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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 10 februarie 2011, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

10 februarie 2011, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 129/07 februarie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 43/S/07 

februarie 2011. 

 Proiectul ordinii de zi al şedinţei a 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 Bodó Lajos, Calinic Sabin şi Farkas György.  

Bándi Imre: Domnul consilier Bartha S{ndor a primit un telefon şi a trebuit să 

plece.  

Varga Zoltán:   Deci sunt prezenţi 26 de consilieri din cei 30 în funcţie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 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. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţeană Bod Péter – „Bod Péter” 

Megyei Könyvtár;  

- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti 

Múzeum; 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Szilágyi Zsolt – director – Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe; 

- Dl. Imreh István – director – Centrul de Cultură al Judeţului Covasna; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef serviciu– Serviciului Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţa Persoanelor Covasna; 
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- Dl. Moscviciov Leonid – director - Centrul de studii Europene 

Arcuş; 

- Dl. Deák Gyula – director - Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – 

H{romszék”; 

- Dl. Kozma Béla – director - Camera Agricolă Județeană Covasna – Kovászna 

Megyei Agrárkamara; 

- Dl. András-Nagy Róbert – director – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf”; 

- D-na Sebestyén Piroska – director – Şcoala specială Sf. Gheorghe; 

- Dl. Szőcs Levente – director – Şcoala specială Olteni; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 12 ianuarie 2011, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv 

la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 12 ianuarie 2011.  

 

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. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011; 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru Parohia Ortodoxă Română „Sfânta 

Treime” Întorsura Buzăului; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV; 

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

192/2010 privind solicitarea de transmitere din proprietatea unor unități 

administrativ-teritoriale și din administrarea autorităților administrației publice 

http://www.cjcv.ro/
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locale în proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului 

Județean Covasna a unor imobile care constituie obiective ale proiectului „Drumul 

apelor minerale – Lot 1, judeţul Covasna”; 

 

Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

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

anume: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectului de hotărâre 

de la punctul 4 pentru adoptarea căruia este necesar votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor în funcţie (21). 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

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

judeţean pe anul 2011; 

Înainte de toate aş dori să vă prezint câteva detalii despre buget. 

Având în vedere că faţă de anul trecut legislaţia s-a schimbat, în câteva propoziţii 

aş dori să vă prezint proiectul de buget, structura acestuia.  

Bugetul se compune din două capitole importante, respectiv din secţiunea de 

funcţionare şi din secţiunea de dezvoltare.  

Prezintă un slideshow. 

Rog colegii din fracţiunea PCM-MPP să vorbească cu domnul Primar al oraşului 

Baraolt ca să putem finaliza cât mai repede Proiectul Drumul Apelor Minerale. Este şi în 

interesul locuitorilor oraşului Baraolt. 

Consiliile locale de la Vâlcele, Bixad, Bodoc, Breţcu şi Malnaş au adoptat până 

astăzi hotărârea cu privire la predarea imobilelor. Este un lucru foarte important pentru 

că termenul este foarte scurt. Până la data de 30 iunie trebuie să finalizăm proiectul.  

Bugetul Spitalul judeţean figurează pentru prima oară în bugetul judeţului.  



 4 

La Spitalul judeţean o să avem în acest an investiţii majore. Spun acest lucru 

în public pentru prima dată, am obţinut de la domnul Ministru, al UDMR-ului, Cseke 

Attila suma de 17 miliarde de lei vechi pentru oncologie, din care 13 miliarde de lei vechi 

pentru achiziţionarea unui aparat modern de computer tomograf şi 4 miliarde de lei 

pentru reabilitarea secţiei de oncologie. 

În plus, vă spun în premieră, că am primit 35 de miliarde de lei vechi pentru 

continuarea reabilitării clădirii spitalului.  

La spital vom avea încă o investiţie la clădirea instituţiei de medicină legală care 

din punct de vedere arhitectonic va fi unicat în regiune. Avem banii asiguraţi şi pentru 

această investiţie. 

La capitolul investiţii doresc să spun câteva noutăţi şi anume: continuăm 

reabilitarea şi mansardarea imobilului din strada Presei  pentru că la sfârşitul anului 

vrem să mutăm acolo Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Totodată o să continuăm în acest an cu 10 miliarde de lei vechi reabilitarea podului sub 

pasajul de cale ferată la Ghidfalău şi a podului de la Belin. Pentru fiecare am alocat câte 5 

miliarde de lei vechi. 

