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      ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 28 august 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

august 2014, 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. 171 /22 august 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 132/S/22 august 

2014. 

 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. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Dezső Csongor-Attila, Klárik Attila, Nagy 

Iosif, Orbán Miklós, Tompa György și Tóth-Birtan Csaba. 

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 în locul secretarului judeţului 

dl. director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- Dl. András-Nagy Róbert, manager - Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf”; 

- Dl. Ganea Gheorghe – reprezentant – Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

”Mihai Viteazul” Covasna; 

- Dl. Popa Traian Ion – comisar şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna; 

- Dl. Pap Endre – reprezentant - Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- Dl. Tulit Zsombor – vicepreședinte – Asociația Alpin Sport; 

- Dl. Fehér Sándor– reprezentant - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUACOV”; 
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- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi 

şefii serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2014, 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 30 iulie 2014.  

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu scoaterea de 

pe proiectul ordinii de zi a proiectului de hotărâre de la punctul zece şi anume:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Covasna, 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna, orașul Întorsura Buzăului, Școala Gimnazială 

Romulus Cioflec din Comuna Vâlcele și Asociația OvidiuRo în vederea implementării 

proiectului ”Fiecare copil în grădiniță”. Nu renunțăm definitiv la acest proiect ci numai 

amânăm dezbaterea până la clarificarea anumitor probleme tehnice. 

Totodată vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi încă două 

proiecte de hotărâri și anume:  

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

cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură 

în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2015 și a estimărilor pentru 

anii 2016-2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna cu 

Inspectoratul de Poliție al Județului  Covasna, în vederea realizării  Proiectului 

„Supraveghere şi monitorizare cu camere video a traficului rutier la DN 11B  la 

intrarea în comuna Sânzieni dinspre limita județului Covasna”, cu rugămintea ca 

acest proiect de hotărâre să fie dezbătut la primul punct de pe ordinea de zi iar 

restul proiectelor de hotărâri să fie renumerotate în mod corespunzător.  
 

http://www.cjcv.ro/
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Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul 

ordinii de zi. 

Kulcsár-Terza József-György: Ceea ce aș dori să spun nu este legat de proiectul 

ordinii de zi dar pentru noi este un lucru forte important și anume posibilitatea de a 

formula părerea. Vă rugăm să ne permiteți să formulăm părerea acum și nu în cadrul 

punctului diverse. 

Tamás Sándor: Tocmai vroiam să vă întreb dacă nu se poate formula la punctul 

diverse. 

Kulcsár-Terza József-György: Eu aș dori să formulez părerea înainte de a intra în 

dezbaterea celor înscrise pe ordinea de zi, pentru că este forte important. 

Tamás Sándor: După adoptarea ordinii de zi și înainte de a intra în dezbaterea 

primului punct e bine? 

Kulcsár-Terza József-György: Da. Eu voi fi primul punct.  

Tamás Sándor: Da.  

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

 

Nefiind, supun la vot propunerea de modificare și completare a proiectului ordinii 

de zi. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea și completarea proiectului 

ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna cu Inspectoratul 

de Poliție al Județului  Covasna, în vederea realizării  Proiectului „Supraveghere şi 

monitorizare cu camere video a traficului rutier la DN 11B  la intrarea în comuna 

Sânzieni dinspre limita județului Covasna”; 

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

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 26/2014 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor  sportive și de tineret, sprijinul financiar 

acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2014, 

cu modificările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de prelungire a perioadei de exercitare cu 

caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef birou al Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de către 

domnul Papucs András; 
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7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Covasna 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

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

județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 70/2013 cu privire la aprobarea și implementarea în județul 

Covasna a programului multianual „Primul ghiozdan”, menit să sprijine 

învățământul școlar din județul Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna cu Inspectoratul 

pentru Situații de urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna, Centrul 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont respectiv 

Asociația Aplin Sport în vederea organizării și efectuării transportului 

echipelor/echipajelor de intervenție și a echipamentelor specifice de intervenție, 

respectiv a persoanelor aflate în dificultate în zonele greu accesibile sau 

inaccesibile autospecialelor de intervenție din dotare, în vederea asigurării 

misiunilor din competența Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul” al județului Covasna, pe teritoriul județului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul 

nr. 1057/119/2014 aflat pe rolul Tribunalului Covasna; 

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

cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură în 

vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 

2016-2018; 

13. 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? 25 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. 
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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, 10 și 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

 

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 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

Dau cuvântului domnului consilier Kulcsár-Terza József-György pentru că 

dorește să ne comunice ceva important.  

Kulcsár-Terza József-György: Nu demult am participat la „Tusv{nyos” unde am 

auzit un lucru forte interesant și anume că a fost o greșeală înființarea Partidului 

Popular Maghiar din Transilvania. Dacă acest lucru este adevărat atunci eu aș ruga pe 

colegii noștri din PPMT să afilieze la fracțiunea PCM pentru că acest lucru ne va ajuta și 

în realizarea planurilor privind autonomia.  

Tamás Sándor: Asta practic e mai mult decât o declarație politică pentru că este 

vorba de organizare. Cum să procedăm domnul Calinic? 

