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               ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 15 ianuarie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 15 

ianuarie 2015, 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. 6/9 ianuarie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 5/S/ 9 ianuarie 2015. 

 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 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Ambrus József, Benedek Erika, Bodó Lajos, Dezső Csongor-

Attila și Goga Octavian.  

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; 

- Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék”; 

- Dl. Papucs András – șef birou - Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 15 decembrie 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? 

http://www.cjcv.ro/
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Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de 15 decembrie 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.  

(A sosit domnul consilier Ambrus József. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 26 de consilieri județeni.) 

 

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

proiectului ordinii de zi încă un material și anume:  

Raport cu privire la situația copiilor părăsiţi în spitale/unități sanitare în anul 2014; 

 

Menționez că materialul a fost prezentat în ședințele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna.  

 

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

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, 

conform propunerii.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Covasna nr. 268/2014 cu privire la majorarea bugetului propriu al județului și al 

instituțiilor publice de interes județean pe anul 2014 și aprobarea efectuării unor 

virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă în anul 2015; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei provizorii de investiții a secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Papucs András în vederea exercitării cu 

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

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului de Dansuri 

„Trei Scaune - H{romszék”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la 

Proiectul “OFF TO SPAS – program de dezvoltare al produselor turistice destinate 

persoanelor vârstnice cu scopul intensificării traficului turismului balnear in afara 
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sezonului” în cadrul programului de Competitivitate pentru întreprinderi și 

IMM-uri (COSME) inițiat de către Comisia Europeană; 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției consiliilor locale precum și a 

persoanelor vârstnice la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2015; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiată între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care  participă la finanţarea  

costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal 

profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află 

în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului –model- care va  fi  încheiat între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi unităţile administrativ teritoriale 

din judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea  costului anual 

pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea 

administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

10. Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2014; 

11. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul II al anului 2014; 

12. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul II al anului 

2014; 

13. Raport cu privire la situația copiilor părăsiţi în spitale/unități sanitare în anul 2014; 

14.  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? 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 proiectelor de hotărâri 
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de la punctele 4 şi 5 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 268/2014 cu privire 

la majorarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor publice de interes județean 

pe anul 2014 și aprobarea efectuării unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiași 

capitol bugetar;  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 

2015; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea listei provizorii de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2015; 

 

Aș dori să subliniez, că această listă este numai o listă provizorie, pentru că în 

primul rând: trebuie să acoperim plățile din lunile ianuarie și februarie până când o să 

avem bugetul aprobat, în al doilea rând: cuprinde numai o parte dintre investiții, pentru 



 5 

că restul investițiilor sunt finanțate din alte surse și nu necesită să adoptăm hotărâri în 

acest sens.  

Să nu vă speriați, avem mai multe lucrări în derulare, de pildă: podul între Aita 

Mare și Apața, pe care îl finalizăm în acest an. 

Acum am pornit derularea proiectului de reabilitare a drumului Chilieni-Ozun-

Bicfalău-limita județului Brașov. În acest an dorim să reabilităm și tronsonul de drum Sf. 

Gheorghe-Ilieni- limita județului Brașov, care însemnă 10,5 km de drum asfaltat. 

O să avem și alte investiții.  

În data de 16 februarie o să avem ședință ordinară când o să adoptăm bugetul 

Consiliului Județean Covasna pe anul 2015, o să vă prezint o listă completă cu investițiile 

din anul 2015, pentru că anul aceasta este anul investițiilor din Județul Covasna.  

(A sosit doamna consilier Benedek Erika. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 27 de consilieri județeni.)  

Momentan se conturează și se finalizează un studiu mai amplu despre 

dezvoltarea județului până în anul 2020.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Bedő Zoltán: Aș avea niște întrebări. 

Tamás Sándor: Poftiți.  

Bedő Zoltán: Văd o investiție destul de mare la ariilor naturale protejate, despre 

care aș dori să aflu mai multe informații. A doua întrebare se referă la drumul dintre Leți 

și Moacșa, din ce constă această modernizare? 

Tamás Sándor: Consiliul Județean Covasna are în administrare mai multe 

suprafețe din categoria ariilor naturale protejate și anume: în Munţii Bodoc-Baraolt, 

Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul 

Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyoş şi Mestecănişul de la Reci.  

Pe aceste terenuri dorim să reabilităm construcțiile existente, cum am procedat și 

în cazul Cantonului Hatod. 