Vom renova şi clădirea muzeului Naţional Secuiesc.  

Dacă sunt întrebări încercăm că răspundem împreună cu colegii noştri.  

Fazakas Tibor: În această compoziţie, în afară de acest buget vom adopta numai 

unul anul viitor. 

Eu aşa consider că bugetul are un rol foarte important în viaţa locuitorilor din 

judeţ şi totodată acest buget necesită şi răspundere. 

Bugetul nu este altceva decât ţelul nostru de a îmbunătăţii viaţa cetăţenilor.  

Dacă din această perspectivă analizăm bugetul atunci permiteţi-mi să vă expun  

nişte observaţii critice în legătură cu întocmirea proiectului bugetului şi în legătură cu 

lipsa de informaţii.  

Bugetul este foarte important în viaţa noastră. Eu până la această oră am primit un 

material care se compune din 3 pagini. În aceste 3 pagini este proiectul de hotărâre, 

expunerea de motive a preşedintelui, sursele de venit, un tabel cu cheltuieli şi bugetul 

instituţiilor subordonate. 

Vă întreb: Ce părere aveţi ca pe baza acestor 3 pagini pe care le am primit, noi 

consilierii din fracţiunea PCM-MPP precum şi 35% din cetăţenii judeţului care ne-au 

votat, cum puteam să formulăm observaţii sau propuneri? 

Legea prevede că după adoptarea bugetului naţional cu 15 zile trebuie făcut 

public proiectul de buget pentru dezbatere publică. 

Eu aşa ştiu că nu a fost făcut public proiectul de buget.  

Trebuie să vă spun materialul pe care l-am primite are lipsuri cu toate că după 

adoptarea bugetului naţional noi am avut şedinţă de consiliu, unde colegul meu Kulcsár-

Terza József-György l-a rugat pe domnul preşedinte să primim materialele în timp 

pentru a putea formula propuneri.  

Din punctul nostru de vedere aşa se pare că suntem excluşi parţial de la primirea 

informaţiilor. Mă refer la excluderea noastră din conducerea Spitalului, din conducerea 

SC Drumuri şi Poduri Covasna S.A. , din conducerea Aquacov şi din conducerea 

proiectului Sistem Integral de Management al deşeurilor. 

Acestea sunt cazuri concrete.  



 5 

Credem că localităţile care au primar din PCM-MPP, de exemplu Baraolt, sunt 

defavorizate.  

Într-adevăr domnul primar de la Baraolt este o persoană cu care este greu să 

găseşti numitorul comun, în anumite cazuri, dar cu noi se poate discuta oricând. 

În ceea ce priveşte eficienţa: bugetul nu se referă numai la faptul să cheltuim 

anumite sume şi nu se referă la sumele câştigate şi cheltuite. Din punct de vedere al 

filozofiei economice  banii cheltuiţi se pot exprima în cifre care se numesc indicatoare, 

care se referă şi la numărul locurilor de muncă, la îmbunătăţirea nivelului de trai, la 

creşterile salariale, la îmbunătăţirea serviciilor prestate etc.  

(A venit domnul consilier Farkas György.) 

Asemenea informări nu am auzit anul trecut şi nici cu privire la propunerile 

concrete în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, deşi legea prevede că aceste 

propuneri când se concretizează trebuie să conţină şi eficienţa acestora. 

Deoarece deja suntem în al III-lea an din mandat, trebuie să vă întreb referitor la 

promisiunile formulate în campania electorală. 

Eu am auzit promisiuni importante pentru mediul economic şi mă refer la Parcul 

Industrial, la investiţia agrară pe terenul din Câmpul Frumos care a fost cumpărat de 

Primăria Municipiului Sf. Gheorghe despre care nu prea se aude nimic.  

Am observat că finalizarea anumitor proiecte întârzie şi ştim că motivul 

întârzierilor este birocraţia. De ani de zile vorbim de reabilitarea Spitalului şi aşteptăm cu 

nerăbdare, ca în sfârşit, să câştigăm proiectul şi să fie semnat contractul de finanţare.  

Tot în aceeaşi situaţie suntem şi cu proiectul Sistem Integrat de Management al 

deşeurilor. 

În asemenea situaţia a fost şi reabilitarea drumului DJ121 între Tg. Secuiesc şi 

Covasna care trebuia realizat anul trecut.  

Acum am auzit ca în curând încep lucrările pe acest tronson de drum.  