Calinic Sabin: Dacă mai așteaptă cca. 20 de zile poate nu vom avea asemenea 

probleme.  

Tamás Sándor: Să acordăm 5 minute pauză? 

Keresztely Irma: Asta nu este de competența Consiliului Județean.  

Calinic Sabin: Stați puțin pentru că dacă demisionează s-a terminat pentru că 

vin supleanții.  

Tamás Sándor: Nu vor să demisioneze. 

Calinic Sabin: Dacă se schimbă culoarea politică e aceeași lucru.  

Benedek Erika: Mulțumim pentru oferta domnului consilier, dar ne este frică de 

faptul că PCM în fiecare moment poate fi desființat. 

De altfel o să ne gândim și o să discutăm despre acest lucru. 

 Când cităm ceva este un lucru forte important să cităm cu atenție. În limba 

maghiară folosim mai multe feluri de verbe și ceea ce ați auzit la ”Tusványos” a fost 

spus în modul condițional-optativ.   

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

Să intrăm în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea cooperării județului Covasna cu Inspectoratul de Poliție al Județului  

Covasna, în vederea realizării  Proiectului „Supraveghere şi monitorizare cu camere 



 6 

video a traficului rutier la DN 11B  la intrarea în comuna Sânzieni dinspre limita 

județului Covasna”; 

Desigur avem fiecare dintre noi foarte multe informații despre cele întâmplate, 

acum câteva săptămâni, la Sânzieni, totuși aș dori să-l rog pe domnul inspector șef Popa 

Ion pe care am invitat la această ședință să ne spune câteva lucruri, care sunt publice, 

despre acest caz.  

Eu cred că este o problemă forte arzătoare rezolvarea situației create la Sânzieni. 

Noi împreună cu cei din conducerea Consiliului Județean Covasna ne-am 

consultat și cu domnul inspector șef Popa Ion, cu domnul primar al Comunei Sânzieni 

și președintele ATOP despre posibilitatea ca să lărgim programul nostru care deja 

funcționează și ne-a adus deja rezultate, program care vizează sistemul de control al 

traficului și prim care, după cum am înțeles, s-a și redus puțin infracționalitatea.  

După cum știți, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție am instalat camere 

de luat vederi la Reci, la Brețcu, la Bixad și chiar în centrul comunei Sânzieni și acum ar 

trebui să montăm și la ieșirea din comuna Sânzieni.  

Rog pe domnul inspector șef să ne spună câteva cuvinte despre această inițiativă. 

Popa Traian Ion: Vă salut pe toți. 

Orice cameră de luat vederi, indiferent în ce parte se montează este bine venită, 

nu numai că este bine venită ci ne ajută foarte mult în activitatea noastră care se 

restrânge la siguranța cetățeanului. 

Noi, în condițiile în care se găsesc resursele financiare respective accesăm la idee 

cu condiția ca să avem transmisia acelor imagini direct la dispecerat pe care-l avem în 

cadrul inspectoratului, dacă este posibil, fiindcă ne este mult mai ușor și de folos fiind 

toate concentrate la un loc și avem posibilitatea ori de câte ori se produce ceva, imediat 

fără să mai facem adrese sau așa ceva să ne dea imaginile respective.  

O să avem imaginile care ne interesează. 

Să știți că aceste camere de luat vederi nu sunt nici pentru a-l urmării pe unu sau 

pe altul. Le folosim numai și numai strict în interesul muncii operative și fără acordul 

meu nimeni nu poate să preleveze nicio imagine apropo de niciun eveniment care s-a 

produs pe raza județului. 

Le folosim la cazurile de furturi de mașini, de animale sau alte și alte proleme pe 

care le întâmpinăm.  

Așa că eu vă mulțumesc pentru ideea dumneavoastră foarte bună. 

Suntem de acord. 

Știți probabil că ieri a fost și grupul de motocicliști din Ungaria care ș-au arătat și 

ei intenția să contribuie cu o sumă de bani pentru a îmbunătății sistemul asta de 

supraveghere în zonă. 

Orice idee, orice ban sau bun de genul acesta este bine venită. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Consiliul Județean Covasna va contribuii la realizarea acestui proiect cu 7.500 de 

euro, care înseamnă că foarte urgent ar trebui să achiziționăm două camere de luat 

vederi, din care una va fi montată la intrarea în comuna Sânzieni dinspre Județul 

Harghita și celălalt la bifurcația spre Petriceni, pentru că de acolo se vede toată zona.  

Așa cum a spus și domnul inspector șef aș dori să subliniez și eu că aceste 

camere se vor folosii nu numai pentru monitorizarea traficului ci și la identificarea 

hoților. 
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Este absolut necesar ca cel puțin două camere să fie montate.  

Noi vom transmite dreptul de folosință către Inspectoratul Județean de Poliție, 

serverul și toată aparatura va fi la Inspectorat care va avea obligația să preia, să 

folosească, să asigure funcționarea supravegherea traficului în zonă. 

La anexa hotărârii am o propunere de modificare și anume la art. 5 alin. (1) 

ultima frază prevede ”Inspectoratul de Poliție să asigure şi să supravegheze cu ajutorul 

camerelor de supraveghere desfăşurarea traficului în condiţiile de siguranţă pe 

drumurile judeţene”.  