Dorim să reabilităm imobilul Canton Bixad și să construim un Centru de Vizitare 

în Mestecănişul de la Reci, precum și construirea unor cărări de studiu.  

Referitor la cea de a doua întrebare în legătură cu modernizarea drumului între 

Leți și Moacșa: nu este vorba numai de tronsonul Leți-Moacșa, ci este vorba de tronsonul 

Moacșa, Leți, Varheghiu și până la drumul național.  

 Eu l-am căutat de mai multe ori pe domnul primar de la Moacșa și l-am rugat să 

găsească o soluție pentru reabilitarea drumului prin care se poate ocolii satul, dar din 

păcate consiliul local n-a găsit nicio soluție, așa că noi vom reabilita drumul județean. 

De altfel, eu l-am propus domnului primar să preia drumul de exploatare 

agricolă, prin care se poate ocoli satul, în categoria de drum comunal după care noi o să-l 

preluăm și o să-l reabilităm, dar nici acest lucru nu s-a putut rezolva.  

Bedő Zoltán: Mai au timp la dispoziție pentru a găsi o soluție? 

Tamás Sándor: Au la dispoziție aproximativ o lună, pentru că și noi trebuie să 

comandăm studiul de fezabilitate, ceea ce nu se poate face dacă drumul nu este 

proprietatea noastră. 

Dacă domnul primar până la ședința noastră ordinară din 16 februarie, face din 

drumul de exploatare agricolă drum comunal atunci noi în ședința următoare preluăm 
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respectivele porțiuni de drum și imediat facem demersurile necesare pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate.  

Ambrus József: În această temă eu sunt mai bine informat, deci situația este 

următoarea: nu este vorba numai de faptul că trebuie preluat drumul acela ocolitor 

printr-o hotărâre, ci este vorba că drumul respectiv nu ajunge acolo unde ne-ar trebui și 

din această cauză noi ar trebui să cumpărăm terenuri pentru a prelungi drumul. 

Tamás Sándor: Asta știam și eu, dar nu este problema noastră 

Ambrus József: Așa este doar de aceea am spus pentru că nu este soluția ceea 

bună. 

Tamás Sándor: Eu am zis, că vom prelua drumul în cazul în care se va rezolva 

problema categoriei, până la data de 16 februarie, ceea ce nu cred că se va rezolva. 

Ambrus József: Trebuie să vă spun că atât cu domnul primar de la Moacșa cât și 

cu domnul primar de la Boroșneu Mare, în legătură cu Sistemul integrat de management 

al deșeurilor am avut o colaborare foarte bună, deci nu am avut nicio problemă. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Am avut o experiență destul de nefastă în timpul 

sărbătorilor iarnă, și anume un coleg de al meu a avut dureri de măsea și în tot județul 

nu a existat niciun dentist care să-l poată ajuta. 

Întrebarea mea este legată de investițiile din acest an și anume: este posibilă 

dotarea Spitalului de Urgență din Sf. Gheorghe cu un cabinet stomatologic unde în 

colaborare cu Asociația Medicilor Stomatologi Covasna, în timpul sărbătorilor și a zilelor 

libere să facă gardă. 

Tompa György: Nimeni nu-i poate obliga pe stomatologi să facă gardă. N-au nici 

un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Sunt total privați.  

Cziprián-Kovács Lóránd: Întrebarea mea a fost: dacă se poate? 

Bine, am primit un răspuns că nu se poate.  

Întrebarea mea este dacă se poate organiza un asemenea serviciu de urgență sau 

nu? 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Întrebarea trebuia formulată în cadrul punctului Diverse și nu vă pot răspunde la 

întrebarea dumneavoastră pentru că nu sunt specialist. Dar o să analizăm problema cu 

managerul spitalului  

Tompa György: Spitalul trebuie să angajeze un stomatolog, dar nici cu angajarea 

unui stomatolog nu se rezolvă problema pentru că o persoană nu poate să lucreze 24 de 

ore din 24, deci trebuie angajați minim doi stomatologi.  

Asta e problema și nu cred că ar fi de acord careva dintre medicii privați să facă 

gardă.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Poftiți domnul senator. 

Klárik László Attila: Eu consider că serviciul de stomatologie este un serviciu 

medical și serviciile medicale sunt servicii publice, indiferent dacă sunt prestate de stat 

sau de privați. 

Fiind vorba de un serviciu public, nu putem să admitem că existe perioade de 

vacanță, sărbători și așa mai departe., cum nu există nici la farmacii. 