Ca să vă spun şi date concrete din tabelul pe care l-am primit, am observat că o 

mare parte din bugetul de 5,9 milioane de lei vor fi cheltuiţi pentru deszăpezire.  

Anul acesta nu a fost aşa de multă zăpadă şi ar trebui să vedem dacă putem să 

economisim bani la acest capitol.  

Proiectul Drumul Apelor Minerale este un proiect vechi dar aşa am observat că 

sunt probleme cu acest proiect la Belin. După cunoştinţele noastre, ieri Consiliul Local 

Belin nu a adoptat o hotărâre cu privire la acest proiect.  

Acest lucru a apărut deja şi în ziare şi ar fi bine să primim şi noi nişte informaţii 

despre acest caz.  

Cu nerăbdare aşteptăm începerea lucrărilor de reabilitare la Spitalul Judeţean şi aş 

dori să atrag atenţia domnului preşedinte ca dacă dorim să avem un spital bun atunci ar 

trebui să fie implicat în problemele financiare ale spitalului şi municipiul Sf. Gheorghe. 

În alte judeţe aşa se procedează.  

Domnul Ministru al sănătăţii este de partea noastră dar acum a ieşit la iveală că 

analizele făcute în laboratorul Spitalul nu sunt finanţate integral de Casa de Asigurări de 

Sănătate şi că laboratorul nu are Certificare ISO.  

Am depus în scris propunerile noastre de modificare a bugetului şi vă rugăm să 

luaţi în considerare aceste propuneri şi conform propunerii dumneavoastră să rezolvăm 

problemele împreună.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  
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Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Kulcsár-Terza József-György: Felicitări că UDMR-ul după 20 de ani are un 

ministru.  

Avem o propunere de modificare şi anume: am dori să includem în buget 

achiziţionarea unui sistem de votare fără fir, în valoare de 200 de mii de lei, la care se 

poate conecta ulterior şi sistemul de translatare.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Kiss Tiberiu: În legătură cu cele spuse de domnul Fazakas Tibor cu privire la 

spital trebuie să vă spun că şi oraşul participă financiar la spital. 

În legătură cu bugetul vă spun un lucru extraordinar pe care colegii din ATOP le 

ştiu: bugetul poliţiei vine bine stabilit pe capitole şi 25% din bugetul poliţiei judeţului 

Covasna se plăteşte la medicina legală.  

Orice analiză imediat se facturează de doamna doctor şi se plăteşte din bugetul 

poliţiei şi dacă nu au bani de benzină. 

Se iau bani dintr-un buzunar şi se bagă în alta. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Din banii de la Ministerul de Intern se va construi morga. Spitalul are un subcont 

unde se strâng banii şi din aceşti bani, anul acesta, vom construi morga conform 

cerinţelor Uniunii Europene.  

Vă mulţumesc că ne aţi acordat încredere în avans cu privire la proiectul de buget. 

Propunerea domnului Kulcsár-Terza József-György se va lua în considerare şi o 

vom include în buget.  

Domnul Fazakas Tibor a avut nişte afirmaţii care nu coincid cu realitatea.  

Noi nu facem aici filozofie economică ci încercăm să realizăm lucruri concrete.  

Vă spun nişte lucruri concrete: din conducerea Aquacov fac parte toţi primarii 

care participă în asociaţie de exemplu, Tg. Secuiesc, Covasna, Sf. Gheorghe  şi Întorsura 

Buzăului cu excepţia oraşului Baraolt, deci nu am făcut excepţie. 

Un alt lucru este că domnul primar de la Baraolt nu a dorit să participe la această 

asociaţie. Prin acest proiect putem să atragem 107 milioane de Euro.   

Nu ştiu dacă realizaţi cât de mare este această sumă? 

Acum şi alte primării vor să intre în asociaţie şi în proiectul de hotărâre de la 

punctul 3 ar trebui să acordăm un mandat reprezentantului Consiliului Judeţean 

Covasna în asociaţie ca să aibă drept de vot când va fi vorba de admiterea acestor 

localităţi.  

Aceste localităţi, care vor să intre în asociaţie, au înţeles cât de mare este suma care 

se va primi de la Bruxelles.  

Sunt unii care nu au înţeles despre ce este vorba nici după ce i-am rugat, ani de 

zile, să între în asociaţie şi nici până astăzi nu au intrat. Este vorba de domnul primar al 

oraşului Baraolt.  

Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor a fost semnat în această 

sală de domnul Ministru şi valorează 30 de milioane de Euro.  