Deoarece nu este vorba de drum județean ci de drum național propun să 

reformulăm și să figureze ”pe drumurile din județ” în loc de drumurile județene.  

Contractul va intra în vigoare la data semnării și eu propun în cazul în care va fi 

adoptat astăzi hotărârea atunci mâine să semnăm contractul. 

În câte zile puteți să montați acest sistem? 

Popa Traian Ion: Este o firmă din Brașov care a montat celelalte camere prin 

ATOP.  

Nu știu în cât timp se poate face achiziția dar montarea celor două camere nu 

durează mai mult de două zile.  

Tamás Sándor: Asta înseamnă că în luna septembrie vom avea deja montate 

camere. 

Popa Traian Ion: Problema este cu transmisia. Nu știu Romtelecomul sau cine va 

asigura transmisia imaginilor prin internet. 

Și la Brețcu avem probleme cu transmisia pentru că ne costă 80 de euro/lună. 

Tamás Sándor: S-au angajat și din partea societății civile să contribuie la acest 

program. 

Noi am luat povara de a plătii contravaloarea camerelor. 

Popa Traian Ion: Firma Romtelecom dacă ar vrea ar putea să facă foarte ușor 

lucrarea. 

Tamás Sándor: O să rezolvăm și această problemă. 

Cu toate acestea dacă mai sunt și alte intervenții? 

Cziprian-Kovács Lórand: În proiectul de hotărâre apare supravegherea 

circulației și traficului. 

Acum este vorba de ordine publică și siguranță sau circulație? 

Pentru ce se va folosi aceste camere? 

Tamás Sándor: Cu ajutorul camerelor se va supraveghea desfășurarea traficului 

în condiții de siguranță precum și a ordinii publice pe drumurile din județ.  

Popa Traian Ion: Nu este numai pentru trafic ci și pentru siguranța ordinii 

publice. 

Tamás Sándor: Și în titlul hotărârii scrie ” Supraveghere şi monitorizare cu 

camere video a traficului rutier<.”. 

Henning László János: Trebuie să modificăm atât în titlu cât și cuprinsul 

hotărârii.  

Popa Traian Ion: Eu zic că este de ajuns dacă scrieți ”menținerea ordinii 

publice”.  

Calinic Sabin: În noțiunea de ordine publică intră și circulația.  

Tamás Sándor: Deci va fi „Supraveghere şi monitorizare cu camere video a 

ordinii publice pe DN 11B<” atât în titlu și în hotărâre cât și în contract.  
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Dacă mai sunt și alte intervenții? 

Bedő Zoltán: Eu aș profita de prezența domnului comandat și aș exprima 

nemulțumirea față de demersurile făcute, până acum, de organele de poliție în cazul 

accidentului de la Sânzieni. 

Sunt mai mulți martori oculari care spun că motociclistul în cauză a fost omorât 

în bătaie. 

După părerea mea și după părerea locuitorilor din Sânzieni dumneavoastră nu 

prea luați în considerare cele spuse de martori, în plus și rezultatul autopsiei este foarte 

confuz. 

Eu nu sunt medic dar știu că medicul legist trebuie să arate foarte clar cauza 

decesului și după cum știu eu nu este specificat în mod clar cauza decesului. 

În consecință vă rog să-mi spuneți ce demersul faceți în continuare pentru 

clarificarea acestui accident și consecințele care ne privesc pe toți. 

Popa Traian Ion: Eu așteptam să transmiteți mulțumiri poliției pentru activitatea 

desfășurată. 

1. Încă nu avem rezultatul autopsiei. 

2. În 48 de ore au fost prinși agresorii. 

3. Noi nu putem să ne ducem după zvonuri și povești ci numai după probe.  

Principalul agresor este arestat în momentul de față, ceilalți 3 sunt cercetați în 

stare de libertate, ceilalți care au fost citați pentru fapte mai mult sau mai puțin 

importante au fost sancționați cu amendă contravențională.  

Am luat măsura și am constituit zonă de siguranță specială. 

Probabil ați văzut sau v-a informat cineva că patrulează jandarmi și sunt forțe 

suplimentare în zonă, deci nu aveți ce să reproșați. 

Iar apropo de tentativa de omor și omor aș dori să vă informez că este de stric de 

competența procurorului.  

Bedő Zoltán: Am încă o întrebare și anume:  

Ați audiat celălalt motociclist care a fost la fața locului? El susține că 

motociclistul a fost omorât în bătaie. 

Popa Traian Ion:Da și ieri am discutat cu el. 

Încă odată vă spun că și eu pot să susțin tot fel de chestiuni.  

Noi luăm în considerare absolut orice probă, orice discuție pe care le verificăm. 

Apropo de respectiva autopsie s-a dispus și un examen histopatologic mult mai 

complex care va da rezultatul definitiv. 

Trebuie să știți că noi nu suntem de partea nimănui.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Sunt avocat cu experiențe modeste în ceea ce însemnă legislația penală dar sunt 

de acord cu ceea spune domnul comandant, pentru că din informațiile pe care le dețin 

acum poliția chiar a fost prompt, iar restul întră în competența parchetului cum s-a și 

rostit deja.  