Mereu există o farmacie care asigură garda. 
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Rezolvarea este că printr-o lege să fie obligați la prestarea serviciilor de gardă.  

O să mă ocup de această problemă prin elaborarea unui proiect de lege.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Vă consult dacă aveți observații în legătură cu proiectul de hotărâre dela puctul 

nr. 3? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea domnului Papucs András în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției 

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

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Statului de funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - H{romszék”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul “OFF TO SPAS – 

program de dezvoltare al produselor turistice destinate persoanelor vârstnice cu scopul 

intensificării traficului turismului balnear in afara sezonului” în cadrul programului de 

Competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri (COSME) inițiat de către Comisia 

Europeană; 

 

Este vorba de posibilitatea de a participa la un proiect care are ca grup țintă 

persoanele vârstnice, respectiv intensificarea traficului turismului balnear în afara 

sezonului.  

 

Rog pe domnul Albert Zoltán să ne prezinte în câteva cuvinte acest program.  

Albert Zoltán: prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Tatár Márta Éva: Anul trecut a apărut o carte foarte frumoasă despre apele 

minerale din zonă, iar acum este în faza de pregătire o carte despre mofetele din zonă și 

eu aș propune să găsim o modalitate ca aceste cărți să fie traduse în limba Română și 

Engleză pentru că promovarea acestora este foarte importantă.  

Tamás Sándor: Domnul Albert Zolt{n, cum stăm cu traducerea?  

Albert Zoltán: Încă nu am putut traduce și cartea aceea, dar într-adevăr este 

foarte important să avem traducerea. 

S-ar putea să avem posibilitatea să rezolvăm traducerea în cadrul acestui proiect.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Ar trebui să facem puțin marketing balnear și în vechiul 

regat al României și nu numai în Ungaria.  

Tatár Márta Éva: Să știți că la Covasna, 80% a pacienților sunt din regatul Român.  

Albert Zoltán: Facem marketing, de aceea suntem prezenți la anumite târguri din 

București, Bacău și din Republica Moldova.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte întrebări, observații dacă sunt? 

Varga Zoltán: Din păcate în ziarul în care a fost publicat ordinea de zi, din titlul 

proiectului de hotărâre a rămas afară entitatea contractantă, care nu este Consiliul 

Județean ci este Județul Covasna care are personalitate juridică.  

Vă rog să fiți de acord ca sintagma „Consiliul Județean Covasna” să fie înlocuit, în 

tot cuprinsul hotărârii, cu sintagma „Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna”.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă. 

 

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

stabilirea contribuției consiliilor locale precum și a persoanelor vârstnice la susținerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, pe anul 2015; 

Aici sunt mai multe de spus. 

În sistemul nostru sunt peste 1200 de copii, în diferite forme de întreținere.  

Conform legislației în vigoare a fost majorată alocația zilnică de hrană pentru 

copii. 

Această activitate este finanțată din două părți și anume: cca. 25 % de consiliile 

locale și 75 % din contribuția județului.  

Dacă-mi permiteți aș dori să recapitulăm câteva aspecte și anume: avem 619 copii 

și tineri aflați în sistem rezidențial și în asistență maternală.   

Avem 50 de copii aflați în cele trei centre de zi din subordinea direcției, 85 de copii 

aflați în cele patru centre de reabilitare.  

Avem 23 de persoane cu dizabilități din centrul de îngrijire, 13 persoane cu 

dizabilități în centrul de integrare prin terapie. 

Avem în medie 107 persoane vârstnice în căminul pentru persoane vârstnice 

Hăghig.  

Aș dori să accentuez grija purtată, de Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, față de copiii instituționalizați și față de persoanele 

vârstnice.  

Această activitate, ani de zile a fost susținut aproape insesizabil, dar marea 

majoritate din bugetul județului a fost cheltuit pe activitatea socială. 

În momentul de față este vorba de o situație norocoasă pentru că datorită 

bugetului central sumele pentru asistență socială au crescut.  

Alocația pentru hrană, a copiilor aflați la asistenți maternali sau sunt în plasament 

la centrele noaste, au crescut de la 8,35 de lei/zi la 16,60 lei/zi, deci creșterea este de 100%. 

În cazul copiilor sub 3 ani alocația pentru hrană a crescut de la 6 lei/zi la 12 lei /zi, 

deci 100%.  