La acest proiect participă toate localităţile din judeţ cu excepţia oraşului Baraolt. 

Acesta nu este o problemă politică ci este o problemă de dezvoltare. În conducerea 

proiectului de altfel face parte şi domnul R{cz K{roly primarul oraşului Tg. Secuiesc.  

Deci afirmaţiile dumneavoastră nu au suport real.  
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Eu sunt avocat şi îmi place să mă exprim corect. Nu puteţi afirma că noi aici 

facem filozofie economică pentru că nu e vorba de filozofie ci de probleme concrete de 

dezvoltare.   

În ceea ce priveşte spitalul şi pe domnul Ministru Cseke Attila trebuie să vă spun 

că în anul 2009 am primit 9 miliarde de lei vechi, în anul 2010, de când este dânsul 

ministru am primit 54 de miliarde de lei vechi şi în anul 2011 vom primi 5,2 milioane de 

lei pentru reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă.  

Cu ajutorul Ministrului, acela „urât”, de care aţi amintit adineauri, de la Guvernul 

României am primit şi vom primi bani pentru reabilitarea spitalului şi achiziţionarea 

unui computer tomograf. Pe lângă toate acestea se adaugă şi un proiect în valoare de 20 

milioane de Euro din care se poate achiziţiona aparatură medicală.  

Dacă cineva crede că sumele acestea le primim pe baza unei liste de necesitate pe 

care le trimitem prin fax la Bucureşti şi aşteptăm să apară în Monitorul Oficial al 

României, se înşeală.  

În ţara asta trebuie să faci multe demersuri ca să primeşti ceva.  

În legătură cu proiectul Drumul Apelor Minerale: într-adevăr este un proiect vechi 

care a pornit cam greu. În anul 2008 aveam posibilitatea să semnăm sau refuzăm să 

semnăm contractul. 

Aşa am decis atunci cu Ministrul UDMR-ului, domnul Borbély László că semnăm 

acest proiect cu Uniunea Europeană şi dacă vom trăi vom face rost de fonduri pentru 

finalizare. 

Când am văzut cât este de greu localităţilor să plătească contribuţia proprie am 

pornit şi am făcut lobby la Guvernul acela din care face parte şi UDMR-ul şi în 

decembrie am primit suma de 3,5 milioane de RON, bani necesari pentru finalizarea 

proiectului.  

În toate localităţile care fac parte din proiect în proporţie 40-50% sunt deja făcute 

construcţiile: la Vâlcele, Belin şi Bodoc etc., cu excepţia oraşului Baraolt. Trebuie să vă 

spun aceste lucruri pentru că domnul primar de la Baraolt nu a vrut să participe la acest 

proiect. 

Nu vrem să aducem într-o cutie investiţia de la Baraolt.  

Ar fi bine să înţeleagă toată lumea ideea, potrivit căreia Consiliul Judeţean 

finalizează investiţiile după care va restitui consiliilor locale.  

Vă rog să vă deplasaţi la Hătuica ca să vedeţi, de când am finalizat baia, zilnic vin 

100 de persoane la tratament.  

Dorim ca prin programul Reconstruirea băilor tradiţionale Secuieşti din fonduri 

Europene, din fonduri de la Guvern şi prin clacă să reconstruim băile tradiţionale. Bine 

înţeles că avem nevoie şi de bani pentru realizarea lucrărilor, dar am făcut rost şi de 

aceşti bani. Dar noi am făcut rost de bani, nu PCM-ul. 

În legătură cu bugetul: bugetul anual al oraşului Tg. Secuiesc este de 11 milioane 

de Euro în comparaţie cu bugetul Consiliului Judeţean care este 15,3 milioane de Euro.  

Deci nu puteţi afirma că este un oraş defavorizat. 

Când e vorba de dezvoltare nu avem duşmani în judeţ ci numai parteneri. Toate 

primăriile sunt partenerii noştri fără excepţie.  

Fazakas Tibor: Nu am primit explicaţie cu privire la problema de la Belin.  

Tamás Sándor: Marţi la ora 9,00 se va ţine şedinţă la Belin şi sunt sigur că cei de le 

Belin vor înţelege despre ce este vorba.  
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A fost o mică neînţelegere deoarece conform C.F. suprafaţa, pe care se 

construieşte imobilul din programul Drumul Apelor Minerale, este de 212 ha. Imobilul 

se construieşte pe o suprafaţă de 1,17 ha şi unii au crezut că se va construi pe toată 

suprafaţa de 212 ha.  