Am avut și eu semne de întrebări dar am discutat despre acesta cu unii și alții 

despre acest aspect și cred că domnul inspector șef are perfectă dreptate pentru că se 

vede că poliția s-a străduit și în 48 de ore suspecții au fost aduși în fața procuraturii. 

Consiliul Județean Covasna contribuie cu ceea ce poate și despre aceasta trebuie 

să decidem acum.  
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Vă consult dacă referitor la proiectul de hotărâre mai aveți întrebări, probleme 

de ridicat?  

Kulcsár-Terza József-György: Fracțiunea PCM-MPP susține acest proiect cu tot 

că se pare că adoptăm o hotărâre de tip Dâmbovițean, deoarece și acolo după ce s-a 

întâmplat tragedia provocată de maidanezi imediat au fost făcute demersuri.  

De ce nu putem face ceva pentru prevenirea acestor probleme? Mai concret mă 

refer la montarea camerelor și în alte localități unde ar fi foarte necesar. 

Eu propun să facem o analiză în privința acestor localități și să luăm măsuri de 

prevenire. 

De altfel nici eu nu sunt mulțumit cu activitatea poliției, deoarece dacă ne 

gândim la cazul celor patru tineri nevinovați care au fost luate de polițiști din fața unui 

magazin și au ajuns și fața procuraturii. 

Acești tineri cu niște panouri în mână au cerut ca Secuii să cumpere produsele 

secuiești, deci eu nu înțeleg de ce au fost luați de poliție.  

La fel n-am înțeles comportamentul poliției în data de 1 decembrie, când au 

afirmat că nu s-a întâmplat nimic și știm cu toții că au fost probleme. 

Dacă tot este vorba de o colaborare între Consiliul Județean Covasna și 

Inspectoratul de Poliție, eu așa consider că ar trebui să semnăm un contract de 

colaborare mult mai complexă pentru că sunt mari probleme în ceea ce privește 

folosirea limbii minorităților.  

De exemplu dacă suntem opriți de patrula poliției vorbesc numai în limba 

română, dacă telefonăm la poliție răspunde o doamnă tot în limba română, deci eu așa 

consider că aceste probele ar fi trebuit rezolvate printr-o convenție de colaborare mai 

complexă.  

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Eu cred că nu este adevărat afirmația domnului consilier că am fi adoptat 

hotărâre de tip Dâmbovițean, pentru că faptele arată altceva și de ani de zile ne ocupăm 

de acest aspect.  

Am alocat până acum 200 de mii de lei în două tranșe și acest sistem de 

supraveghere funcționează în șase locuri din județ. 

Dintr-o dată nu putem monta în fiecare localitate, am montat în punctele 

vulnerabile și anume la intrarea în Chichiș, la ieșirea din Brețcu, la ieșirea la Bixad, la 

bifurcația de la Reci și chiar la bifurcația de la Sânzieni. 

Desigur cu această ocazie care s-a ivit facem un alt pas.  

Până acum am alocat de două ori 200 de mii de lei, suma 7500 de euro pe care 

urmează să alocăm acum este cu puțin mai mult de 33 de mii de lei. 

Camerele deja montate funcționează și s-a și redus infracționalitatea în acele 

zone, deci eu resping afirmația că adoptăm hotărâri de tip Dâmbovițean, eu zic că este 

de tip de pe malul Oltului.  

În ceea ce însemnă activitatea poliției, domnul consilier are puțină dreptate cu 

privire la folosirea limbii minorităților, pentru că există o legislație în vigoare care 

prevede că personalul poliției, care are contact direct cu populația în localitatea unde 

sunt mai mult de 20% maghiari, cum este în județul Covasna, trebuie să cunoască limba 

minorității.  

Din acest punct de vedere probabil sunt carențe. 
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Acum mi-am adus aminte de o altă problemă care are și legătură cu incidentul 

de la Sânzieni. 

După incidentul de la Sânzieni un cetățean de la Sânzieni a sunat la 112 și nu s-a 

putut exprima bine românește pentru că nu cunoaște bine limba română și nu a avut cu 

cine să vorbească în ungurește la 112.  

Știu că nu este problema poliției dar acum mi-am adus aminte și ar trebui într-

adevăr să fie rezolvată și această problemă și să fie angajați persoane care vorbesc și în 

limba maghiară. 

În legătură cu contractul de colaborare cu poliția menționez că pentru acesta este 

ATOP-ul. Instituția ATOP-ului este legiferat chiar pentru colaborarea consiliului 

județean, cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu cetățenii și cu societatea civilă.  

Așa este organizat, conceput și legiferat ATOP-ul. 

Avem printre noi și președintele ATOP-ului care cere deja cuvântul. 

Calinic Sabin: Eu zic că este bine venit proiectul, este foarte important și este 

inițiativa noastră și a ATOP-ului. 

Nu este vorba numai de montarea unor camere și monitorizarea traficului, ci este 

o chestiune mult mai importantă și mult mai de interes general. 

Unii privesc acest lucru ca pe un ajutor pe care dă Consiliul Județean poliției.  

Nu numai. Este un lucru mult mai important.  

Dacă ar fi fost o cameră instalată mai de mult oare s-ar fi întâmplat tragedia sau 

nu?  

