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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 11 iulie 2013, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 11
iulie 2013, 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. 155 /05 iulie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 114/S/05 iulie 2013.
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 toţi cei 30 de consilieri judeţeni 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 secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Klárik László Attila – senator;
- Fejér László-Ödön – deputat;
- D-na Vass Mária – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- Dl. Fejér Alexandru – director general, S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu
Gheorghe;
- 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 ordinare din data de 20 iunie 2013, 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?
Kulcsár-Terza József-György: Aş dori să vă anunţ, că am lipsit de la şedinţa
respectivă, deci nu voi participa la vot.
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Tamás Sándor: Bine. Mulţumim.
Alte observaţii dacă sunt.
Nu sunt.
Supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 20 iunie 2013.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 49/2013 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2013;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Actului Adiţional nr. 1/2013 la
Actul Constitutiv al S.C GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A Sfântu Gheorghe;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Județean Covasna cu
Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, în vederea realizării Proiectului
„Supraveghere şi monitorizare cu camere video a traficului rutier la punctul de
intrare/ieşire în/din judeţul Covasna, pe DN 2 D -Ojdula”;
7. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil
din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe şi din administrarea Consiliului
local al municipiul Sf. Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
74/2013 privind constituirea unui drept de uz și servitute de trecere în favoarea SC
GO EAST SOLAR SRL Brașov și S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. pentru amplasarea în zona de siguranță
a DJ103B a traseelor de cablu necesare realizării obiectivului de investiție ”Parc
fotovoltaic Ozun”
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 117/2010 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii
tehnico-economici aferenţi investiţiei pentru proiectul „Sistem de management
integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”
10. Diverse
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Calinic Sabin: Eu sunt iniţiatorul proiectului de hotărâre de la Pct. 6 de pe
ordinea de zi şi după discuţiile purtate cu colegii propun retragerea proiectului de
hotărâre pentru că există o posibilitate mult mai avantajoasă din punct de vedere
financiar, pe care o vom prezenta la o şedinţă ulterioară.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi cu propunerea formulată de domnul
consilier Calinic Sabin.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi cu
propunerea formulată de domnul consilier Calinic Sabin.
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 şi 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 6 şi 7 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 31 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct 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 2013;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2013 privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret,
sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna
pe anul 2013;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.
După cum se ştie şi cum s-a discutat şi comisiile de specialitate, este vorba despre
acordarea unui sprijin financiar Echipei de fotbal din Zagon, care a intrat în Divizia C şi
care este singura echipă din judeţ care a intrat în această divize.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației pentru Dezvoltarea
Turismului în județul Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
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Kulcsár-Terza József-György: Am citit în expunerea de motive că aveţi numai
doi jurişti deci este justificată propunerea de angajare a unui avocat.
Este vorba de un caz concret pentru care se va încheia contractul?
Tamás Sándor: Da.
Este vorba despre procedura de achiziţii publice pentru construirea depozitului
de deşeuri de la Leţi din cadrul Proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor”.
Este o procedură de achiziţie în valoare de 47 milioane de lei, care de şase ori a
fost trimis deja la Bucureşti şi de fiecare dată ne-a fost trimis înapoi de la CNSC.
Trebuie să ieşim cumva din acest blocaj administrativ.
Kulcsár-Terza József-György: Este vorba despre un singur caz.
Tamás Sándor: Da.
Dorim să angajăm un avocat, pe o singură speţă, ceea ce de altfel este precizat şi
în expunerea de motive.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Proiectului Actului Adiţional nr. 1/2013 la Actul Constitutiv al S.C
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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.
Aprobăm posibilitatea ca această Societate Comercială să o primească în rândul
lor şi pe Comuna Ghidfalău şi să înfiinţeze un punct de lucru la Ghidfalău.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al
municipiului Sf. Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiul Sf.
Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 74/2013 privind constituirea
unui drept de uz și servitute de trecere în favoarea SC GO EAST SOLAR SRL Brașov și
S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice - Electrica Distribuție Transilvania Sud
S.A. pentru amplasarea în zona de siguranță a DJ103B a traseelor de cablu necesare
realizării obiectivului de investiție ”Parc fotovoltaic Ozun”;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila şi domnul şef serviciu Biszok
Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi
Dezvoltarea Teritoriului şi al Serviciului de Administrare a Drumurilor Judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 117/2010 pentru
aprobarea Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei
pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” ;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă aveţi probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Kulcsár-Terza József-György: În primul rând aş dori să-i cer iertare domnului
consilier Ambrus József, care a solicitat să numai intrvenţii legate de probleme de pe
ordinea de zi, pentru că problema pe care doresc să o expun nu este legată de
problemele înscrise pe ordinea de zi.