Marţi o să participăm la şedinţă atât eu cât şi domnul arhitect şef şi o să rezolvăm 

această neînţelegere.  

Fazakas Tibor: Ne bucurăm că se va clarifica această problemă. Ne am speriat că 

fracţiunea UDMR vrea să naţionalizeze 212 ha din care 106 ha este în proprietatea 

bisericii şi restul în proprietatea composesoratului.  

Nu e vorba de o neînţelegere pentru că am în mână proiectul de hotărâre al 

Consiliului Local Belin, care sună în felul următor: „Se aprobă transmiterea din 

proprietatea publică şi din administrarea Consiliului Locala al comunei Belin în 

proprietatea publică al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna până la rezilierea investiţiei posesiunea comunală în suprafaţă de 212,3 ha..”. 

Ne bucurăm că UDMR-ul s-a răzgândit şi în loc de retrocedare nu naţionalizează.  

Tamás Sándor: Nu e corect ceea ce spuneţi.  

UDMR-ul nu naţionalizează nici în judeţ şi nici nicăieri.  

Eu încerc să mă exprim în aşa fel ca să nu jignesc pe nimeni. Asta rog şi de la 

dumneavoastră.  

Investiţia de 1,17 ha este pe o păşune de 212 ha.  

În proiectului Drumul Apelor Minerale comuna Belin are de plătit 200 mii de 

Euro. Ce credeţi poate plăti din surse proprii această sumă? 

Eu vă spun că nu poate plăti.  

Noi avem bani şi le preluăm investiţia numai până la realizarea investiţiei.   

Fazakas Tibor: Dacă suntem la Belin, la sfârşitul anului trecut au primit o sumă 

importantă pentru reabilitarea podului. Lucrarea a fost făcută de o firmă din Tg. Mureş 

pe bază de atribuire directă.  

Vă întreb de ce nu a efectuat lucrarea SC Drumuri şi Poduri Covasna SA? 

Tamás Sándor: Am primit de la Guvern, pentru reabilitare poduri, 1,2 milioane de 

lei, din care reabilitarea podului de la Belin a fost realizat de o firmă din Erdővidék, care 

a primit lucrarea prin atribuire directă.  

La ceea ce vă referiţi dumneavoastră nu este reabilitarea podului. Cu ajutorul 

domnului ministru Borbély L{szló, judeţul Covasna a primit 13,5 milioane de lei pentru 

dezvoltarea zonelor de protecţie împotriva inundaţiilor. Din această sumă cel mai mult a 

primit comuna Belin şi Ministerul Mediului a decis cine va efectua lucrările.  

Fazakas Tibor: Am auzit zvonuri că firma din Tg. Mureş are o strânsă legătură cu 

un anumit personaj important din UDMR. 

Tamás Sándor: Eu despre asta nu ştiu şi eu nu mai cred în zvonuri.  

Baka Mátyás: Domnul consilier Fazakas Tibor a obiectat că nu a fost făcut public 

bugetul. Rog pe domnul director Ferencz Lajos să ne explice de nu a fost făcut public 

bugetul. 

Ferencz Lajos: Noi cei care am pregătit proiectul de buget nu am considerat acest 

lucru un scop ci un mijloc. 

La publicarea proiectului bugetului am respectat legislaţia în vigoare. În data de 

14 ianuarie l-am afişat atât la sediul instituţiei precum şi pe site-ul Consiliul Judeţean 

Covasna. 
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Proiectul de buget s-a publicat şi pe site-ul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor aşa cum prevede legea.  

În data de 17 ianuarie s-au făcut public în respectivele locuri şi varianta 

modificată.  

La propunerea domnului preşedinte aceste lucruri au fost prezentate fracţiunilor 

politice şi ieri când domnul consilier Fazakas Tibor a fost în biroul colegului i-au fost 

explicate aceste lucruri şi zice că astăzi a primit materialul.  

Nu vă înţeleg. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu bugetul? 

Nu sunt. 

Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului consilier Kulcsár-

Terza József-György ca să includem suma de 200 de mii de lei pentru un sistem de 

votare.  

Înainte de a trece la vot, ţin să fac o precizare, şi anume: 

- în temeiul art. 39 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

se votează pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz şi pe anexe.   

 

Având în vedere dispoziţiile legale arătate mai înainte, supun la vot Proiectul 

bugetului local respectiv Proiectul de hotărâre prin care se aprobă acesta. 