Retoric putem să răspundem la această întrebare. 

Eu cred că ar fi bine să aducem la cunoștința autorităților locale, organizațiilor 

neguvernamentale și a cetățenilor care ar fi zonele de interes pentru a fi monitorizate 

din punctul de vedere al păstrării ordinii publice.  

Aceste entități ar putea să se adreseze consiliului județean cu propuneri care ar fi 

zonele și în funcție de aceste propuneri, pe un termen mai lung să avem posibilitatea să 

elaborăm o strategie de acoperire a acestor zone pe care și noi considerăm zone de 

interes și să ajungem la o monitorizarea acestor zone fierbinți și prin acesta s-ar putea 

prevenii săvârșirea de fapte penale. 

Dacă ele se produc, descoperirea celor vinovați va fi mult mai ușoară. 

Plus de aceasta și cetățeanul o să aibă o liniște sufletească că e monitorizată zona 

și cel care ar avea inclinația spre săvârșirea de fapte ilegale are reprezentarea faptului că 

poate fi descoperit și va fi descurajat de săvârșirea infracțiunii și în același timp nu s-ar 

naște nici legende.  

Imaginea este obiectivă, apolitică și indiscutabil pusă la dispoziția oricui.  

Ar fi extraordinar ca să reușim printr-un asemenea program să înlăturăm 

dubiile, să creăm o măsură în plus pentru siguranța cetățeanului și în același timp să 

îndepărtăm cât mai mult posibilele legende, posibilele povești pentru că imaginea este 

obiectivă. 

Iată este un mijloc tehnic, care nu costă foarte mult, nici mentenanța sa și nici 

consumul și care ar putea fi suportată de localitate. 

Cu realizarea unui astfel de program am ajunge la un lucru foarte util. 

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 
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Pentru realizarea ideii, rog pe domnul președinte al ATOP-ului să facă 

această strategie pe nivel județean și eu propun că treptat găsim și posibilitatea pentru a 

aloca fonduri. 

Ambrus József: În legătură cu expresia domnului Kulcs{r-Terza József-György și 

anume: că facem politică de Dâmbovița și în calitatea mea de membru în ATOP aș dori 

să informez pe domnul consilier că la ultima ședință a ATOP-ului în prezența domnului 

inspector șef, am discutat deja exact ceea ce ați spus dumneavoastră adică: să montăm 

aceste camere video în localitate, domnul inspector șef a explicat care sunt avantajele și 

dezavantajele așa că nu facem politică de Dâmbovița, ci cum a spus și domnul 

președinte facem politică de Olt.  

Tamás Sándor: Să sistăm discuțiile și să trecem la votarea proiectului de 

hotărâre.  

Cziprián-Kovács Lóránd: În legătură cu aceste camere de luat vederi, fiind 

liberal eu aș protesta împotriva unui stat ”big brother”. 

Hai să nu exagerăm cu aceste camere și așa mai departe. 

Din bunăvoința Consiliului Județean Covasna sunt cursuri de limba maghiară la 

Universitatea Babeș-Bolyai din Sfântu Gheorghe.  

Tamás Sándor: Nu răspund la primul lucru pe care ați expus pentru că am o 

părere complexă, iar în legătură cu al doilea lucru chiar aș dori să atrag atenția asupra 

faptului că am alocat fonduri și am încheiat un contract cu Universitatea Babeș-Bolyai 

secția din Sfântu Gheorghe, pentru acei cetățeni, mai ales funcționari publici și din 

cadrul poliției care doresc aprofundarea cunoștințelor, se țin cursuri de limba și 

literatura maghiară și de cultură zonei.  

Kulcsár-Terza József-György: Nimeni din PCM-MPP nu este în ATOP și de 

aceea n-am știut despre ce s-au discutat în ședință. 

La art. 5 alin. (1) scrie ”<să preia și să folosească camerele de supraveghere 

conform destinației.” 

Eu aș mai adăuga la această propoziție ”și nu în alte scopuri”.  

Eu așa știu că aceste camere au fost folosite și în alte scopuri.  

Tamás Sándor: Cum sună propunerea? 

Kulcsár-Terza József-György: ”<să preia și să folosească camerele de 

supraveghere conform destinației și nu în alte scopuri”.  

Tamás Sándor: Bine. O să completăm conform propunerii . 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

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. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse.  

 

La punctul doi 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 2014;  

 

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? 

Henning László-János: Având în vedere că a fost adoptat hotărârea de la primul 

punct aș propune ca în anexa 1b la pct.2  capitolul dotări independente să suplimentăm 

fonduri cu 34 de mii de lei, ca să putem să cumpărăm camerele. 

Tamás Sándor: Este absolut logic.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

 

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

modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 26/2014 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor  sportive și de 

tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean 

Covasna pe anul 2014, cu modificările ulterioare; 

 

Este vorba despre patru echipe de fotbal din județul Covasna și echipa de futsal 

din Sfântu Gheorghe care vor primii suplimentar câte 30 de mii de lei și două echipe de 
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fotbal din divizia C și anume două echipe din Zagon și echipa din Sfântu Gheorghe 

care propunem să primească câte 50 de mii de lei pentru etapa următoare. 