Aşa dori să profit de ocazia că sunt prezenţi colegii de la EMNP-PPMT şi aş
aduce aminte de 1 septembrie, Ziua adevărului, de mitingul pentru autonomie de la Tg.
Mureş din 10 martie, înaintea căruia a avut loc o conferinţă de presă forte reuşită la care
au fost prezenţi reprezentanţii UDMR-ului, PCM-MPP-ului şi EMNP-PPMT-ului când
am demonstrat că împreună trebuie să facem aceşti paşi.
Eu cu mirare am citit în ziarul de astăzi că PCM-MPP-ul nu a venit la discuţii.
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Pe mine, pe Kulcsár-Terza József- György nu m-a căutat nimeni ca să vorbim
de mitingul care urmează să aibă loc în data de 20 iulie şi care cred că va fi un succes.
Nu ştiu dacă UDMR-ul a fost invitat la această discuţie, dar ştiu că EMNP-PPMTul la alegerile din anul 2012 l-a a susţinut pe domnul primar Antal Árpád, nu ştiu dacă
l-au invitat pe domnul primar la acest discuţii şi dacă EMNP-PPMT-ul are nevoie de
susţinerea domnului primar.
Eu sunt in stare ca oricând să discut despre problemele naţiunii şi ştiu că numai
împreună putem ajunge la rezultatele dorite.
Aşteptăm invitaţia la discuţii, sau invers, putem să iniţiem şi noi aceste discuţii.
Trebuie să vă spun că şi noi ne pregătim, împreună cu UDMR-ul şi EMNPPPMT, la un miting, care va avea loc în luna septembrie şi care cred că va avea succes.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Referitor la întrebarea dumneavoastră: nu a fost căutat nici
UDMR-ul de către EMNP-PPMT.
Este adevărat că de mai multe luni purtăm discuţii serioase împreună cu
Consiliul Naţional Secuiesc şi cu PCM-MPP, la nivel naţional au decis că în luna
septembrie se va organiza mitingul.
Alte intervenţii dacă sunt?
Cziprián Kovács Lóránd: În legătură cu lupta pentru autonomie propun ca zona
Baraoltului să fie declarată zonă autonomă, nu de alta dar nu se poate ajunge acolo.
Drumuri nu sunt.
A doua propune este ca în zona Baraoltului să se facă cel puţin un heliodrom
pentru că drumurile sunt impracticabile şi altfel nu se poate ajunge acolo.
Cel mai bun drum este dinspre Odorhei.
Propunerea mea este ori declarăm autonomia Baraoltului, ori dăm aceste
drumuri celor din Judeţul Harghita să se ocupe ei de ele.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Aş dori să vă aduc la cunoştinţă următoarele lucruri: Consiliul
Judeţean Covasna a demarat procedura de atribuire a lucrării de plombări încă din
toamna anului trecut.
Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 10 aprilie şi noi am calculat că pe data
de 15 aprilie se vor începe lucrurile pentru plombarea drumurilor judeţene pentru care
avem bani în cont
Numai că o firmă numită Consal SRL din judeţul Braşov, a atacat la CNSC acest
demers şi după trei luni de zile, săptămâna trecută, am primit Decizia finală de la CNSC
în care ne obligă să reluăm procedura totală de atribuie a licitaţiei pentru plombări de
drumuri.
Asta însemnă că la începutul anului am avut cuprinşi bani în bugetul Consiliului
Judeţean Covasna pentru plombări de 40 mii de m2, care la vremea respectivă, în luna
aprilie, era real ca şi m2 de gropi pe drumuri judeţene.
Avem aceşti bani, numai că procedural n-am avansat niciun pas din cauza firmei
Consal SRL din Braşov.
Acum gropile sunt de patru ori mai mari de cât au fost în luna aprilie, iar banii
sunt pentru 40 mii de m2, dar nici acum nu putem începe lucrările pentru că CNSC-ul
ne-a impus să reluăm procedura de atribuire a lucrărilor.
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Sincer nu vă pot spune exact data când vor începe aceste lucrări şi nu din
cauza mea, nu din cauza colegilor ci din cauza sistemului care se practică în întreaga
ţară şi din cauza firmelor care vin şi atacă la tot feluri de instanţe.
Vă mulţumesc.
Alte intervenţii dacă sunt?