În instituțiile noastre și la asistenți maternali avem în total 619 copii. Centrele de zi 

sunt frecventate de 50 de copii. 

Sunt 85 de copii care frecventează centrele de reabilitare. 

În centrele pentru persoane cu handicap, pentru adulți, avem 23 de persoane, iar 

113 de persoane adulte cu handicap avem în centre de recuperare.  

În subordinea Consiliului Județean Covasna funcționează un singur cămin pentru 

persoane vârstnice, unde au fost cazați anul trecut în medie 100-107 persoane.  

Țin să subliniez că direcția, condusă de doamna director general Vass Mária, are o 

activitate foarte importantă. 

Dintre următoarele trei proiecte de hotărâri, unul se referă la aprobarea normelor 

cu privire întreținerea acestor persoane, iar celelalte două proiecte de hotărâri se referă la 

contractele care vor fi încheiate cu consiliile locale pentru finanțarea serviciilor sociale.  

Am avut asemenea contracte și până acum numai că unele consilii locale n-au 

plătit ani în șir și au adunat o datorie de 1,4 milioane de lei. 
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Anul trecut, am ajuns în faza în care această datorie a fost ștearsă.  

Primarii din Baraolt și din Tg. Secuiesc, din mandatul 2008-2012, nu au binevoit să 

plătească nici un leu și au adunat câte 400 de mii de lei datorie. 

I-am dat în judecată și așa am ajuns la desființarea datoriilor.  

Următoarele două proiecte de hotărâri se referă la modelul contractelor care vor fi 

încheiate cu consiliile locale și pa baza listei care va fi întocmit de DGASPC noi emitem 

facturile pe care le trimitem lunar consiliilor locale. Ei suportă numai 25% din costul 

întreținerii copiilor care provin din localitate, iar restul de 75% este suportat de Consiliul 

Județean. 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți completări, probleme de ridicate? 

Varga Zoltán: Așa cum ați explicat adineauri, la propunerea dumneavoastră, am 

introdus tot ceea ce ați expus, într-un articol care sună în felul următor: „Consiliile locale 

ale municipiilor, orașelor și comunelor vor supune spre aprobare în ședința acestora 

contribuția colectivităților respective, cu respectarea strictă a sumelor de contribuții 

prevăzute în anexa, urmând să încheie contracte privind finanțarea Consiliului Județean 

Covasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru 

finanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2015.” 

Nu sunt alte sume, ci este o modalitate pentru ca cele două proiecte de hotărâri 

care urmează să fie adoptate, să găsească finalitate.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Bedő Zoltán: După cum știm și cum a spus și domnul președinte, angajații de la 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prestează o activitate foarte 

importantă și responsabilă și după cunoștințele mele salariile acestor oameni sunt 

mizerabile.  

Eu v-aș ruga să vedeți ce posibilități aveți, cum puteți majora salariile acestor 

oameni.  

Tamás Sándor: Salariile angajaților nu depind ne noi, ci sunt stabilite de legea 

unică a salarizării.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

completarea propusă. 

 

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

aprobarea Contractului -model- care va fi încheiată între Judeţul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin 

consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr 

instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea 
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administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Varga Zoltán: Din păcate și aici s-a strecurat o greșeală care nu schimbă fondul 

problemei, deci din titlul publicat a rămas afară Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna ca parte contractantă și rog să fiți de acord să fie inclus și 

direcția, respectiv să fie înlocuit sintagma „handicap” cu sintagma „dizabilități” ca să 

folosim această terminologie universală acceptată și pentru a ne conforma normelor 

internaționale.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

completarea propusă. 

 

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

aprobarea Contractului –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile 

locale care participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap 

instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află 

în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 



 12 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind activitatea 

Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în 

semestrul II al anului 2014; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la modul 

de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 

2014; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul asupra aplicării 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 

Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul II al anului 2014; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la 

situația copiilor părăsiţi în spitale/unități sanitare în anul 2014; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă sunt intervenții în cadrul punctului Diverse? 

Poftiți domnul consilier Tompa György. 

Tompa György: În legătură cu accesul pacienților la serviciile de gardă. Serviciile 

de gardă diferite la spitalele din județ.  

Ce însemnă asta? 

Un spital într-o specialitate trebuie să asigure gardă în cealaltă specialitate nu 

trebuie să asigure gardă.  

Spitalul județean trebuie să asigure gardă în toate secțiile, cu excepția secțiilor la 

care nu există cum este secția de neurochirurgie respectiv chirurgie cardio-vasculară. 