 

Se trece la votarea efectivă a bugetului conform celor arătate mai înainte. 

 

Notă: La fiecare votare se utilizează formula de mai jos. 

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? o abţinere (Fazakas Tibor) 

 

În urma supunerii la vot, cu respectarea procedurii reglementate de alin. (5) al art. 

39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv a dispoziţiilor alin. 

(2) al art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aprobă Hotărârea în forma modificată, cu 27 de 

voturi „pentru”, şi o „abţinere”. 

 

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

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Covasna pentru Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime” Întorsura Buzăului; 

 

Tamás Sándor: Rog pe domnul consilier Zărnescu Gheorghe să prezinte situaţia 

bisericii de la Întorsura Buzăului. 

Zărnescu Gheorghe: În data de 1 ianuarie a avut loc un incendiu la biserica 

ortodoxă din oraşul Întorsura Buzăului. Pagubele au fost destul de mari. Intervenţia 

pompierilor a fost promptă şi imediată dar pagubele şi aşa se ridică la milioane de lei.   

În urma discuţiilor purtate cu preotul paroh la solicitarea dumnealui şi la 

intervenţia pe care l-am făcut la domnul preşedinte, am depus în scris solicitarea şi din 

aceşti bani putem remedia parţial paguba creată.  
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Trebuie să ştiţi că biserica este şi monument istoric. 

La ora actuală partea de acoperiş s-a refăcut în proporţie 70-80 % cu sprijinul 

societăţilor din zonă. 

Din suma care se propune pentru adoptare vor fi refăcute picturile interioare.  

 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

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 prezentat. 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV; 

 

După cum ştiţi, domnul arhitect şef Bíró Dónát este reprezentantul judeţului în 

asociaţie şi trebuie să-l mandatăm ca să poată să voteze cu privire la intrarea altor unităţi 

administrativ-teritoriale în asociaţie.  

Cum v-am spus asociaţia aşteaptă o finanţare de 107 milioane de Euro din partea 

Uniunii Europene.  

Vă consult dacă aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? 

Kulcsár-Terza József-György: Voturile cu privire la persoane nu sunt secrete? 

Tamás Sándor: Persona am votat o dată, acum numai completăm mandatul.  

Tulit Attila: În proiectul de hotărâre scrie că domnul Bíró Dón{t va vota în 

numele judeţului Covasna. Nu trebuia să scrie că votează în numele Consiliului 

Judeţean? 

Varga Zoltán: Personalitate juridică are judeţul Covasna.  

Domnul Bíró Dónát este reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV în baza Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008.  

Tamás Sándor: Judeţul participă la asociaţie nu Consiliul Judeţean.  
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Varga Zoltán: Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în baza căruia funcţionează consiliul judeţean, arată că personalitate juridică 

de drept public au unităţile administrativ teritoriale, respectiv comunele, oraşele, 

municipiile şi judeţul.  

Consiliul judeţean nu are personalitate juridică.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

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 

Teritoriul. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriul propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

 

Tamás Sándor: 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 prezentat. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 192/2010 privind solicitarea de 

transmitere din proprietatea unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea 

autorităților administrației publice locale în proprietatea publică a județului Covasna și 

în administrarea Consiliului Județean Covasna a unor imobile care constituie obiective 

ale proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 1, judeţul Covasna”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. şef serviciu Mocsári Gondos Zoltán şi domnul director executiv 

Sztakics István Attila să prezinte Raportul comun al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriul şi 

al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Mocsári Gondos Zoltán: Direcţia Dezvoltarea Teritoriul propune pentru adoptare 

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? 

În anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 192/2010 la poziţia nr. 4 în 

loc de „Zona Balneară din Olteni” din localitatea Olteni, comuna Bodoc, a fost trecut 

greşit şi un teren arabil.  

Analizând documentaţia proiectului Drumul Apelor Minerale rezultă că investiţia 

se realizează în Zona Balneară din Olteni” din localitatea Olteni, comuna Bodoc. 
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Având în vedere cele spuse rog să fiţi de acord cu modificarea poziţiei greşite 

din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 192/2010. 

Fülöp Csaba: Şi la Belin se schimbă? 

Tamás Sándor: Nu, la Belin nu trebuie schimbat nimic.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. 

 

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 în forma 

modificată.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Şedinţa ordinară programată pe luna februarie se va ţine în data de 24 februarie 

ora 12,00.  

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