Fülöp Csaba: În ședința comisiei de specialitate am formulat o propunere pentru 

că într-una dintre anexe a fost scris că echipa „Sepsi OSK” primește suma respectivă 

pentru participare în campionatul judeţean de fotbal și pentru a participa în divizia C.  

Tamás Sándor: Aveți dreptate este o observație pertinentă și vom corecta și va fi 

”Participare la Campionatul național de fotbal, Liga a III-a” atât la pct. 26 cât și la pct. 

56. 

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 cu modificările propuse.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna; 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna;   

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos și dl. director executiv Sztakics István 

Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice și al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

propunerea de prelungire a perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcției 

publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de către domnul Papucs András; 

 

Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente 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.  
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Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” (Cziprián-Kovács Lóránd)  

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru” și o „abținere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

desemnarea reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

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

desemnează reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”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 județului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Propunem pe domnul Szász Jenő consilier din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de volt sistăm dezbaterea acestui punct și 

a următorului punct pentru că au strânsă legătură. 

 

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

modificarea art. 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 70/2013 cu 

privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a programului multianual 

„Primul ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din 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? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Domnul președinte numele dumneavoastră apare pe 

ghiozdan?  

Tamás Sándor: Este o întrebare interesantă. 
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Acum trei ani de zile când ne-am gândit să înființăm programul „Primul 

ghiozdan”, ne-am orientat cum au făcut în alte județe și am văzut ghiozdane din județul 

Bacău și din județul Cluj și pe ambele figura cu litere mari ”Sub președinția <.”. 

Eu nu sunt la nivelul colegilor mei din alte județe, deci numele meu nu figurează 

pe ghiozdane. 

Pe un singur caiet, adică pe caietul de corespondențe, din ghiozdan figurează 

sigla Consiliului Județean Covasna, plus stema județului . 

Cziprián-Kovács Lóránd: Din modestie nu figurează sau din lipsă de bani? 

Keresztely Irma: Ghiozdanele expuse sunt numai mostre? 

Tamás Sándor: Nu sunt mostre. Avem deja aici toate ghiozdanele și sper ca 

săptămâna viitoare vor fi împărțite.  

Keresztely Irma: Mă bucur. O să aibă de lucru directorii de școli. 

Eu nu am nimic cu culoarea roz, dar trebuie să știți nu mai e la modă păpușa 

Barbie. Acum e la modă Hello Kitty.  

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Sunt expuse ghiozdanele. Am cumpărat în total 2300 de ghiozdane separat 

pentru fetițe și separat pentru băieți. 

Săptămâna viitoare la ședința cu directorii școlilor convocată de doamna 

inspector șef vom împărții pachetele.  

 

Sunt gata buletinele de vot, deci reluăm punctul șapte de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila 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. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: 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 județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”. 
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Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării 

voturilor. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul 

de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

 

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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Pethő István: Deoarece acest proiect de hotărâre ale legătura cu majorarea 

prețului la apă, fracțiunea PCM-MPP nu va vota acest proiect. 

Acest gest este de gen de a atrage atenția asupra nemulțumirii față de majorarea 

prețului la apă.  

Știm că avem proiecte europene în derulare, dar n-am sprijinit majorarea 

prețului la apă nici acum zece ani când consiliul local Sf. Gheorghe a adoptat graficul de 

modificare a prețului la apă pentru mai mulți ani.  

Noi așa considerăm că în comparație de venitul populației și în comparație cu 

nivelul de trai ar trebui să micșorăm prețul la apă și nu să majorăm. 

Tamás Sándor: Este prezent la ședință directorul Aquacovului, domnul Fejér 

Sándor care va răspunde domnului consilier dar mai înainte trebuie să precizez faptul 

că în această firmă Consiliul Județean Covasna este asociat 0,2 procent. 

Când am pornit acest proiect atunci am stabilit pe 20 de ani cum se va modifica 

prețul la apă.   

Știu că acest gest este foarte popular la partidele din opoziție dar domnul 

director va prezenta și date tehnice.  

Fejér Sándor: Sunt directorul de la Compania de Apă din Sf. Gheorghe și aș dori 

să vă spun că nu se poate înainta altfel de cât cu această majorare a tarifului. 

Este o condiție de finanțare a Uniunii Europene prevăzut în contractul de 

finanțare. 

O altă condiție este cel prevăzut în contractul încheiat cu BERD-ul. 

După cum știți toate consiliile locale și județene au fost informate înainte de 

semnarea acestui contract finanțare și contract de asistență din partea BERD-ului și fără 

această ajustare ni se opresc banii.  

Deci este foarte simplu. 

Am ajuns la o implementare de 60% în județ și credem că putem să terminăm 

toate proiectele până în anul 2015. 

Ieri am fost la București pentru o cerere de plată nouă, din care din păcate 

Baraoltul a rămas afară.  

Toată lumea știe că am fi putut să băgăm Baraoltul în POS mediu 1, cu 5 milioane 

de euro, dar n-a vrut domnul primar. 

Am reușit din economiile care au rămas din urma licitației și din suma care ne-a 

fost alocată să mai scoatem încă 15 milioane de euro pentru Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, 

Covasna și Întorsura Buzăului.   