Bedő Zoltán: În legătură cu cele apărute în ziare şi în legătură cu problema
autonomiei, într-adevăr este nevoie de conlucrare, dar părerea mea este că de ani de zile
nu am reuşit să facem nici un pas.
Eu vă rog să punem capăt acestui comportament, că discutăm a cui a fost ideea,
sau cine este organizatorul mitingului.
Eu cred că nu are importanţă cine este organizatorul, important este să
participăm cu toţii la acest miting.
Am o întrebare în legătură cu vizita domnului ministru Dragnea care va avea loc
mâine, şi anume: dacă noi, consilierii judeţeni putem participa la discuţiile purtate cu
domnul Dragnea, sau va fi adunarea oamenilor care dau din cap?
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Domnul ministru a fost cel care a trimis invitaţiile şi după
cunoştinţele mele a invitat conducerile consiliilor judeţene, senatori, deputaţi, primarii
şi viceprimarii din cele trei judeţe, Harghita, Covasna şi Mureş şi cei invitaţi nu sunt
oameni care dau numai din cap ci sunt oameni care au fost aleşi de cetăţeni.
Kulcsár-Terza József-György: Întrebarea este dacă noi putem participa sau nu?
Tamás Sándor: Eu cred că da.
Benedek Erika: Consider că întrebările formulate în legătură cu mitingul din 20
iulie ne-au fost adresate, după cunoştinţele mele conducerea naţională a EMNP-PPMT a
trimis invitaţie către conducerea naţională a UDMR-ului la discuţii.
În legătură cu PCM-MPP avem experienţe negative, pentru că s-a mai întâmplat
că am trimis invitaţie la discuţii, au confirmat prezenţa şi tot n-au venit.
Tamás Sándor: Domnul Torró Tibor a trimis prin e-mail o invitaţie către
conducerea UDMR-ului la ora 17,30 şi peste 20 de minute domnul Torró Tibor a
declarat la Miercurea Ciuc că EMNP-PPMT va organiza un miting în data de 20 iulie.
Deci, ca să vedem mai clar lucrurile, într-adevăr a fost făcută invitaţia dar în timp
de 25 de minute era imposibil ca să răspundă la invitaţie conducerea UDMR-ului şi
EMNP-PPMT a şi anunţat că ei vor organiza mitingul
Să nu mă înţelegeţi greşit, de aceea v-am spus aceste lucruri ca să aveţi informaţii
clare.
Kulcsár-Terza József-György: Într-adevăr am primit o invitaţie la discuţii cu
tema fuziunii, dar noi deja pentru aceea dată aveam alt program planificat cu mult timp
mai înainte.
Benedek Erika: Nu vă supăraţi dar împreună am stabilit data.
Ştiu că nu este locul potrivit dar tot trebuie să vă spun că domnul primar Antal
Árpád şi domnul Kulcsár au declarat că nu se poate ajunge la o înţelegere cu EMNPPPMT, fără să ne fi căutat.
Important este că EMNP-PPMT nu este de acord cu această regionalizare şi după
părerea noastră este forte important ca regionalizarea să se facă cu respectarea
graniţelor istorice şi în acest sens trebuie să facem demersuri.
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Primul pas este mitingul care este iniţiat de EMNP-PPMT la care îi invităm
pe toţi cei care consideră să Ţinutul Secuiesc trebuie să fie o regiune separată.
Eu sunt gata la discuţii cu oricine.
Vă invit şi vă aştept cu respect la acest miting.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt?
Henning László János: Aş dori să vă informez că o să efectuez o săptămână de
concediu de odihnă începând cu data de 15 iulie şi două săptămâni începând cu data de
22 august.
Tamás Sándor: Şi eu vă informez că în următoarele două luni o să efectuez 15
zile lucrătoare din concediul meu de odihnă, cu exactitate nu ştiu să vă spun perioada.
Aş fi vrut să mă duc de luni în concediu, dar nu se poate. Nu se poate să nu
particip la nişte evenimente importante.
Totodată vă informez că în data de 23 iulie, ora 10,00, o să avem o şedinţă
extraordinară, când va trebui să aprobăm organigrama Consiliului Judeţean şi ale
instituţiilor subordonate, pentru că a apărut o Ordonanţă de Urgenţă prin care ni se iau
toate posturile vacante, şi această modificare a organigramei trebuie să fie adoptată şi
de Consiliul Judeţean.
La ora 11,00 vom depune piatra de temelie pentru locuinţele de serviciu în
incinta Spitalului de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, eveniment important la care vă
invităm să luaţi parte.
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

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna
din data de _________________ 2013.
Secretar al judeţului Covasna,

VARGA Zoltán

