie. Colaborarea cu 

domnul viceprimar şi o parte din consiliul local este bună şi funcţionează.  

Rugămintea de la dumneavoastră este să luaţi în serios aceste lucruri pentru că 

pleacă trenul. Anul trecut au fost mai mulţi bani pentru reţelele de apă şi canalizare câţi 

sunt în acest an.  

Acolo putem să ajutăm unde avem parteneri şi pentru Consiliul Judeţean 

Covasna toate localităţile sunt la fel.  

Vă rog să fiţi parteneri ca să vă putem ajuta.  
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Kiss Tiberiu: Comuna Boroşneu Mare a fost o comună care a avut credit când îl 

avea pe AECITO care a fost un bun plătitor de impozite. Când aţi cheltuit venitul din 

aceste impozite nu v-aţi gândit ce se va întâmpla mai departe.  

Acum când nu mai e AECITO nu mai aveţi bani.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Henning László-János: În legătură statul de plată aş dori să vă spun că angajaţii 

au câştigat nişte procese şi au sentinţă definitivă şi irevocabilă prin care au câştigat 

anumite drepturi băneşti. Acest stat de plată nu este unul detailat ci este statul care a 

fost depus la Casa de Pensii. Angajaţii au primit aceste sume care reprezintă drepturi 

băneşti retroactiv dar nu aceste sume reprezintă salariile, dar pentru aceste sume ar 

trebui să lucreze de şase ori mai mult. Când eu am fost la şedinţa consiliului local când 

trebuia să fie adoptat bugetul comunei doamna contabilă nu era în instituţie deşi 

primeşte un salariu mare. 

Marea problemă este că nu se lucrează pentru aceşti bani. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Szőcs Levente: Am şi eu nişte cuvinte de adăugat în legătură cu aceste probleme.  

La primărie, angajaţii profită de lipsa domnului primar, eu am foarte mult de 

umblat în interesul localităţii, nu pot fi mereu în instituţie şi ei nu respectă programul 

de lucru.  

Eu degeaba spun orice pentru că primesc răspunsul că „Săptămâna viitore când 

vine şi domnul primar<”. 

Dacă vom avea posibilitatea să alegem un nou primar, sper că aceste probleme se 

vor rezolva. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Fazakas Tibor: Domnul preşedinte a zis că nu poate face nimic Consiliul 

Judeţean Covasna pentru a schimba această situaţie. A amintit şi că este o problemă 

politică. Şi eu aşa consider că este o problemă politică dar să scăpăm de aşa manieră de 

probleme nu este tocmai corect. 

Din cele spuse de domnul consilier local şi de domnul viceprimar reiese că aceşti 

oameni ne solicită ajutorul. Putem să spunem să nu politizăm la şedinţele Consiliului 

Judeţean Covasna dar în această situaţie cele două sunt strâns legate pentru că domnul 

primar a ajuns la al cincilea mandat prin UDMR. 

Această problemă este una şi politică. 

Eu consider că ar trebui să acordăm o mai mare atenţie problemelor ridicate de 

aceşti oameni. Ar trebui verificat şi cum se pregătesc hotărârile consiliului local, dacă 

sunt legale, dacă sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi etc.  

În legătură cu salariile trebuie să vă spun consiliile locale sunt subordonate cuiva 

şi pe baza sesizărilor pot fi controlate.  

Rugămintea mea este ca înainte să fie şi o mai mare problemă să se facă controale 

la primărie. 

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Consiliile locale nu sunt subordonate nimănui iar primarul şi consilierii au fost 

aleşi de cetăţeni. 

Ştim cu toţii despre ce e vorba şi încercăm să rezolvăm problema. 
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Rog pe domnul prefect să expună punctul lui de vedere. 

György Ervin: Fiecare popor îşi merită conducătorul pe care l-a ales! Vă place nu 

vă place aşa este. Aceasta e regula democraţiei.  

Consiliul conduce iar primarul execută. Dacă primarul nu respectă hotărârile 

consiliului trebuie chemat în faţa instanţei de judecată. Consiliile locale nu sunt 

subordonate nimănui de aceea este autonomie locală.  

Curtea de conturi poate verifica problema salariilor, noi nu. 

Dacă ne-am uita amănunţit la munca consiliului local am constata că acesta 

trebuie să fie desfiinţat. 

Dacă angajatul nu vrea să lucreze trebuie concediat. Nu rezolvaţi nimic dacă vă 

plângeţi partidelor politice pentru că nici ei nu pot rezolva problemele dumneavoastră. 

E problema dumneavoastră şi sarcina dumneavoastră să-le rezolvaţi. De aceea 

sunteţi consilieri locali să rezolvaţi aceste probleme.  

Parcul, cultura şi sportul tot problemele dumneavoastră sunt şi tot 

dumneavoastră trebuie să le rezolvaţi.  

Trebuie să faceţi ceva pentru că cetăţenii care v-au ales au încredere în 

dumneavoastră. 

Dacă vedem că aveţi iniţiative, idei vă sprijinim, dar eu nu pot veni aici să vă ţin 

de mână şi să vă arăt ce şi cum să faceţi. 

Când au venit cetăţenii la mine în audienţă le-am explicat toate căile legale, le-am 

spus care sunt procedurile cu care puteţi ieşi din această situaţie şi tot nu s-a întâmplat 

nimic.  

Pe dumneavoastră de aceea v-au ales ca să faceţi ceva în interesul comunei.  

Îmi cer scuze. 

Am fost cam dur, dar asta e adevărul. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Domnul consilier Bote Aurel a formulat o întrebare şi rog pe domnul 

administrator public, Kl{rik L{szló să formuleze răspunsul.  

Klárik László: În acest moment suntem în plină derularea a achiziţiilor publice 

pentru publicitate, audit, execuţie şi dirigenţie de şantier. Încă nu s-a finalizat nicio 

procedură. Prevăd că până la sfârşitul lunii iulie o să avem rezultate la toate cele patru 

mari achiziţii, cel puţin teoretic. Dacă cumva printr-o minune totul va merge ca pe roate 

atunci în luna iulie se pot începe lucrările.  

Foarte probabil nu se va întâmpla acest lucru pentru că indiferent ce decizie o să 

ia comisia de evaluare a ofertelor o să fie cineva care o să depună contestaţie.  

Din experienţă ştim acest lucru.  

Mai realist vorbind mai pe la sfârşitul anului putem să semnăm un contract cu 

firma de execuţie.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Mai avem două probleme de dezbătut şi anume: vă mai amintiţi că avem o 

hotărârea a consiliului judeţean în ceea ce priveşte desemnarea celei mai frumoase 

comune. Comisia care va decide va fi formată din cinci persoane, câte un reprezentant 

din fiecare grup politic şi două persoane din aparatul de specialitate.  
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Vă rog să vă gândiţi şi fiecare grup politic să desemneze câte o persoană în 

această comisie. Propunerea dumneavoastră s-o prezentaţi în scris la Direcţia juridică ca 

să putem începe derularea acestui program. 

A doua problemă ar fi o propunere şi anume să vizităm biserica din vecinătate şi 

pentru renovarea căreia Consiliul Judeţean Covasna prin votul dumneavoastră a alocat 

10.000 de lei şi să vedem cum au avansat lucrările, după care revenim în sală să servim 

supa promisă de domnul viceprimar. 

 

Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