În Spitalul Județean în specializările unde este serviciu de gardă sunt 3 sau 4 

medici, acolo ar mai fi nevoie de medici.   

Cei care lucrează în spitalele de rang mai mic din județ, medicii stau la serviciu de 

la ora 8 și până la ora 14-15. După ce ei se duc acasă, Spitalul Județean se ocupă de 

pacienții din teritoriul lor.   
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Nu există nicio lege care să oblige medicii care lucrează în acele spitale să facă 

gardă, prin contract cu Spitalul Județean, unde sunt tratați pacienții din zona lor de la 

ora 14 și până a doua zi dimineața și noi ajungem să facem 9-10 gărzi pe lună.  

Ceea ce însemnă să stai la serviciu de dimineață până la ora 14 din ziua 

următoare.  

Nu există o lege care să reglementeze situația.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Eu mă gândesc din nou la serviciile stomatologice și 

anume ar fi benefic lansarea unui proiect public-privat.  

Ca și susținători ai Spitalului Județean ne am putea gândi la un parteneriat public-

privat împreună cu Asociația Medicilor Stomatologi din Județul Covasna în sensul 

asigurării serviciului de gardă, măcar 2-4 ore pe zi, în cadrul serviciului de urgență a 

Spitalului Județean.  

Tamás Sándor: O să discutăm cu managerul spitalului să vedem ce modalități de 

rezolvare sunt pentru problema respectivă.  

Fülöp Csaba: În completarea celor spuse de domnul coleg aș mai adăuga că se știe 

de starea precară a sănătății dentare în județ și nu numai în județul nostru. 

Stomatologia este o specialitate care se poate face și ambulatoriu.  

Am înțeles că și în județul Harghita au făcut demersuri pentru procurarea unui 

autobuz, adică unui punct mobil de cabinet stomatologic, care se poate deplasa în sate.  

În timpul săptămânii ar putea să facă investigații, examinări, iar un asemenea 

punct mobil ar putea rezolva și problema gărzilor, urgențelor stomatologice.  

Consiliul Județean ar trebui să investească în acest serviciu.  

Tatár Márta Éva: Ar trebui găsită modalitatea de a motiva medicii stomatologi, 

care sunt și ei într-un număr redus, au cabinete particulare și legea nu-i obligă să facă 

altceva. 

Noi putem să facem cabinet, putem să cumpărăm autobuz dacă legea nu-l obligă 

să facă și altceva și dacă nu există o sursă de motivare pentru ei.  

Putem să cumpărăm autobuz dacă nu există cine să asigure acest serviciu non 

stop. 

Problema este cine asigură serviciul, pe ce criterii și pe ce legislație.  

Ei n-o să dorească să schimbe acest statut de liber profesionist. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Eu nu m-am referit la un serviciu non stop. 

Tatár Márta Éva: Urgența însemnă serviciu non stop.  

Cziprián-Kovács Lóránd: Am putea să ne gândim și puțin altfel. Ar trebui să ne 

gândim la termene pe care toată lumea le consideră normale. 

Dacă sâmbăta și duminica ar exista un serviciu de urgență 2-4 ore ar fi de ajuns. 

Ar trebui să discutați cu președintele Asociației Medicilor Stomatologi despre 

modalitatea de rezolvare a problemei.  

Klárik László Attila: Într-adevăr durerea dentară este insuportabilă, este dintre 

cele mai atroce dureri simțită de organismul nostru.  

Eu nu văd lucrurile așa de complicate.  

Așa cum farmaciile asigură garda la sediul farmaciei respective și stomatologul 

poate să asigure garda la cabinetul particular.  

Se face publicitate în presa locală, se anunță care este cabinetul care asigură 

serviciul de urgență, se anunță și serviciul de urgență al Spitalului Județean pentru cazul 
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în care cineva se duce acolo să poate fi îndrumat către cabinetul care are program 

în timpul sărbătorilor legale și zilelor libere.  

Astfel se poate rezolva problema și cred că o astfel de inițiativă legislativă va fi 

bine venită.  

În ceea ce privește problema gărzilor: este o problemă mult mai dificilă.  

Țin minte că au fost propuneri de modificare a programului de asigurare a 

serviciilor medicale și a gărzilor din spitale.  

Au zis că este un program moștenit de la Sovietici și nicăieri în Europa nu mai 

există un astfel de program.  