Tamás Sándor: Aceste lucrări ating 100 de mii de cetățeni din județ, care 

înseamnă construirea mai multe zeci de km de conductă de apă și canalizare, reînnoirea 

conductelor vechi și construirea mai multor stații de epurare. 

Acest proiect valorează 107 milioane de euro. 

Am găsit un alt program pentru Baraolt care pe vremea când domnul primar era 

din PCM-MPP funcționa foarte greu și care acum funcționează destul de bine.  

Fejér Sándor: Începând cu anul viitor Uniunea Europeană va pune un accent mai 

mare pe calitatea apei potabile și acele localități în care calitatea apei nu va fi 

corespunzătoare și nu va corespundă normelor Uniunii Europene vor fi amendați. 

Tamás Sándor: Aceasta era o clauză a contractul pe care noi am adoptat. 

Kulcsár-Terza József-György: Domnul director a amintit de normele Uniunii 

Europene la care eu aș adăuga că nu noi suntem pentru Uniunea Europeană ci invers.  
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Benedek Erika: Vă rog să ne citiți această clauză din contract.  

Fejér Sándor: Nu am la mine contractul, dar am primit o amenințare de la 

Ministru, pe care vă pot arăta, și în care ne amenință că va întrerupe finanțarea dacă nu 

majorăm prețul conform graficului din contract.  

Benedek Erika: Dar este nevoie pentru asta? 

Fejér Sándor: Proiectul conține o analiză cost-beneficiu pe fiecare an și care 

conține fondul care este alocat de Uniunea Europeană, fondul alocat de Guvern, conține 

contribuția consiliilor locale care 7% și conține întreținerea care este 8% și este suportat 

de noi. 

Deci contribuția GospCom-ului este de 8% și care este inclus în prețul apei. 

Așa este programul. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fülöp Csaba: Când s-a înființat Aquacov-ul a fost aprobat graficul care prevedea 

majorarea prețului.  

Această majorare este pe baza graficului aprobat de noi sau pe baza graficului 

din contractul de credit? 

Fejér Sándor: Este și graficul inițial dar când am contractat creditul am primit un 

alt grafic de la BERD și în momentul de față ne raportăm la acest grafic.  

Fülöp Csaba: În raport cu primul grafic și cu prețul actual cam în ce an suntem? 

Fejér Sándor: Nu știu să vă spun pentru că n-am făcut o asemenea comparație. 

Anul viitor se va finaliza acest proiect și dacă depunem un alt proiect, prin care 

continuăm modernizarea în sate, atunci până în anul 2020 tot va crește prețul apel.  

Dacă nu depunem proiect în POS Mediu 2 atunci din 2016 nu va mai fi necesar 

majorarea la prețul apei. 

Henning László János: Întrebarea este dacă dorim să facem dezvoltări în sate sau 

nu.  

Dacă dorim să dezvoltăm atunci firma  va contracta un alt credit și dobânda 

creditului va fi inclus în prețul apei.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? 6 voturi (Bedő Zolt{n, Benedek Erika, Szak{cs Zolt{n, 

Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György, Pethő Istv{n) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru” și 6 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea asocierii Județului Covasna cu Inspectoratul pentru Situații de urgență 

”Mihai Viteazul” al județului Covasna, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont respectiv Asociația Aplin Sport în vederea organizării și 

efectuării transportului echipelor/echipajelor de intervenție și a echipamentelor 
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specifice de intervenție, respectiv a persoanelor aflate în dificultate în zonele 

greu accesibile sau inaccesibile autospecialelor de intervenție din dotare, în vederea 

asigurării misiunilor din competența Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul” al județului Covasna, pe teritoriul județului Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. șef birou Papucs András să prezinte Raportul Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 1057/119/2014 aflat pe 

rolul Tribunalului 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? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 2 „abțineri” (Kulcsár-Terza József-György, Pethő 

István) 
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota 

de 18,5% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și 

pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2015 

și a estimărilor pentru anii 2016-2018; 

 

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 Economice propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Bedő Zoltán: Și în ședința anterioară am amintit că localitățile la care primarii 

sunt din EMNP-PPMT sunt defavorizați și acest lucru reiese și din cifrele din proiectul 

de hotărâre.   

Știu că răspunsul domnului președinte că de aceea primesc mai puțin pentru că 

nu au proiecte în derulare.  

Comuna Moacșa are un proiect mare în derulare și care se referă la reabilitarea 

drumului între Moacșa și Pădureni.  

Domnul președinte nu de mult a spus că primarul de Moacșa nu vrea să 

semneze proiectul cu privire la extinderea rețelei de apă potabilă și acest proiect este 

semnat încă din luna aprilie.  

Tamás Sándor: Știam că o să aveți observații în legătură cu acest proiect așa că 

am venit pregătit la ședință. 

În primul rând împărțirea sumelor s-a făcut fără discriminare între localități, dar 

trebuie să știți că în județ sunt doi primari care au candidat independent, sunt primari 

din PSD, sunt primari din PCM-MPP și primari din UDMR cu care se poate lucra fără 

nicio problemă excepția făcând primarul de la Moacșa.  