În prima fază, dacă vreți să mă ajutați cei din sistemul de sănătate, pentru că nu 

sunt specialist, haideți să vedem care sunt problemele cu care vă confruntați, cum am 

putea modifica să fie mai bine și atunci să organizăm niște consultări și să venim cu un 

proiect cu care o susținere suficient de mare să poate trece prin parlament.  

Tompa György: Orele de gardă nici nu sunt considerate ore de lucru, în sensul că 

se ia în calcul la stabilirea pensiei pentru că cotizezi după ora de gardă, dar nu intră în 

categoria când un medic poate să lucreze 48 de ore pe săptămână. 

Acum sunt medici care lucrează 90-100 de ore pe săptămână.  

Cum e voie să lucrezi 100 de ore pe săptămână? 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Keresztely Irma: Eu nu sunt medic, dar sunt prezenți mulți medici și avem o 

problemă serioasă și în învățământ. 

Este vorba de serviciul stomatologic. 

Legea prevede că în fiecare instituție de învățământ, în care învață peste 800 de 

elevi, trebuie să existe un cabinet stomatologic cu un medic stomatolog. 

În municipiul Sfântu Gheorghe în numai 3 școli funcționează cabinete 

stomatologice în restul școlilor nu există deloc cabinet stomatologic.  

În cazul elevilor nu vorbim numai de plombarea cariilor, ci ar trebui investigați 

toți copii, asigurarea tratamentului și dacă este cazul îndrumați către medici specialiști.   

După consultarea cu consilii locale am aflat că ei ar trebui să angajeze medicii 

stomatologi la școli, dar prin aceste angajări depășesc numărul de posturi aprobate, deci 

n-au cum să angajeze. 

Sunt și asemenea probleme.  

Bine înțeles și serviciul de urgență este foarte important, dar eu consider că este 

foarte important serviciul de prevenție din școli.  

Întrebarea este de ce nu se poate rezolva, printr-o lege, ca fiecare școală să aibă un 

cabinet stomatologic și un post de medic stomatolog. 

Rog pe domnul senator să facă demersuri și în această privință. 

Fülöp Csaba: Consiliile locale nu au posibilitatea de a oferi un salariu atât de 

mare medicilor stomatologi ca acestea să ocupe postul.  

Keresztely Irma: Știm, dar se poate rezolva în așa fel ca să lucreze câteva ore pe zi 

la cabinetul din școală, iar restul în cabinetul particular.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații, întrebări dacă sunt? 

Klárik Attila: Și în acest an domnul președinte va asigura traducerea sau putem 

spera că anul acesta veți achiziționa un aparat de traducere simultană și de vot.  

Tamás Sándor: Vom cumpăra un aparat, că am obosit. 
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Calinic Sabin: Eu am o soluție: orice fel de cabinet medical stomatologic trebuie 

să fie acreditat, autorizat de către o autoritate administrativă. 

De exemplu: mă duc la domnii doctori de la colegiul medicilor stomatologi și îi 

spun „Uite domnule îți retrag toate avizele, tuturor cabinetelor stomatologice, dacă nu 

asigurați, într-un timp record, permanența acestui serviciu public.” 

Este treaba lor să asigure permanența, iar noi prin colegiul medicilor, putem să-l 

obligăm.  

Tamás Sándor: Dar domnule avocat, asta nu este un abuz de putere? 

Calinic Sabin: Nu. Unde este abuzul? 

Obligația noastră este să asigurăm orice fel de serviciu public necesar.  

Sigur, noi am scăpat din vedere și profesioniștii n-au făcut-o. 

Noi constatăm că există o cerință socială, în legătură cu acest aspect și luăm 

măsuri.  

Moroianu Ioan: Dacă tot suntem la probleme sociale, trebuie să vă spun, că astăzi 

când am ajuns în oraș, am rămas foarte impresionat de felul cum își fac datoria cei de la 

salubritate.  

Am rămas impresionat de mașinile care curățau parcul de zăpadă și de oamenii 

care măturau. 

Probabil astăzi ar fi fost foarte mulți la chirurgie dacă acești oameni nu și-ar fi 

făcut treaba cum trebuie.  

Vă rog domnule președinte să-i felicitați pe acești angajați. 

Tamás Sándor: Este prezent domnul director Tóth-Birtan Csaba.  

Moroianu Ioan: Am rămas plăcut impresionat, mulți ar putea să învețe de la 

acești oameni.  

Tóth-Birtan Csaba: O să-i transmit felicitările.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

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  