Într-adevăr suma n-a fost împărțită în comparație cu numărul de locuitori. 

Am mai spus de mai multe ori că fiecare primește o sumă minimă din care poate 

să funcționeze la care se mai adaugă sume unde sunt proiecte în derulare care necesită 

și contribuție proprie. 

Îmi cer scuze dar comuna Moacșa nu se poate compara cu comuna Estelnic unde 

sunt proiecte la nivelul milioanelor la care trebuie plătit și o contribuție proprie de 20%. 

Ei au depus proiectul, noi împreună am făcut lobby și derulează deja programul 

de realizare a rețelei de apă potabilă și de canalizare.  

Într-adevăr primarul de Moacșa a semnat contractul, care a fost aprobat, la 

propunerea noastră, de domnul Ministru, dar n-a reușit să folosească nici un ban din 

fondul alocat.  
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Nu de aceea n-a putut folosi pentru că ar fi împiedicat cineva ci pentru că nu 

este capabil pentru așa ceva.  

Din această cauză nu curge apa de la robinetul locuitorilor din Pădureni.  

Benedek Erika: Din cauza consiliului nu este în stare? 

Tamás Sándor: Nu, nu.  

Este vorba de domnul primar și nu de consiliu.  

Să nu comparăm nici Boroșneul Mare cu Ghidfalău. Trebuie să vedeți cum 

lucrează primarul și consiliul local de la Ghidfalău și ce se întâmplă la Boroșneu. 

La Boroșneu nu putem spune că primarul este nepriceput pentru că timp de 22 

de ani a fost viceprimar unde faptic el a condus primăria.  

Bedő Zoltán: Dumneavoastră știți mai bine de cât mine, că după decesul 

primarului din UDMR a rămas o datorie imensă și primarul nostru nu face altceva de 

cât să restituie datoriile moștenite. 

Trebuie să vă contrazic în cazul comunei Moacșa că de aceea nu avansează 

lucrările la construirea rețelei de apă potabilă pentru că primarul nu vrea acest lucru. 

Tamás Sándor: Nu că nu vrea. Nu este în stare. 

Bedő Zoltán: Știți foarte bine că este în derulare și un proces penal pentru că 

fostul primar a plătit toată suma, care era ilegal și nelegal pentru că în avans nu se poate 

plătii din banii publici.  

Domnul primar nu poate plătii până când acest proces nu se finalizează. 

Tamás Sándor: Noi nu am discriminat pe domnul primar, ci am vrut să-l ajutăm  

Eu personal l-am sunat pe domnul primar și i-am zis că mă duc la Moacșa și l-am 

rugat să mă primească și el a zis că n-are timp.  

Kulcsár-Terza József-György: Eu accept rolul de mediator și propun să ținem o 

ședință la Moacșa.  

Tamás Sándor: O să ținem ședință și Moacșa la timpul potrivit. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 2 „abțineri” (Bedő Zoltán, Benedek Erika) 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Se înscrie domnul vicepreședinte Henning László János. 

Henning László János: O să vă fac o scurtă prezentare în legătură cu proiectul de 

modernizare Spitalului Județean și vă invit la ora 14,00 să veniți cu noi și să fiți prezenți 

la semnarea contractului de construcție. 

Permiteți-mi să vă prezint un slide show despre lucrările de modernizare a 

Spitalului.  

Prezintă un slide show. 

Tamás Sándor: Mulțumim domnului vicepreședinte pentru prezentare. 
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Eu aș dori să vă informez că acum 2 zile Guvernul a preluat dreptul de 

administrare a DJ113 Tg. Secuiesc-Bálványos-Bixad și drumul se va numi DN11C și care 

urmează să fie reabilitat din banii CNADR. 

Alte intervenții la punctul Diverse? 

Pethő István: În ședința anterioară am vorbit despre starea băii de la Ozunca Băi 

și am vizitat și baia de la Bățani Mici unde am văzut un lucru foarte frumos și am văzut 

cum trebuie să arate o baie. 

Și acolo am observat o problemă și anume problema este că nu există 

supraveghere și anumite persoane din satul vecin deranjează pe cei care doresc să facă 

baie. 

Dacă se poate rezolva într-un fel supravegherea.  

Tamás Sándor: Această problemă trebuie rezolvat la nivel local. 

Reabilitarea băii este parte dintr-un proces care am pornit acum patru ani și 

aceste băi care sunt reabilitate rămân în proprietatea localităților.  

Benedek Erika: Composesoratul va ajuta atât la întreținerea băii cât și la 

supraveghere dar rezolvarea ar fi dacă și la Herculian s-ar construi o baie. 

Tamás Sándor: Luăm pe rând fiecare parte din județ pentru că tot județul este al 

nostru și vom continua programul și anul viitor. 

Keresztely Irma: Aș dori să vă informez că  alin. (4) din anexa nr. 5 din legea 

bugetului de stat a fost abrogat care înseamnă că în noul an școlar directori școlilor nu 

vor fi obligați la ținerea a 14 ore ci vor ține 4 maximum 6 ore cum a fost și mai înainte. 

Sper că așa directorii vor avea mai mult timp să se ocupe de conducerea și de 

managementul școlii. 

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

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  


