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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 31 martie 2015, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 31
martie 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. 62/26 martie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 41/S/26 martie 2015.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
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 al acestuia, conform Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului,
şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi domnul director Sztakics István Attila?
Sztakics István Attila: Dl. Președinte, sunt prezenți 27 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii Dimény György, Goga Octavian și Tompa György.
Tamás Sándor: Mulțumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean
Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
În calitate de invitaţi participă:

-

Dl. Szőcs A. Levente- director – Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațional;

-

Dl. Colonel Gheorghe Lupu – Comandant – Centrul Militar Județean Covasna;

-

D-na Vass Mária - director general - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

Dl. Vargha Mihály-Béla – director –Muzeul Național Secuiesc;

Dl. Colonel Alfons Gheorghe György – Inspector șef – ISU „Mihai Viteazul”;
Dl. Kristály Tibor – director – ADI „Ciom{d B{lv{nyos”;
Dl. Kozma Béla – șef serviciu –Camera Agricolă Județeană Covasna;
Dl. Gavril Danciu – director – Fondul Local de Garantare;
Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune –
H{romszék”;
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-

Dl. Fazakas András – președinte

-

Dl. Forró Huba – director – Școala Specială Gimnazială Sfântu Gheorghe;

-

Dl. Ovidiu Dancu – președinte – ADI Centru Transilvaniei;

-

Dl. Monica Midvigi – manager – Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe;

-

reprezentanţii mass-media.

– ADETCOV;

Dl. Demeter János - președinte – Asociația „Alutus Regio Egyesület”;
Dl. Ambrus József – Președinte – ADI „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în Județul Covasna”;

Dl. Papucs András – șef birou - Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltare Rurală și Salvamont;

Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Județean „Bod Péter”;
Dl. Dénes István – președinte – Asociația GAL Progressio;
Dl. András-Nagy Róbert – manager – Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Fogoly{n Kristóf”;

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16 februarie 2015, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 16 februarie 2015.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 5 martie
2015, 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?
Tatár Márta-Éva: Eu nu voi participa la vot, pentru că n-am fost la ședință.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc.
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 27 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 5 martie 2015.
(Nu a participat la vot doamna consilier Tatár Márta-Éva.)
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.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între
Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale
Festivalul Internațional de Teatru „ATELIER” -Sfântu Gheorghe, iunie 2015;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul
2015 la patrimoniul Asociației „Vadon”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor activități sportive de interes
național, realizate de Asociația Clubul Sportiv SEPI-SIC;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Modernizare DJ
121A Leț - Moacșa km 22 +550 – km 28+460, DN 13E-DN11”;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și
al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 149/2011 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2015 și estimări pe anii 2016-2018;
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educativ-științifice, de recreere și de
tineret din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 23/2015 privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov
în vederea modernizării în comun a unor drumuri județene;
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea
activității Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență „ Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Ansamblului de Dansuri Trei
Scaune – Háromszék a unui imobil situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor
Áron, nr. 14, județul Covasna, aflat în proprietatea privată a Județului Covasna,
necesar desfășurării activității acestuia;
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Judeţean Covasna la
„Comunitatea de Regiuni pentru Viaţă Asistată”(CORAL);

4

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui Contract de parteneriat
între Judeţul Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe, Muzeul Naţional Secuiesc şi
Asociaţia “Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a
biletului de intrare combinat în muzee;
15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
109/2014 privind darea în folosință gratuită al Parcului Memorial al Covăsnenilor de
Pretutindeni situat în comuna Moacșa, județul Covasna, Asociația „Vadon”
Egyesület;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Judeţul
Covasna din România și Județul Maine-et-Loire din Franţa, respectiv Judeţul
Veszprém din Ungaria, semnat la Angers la 18 ianuarie 2015;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean
Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2014, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2015 în acest domeniu;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă
şi apă uzată din judeţul Covasna;
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 17/2013 privind desemnarea a trei reprezentați ai Consiliului Județean
Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor SC Drumuri și Poduri Covasna SA;
20. Raportul de activitate al Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții
europene și programe tradiționale pe anul 2014;
21. Raportul de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2014;
22. Raportul de activitate al Centrului Militar Județean Covasna pe anul 2014;
23. Raportul de activitate al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul”
al Județului Covasna pe anul 2014;
24. Raportul de activitate al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Covasna pe anul școlar 2013-2014;
25. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Turistice
„CIOMAD-BALVANYOS” pe anul 2014.
26. Raportul privind activitățile de consultanță, extensie și formare profesională
desfășurate de către Camera Agricolă Covasna pe anul 2014;
27. Raportul de activitate a Fondului Local de Garantare Sf. Gheorghe SA Filiala
FNGCIMM-IFN;
28. Raport de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna
pe anul 2014;
29. Raport privind activitatea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék” în
anul 2014;
30. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna în anul 2014;
31. Raportul directorului Muzeului Național Secuiesc pe anul 2014;
32. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare a Județului Covasna pe anul 2014;
33. Raportul de activitate al Asociației Alutus Regio Egyesület pe anul 2014;
34. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2014;
35. Raport privind starea învățământului în școala specială gimnazială Sf. Gheorghe pe
anul școlar 2014-2015 Semestrul I.
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36. Raportul de activitate pe anul 2014 al
Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
37. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC pe anul
2014;
38. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” pe anul 2014;
39. Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „Bod Péter” pe anul 2014;
40. Raportul de activitate al Asociației GAL Progressio pe anul 2014;
41. Raportul de activitate al Asociației VADON pe anul 2014;
42. Raportul de activitate al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf”
Sfântu Gheorghe pe anul 2014;
43. Diverse
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
28 de voturi
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 funcție (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri
de la punctele 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18 și 19 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă.
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 12 și 15 de pe ordinea de
zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna și Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în vederea organizării
şi finanţării manifestării cultural-teatrale Festivalul Internațional de Teatru „ATELIER” Sfântu Gheorghe, iunie 2015;
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Teatrul Andrei Mureșanu, ca și anul trecut, organizează Festivalul Internațional
de Teatru „ATELIER” la Sfântu Gheorghe. Ne bucurăm că după mulți ani de absență iar
au început să acest festival.
Și anul trecut am fost parteneri și anul acesta dorim să fim parteneri.
Aș dori să menționez că și municipiul Sfântu Gheorghe este partener cu aceeași
sumă ca și noi.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2015 la patrimoniul Asociației
„Vadon”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea finanțării unor activități sportive de interes național, realizate de Asociația
Clubul Sportiv SEPI-SIC;
Eu cred că nu numai iubitorii de sport dar și ceilalți au observat că după ce am
reorganizat Clubul Sportiv SEPI-SIC, echipa de baschet feminin a început să se înalțe.
Acum zece zile a câștigat Cupa României și sperăm că va câștiga și campionatul
României.
Cupa României a fost organizat de altfel al Sfântu Gheorghe.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru investiţia „Modernizare DJ 121A Leț - Moacșa km 22 +550 – km 28+460,
DN 13E-DN11”;
Este vorba despre drumul județean care leagă DN11 și DN13E între Moacșa și Leț,
pe o distanță de 6 km drum.
Este un drum județean din care jumătate este drum de pământ și intenția noastră
este să construim acest drum până când se termină investiția la uzina de prelucrare a
deșeurilor.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes
județean pe anul 2015;
Cei care au studiat materialul au observat că în rectificare figurează majorarea
sumei inițiale cu 40 de mii de lei la programe culturale și 25 de mii de lei la programe de
tineret, cu suma de 72 de mii de lei la Asociația Vadon, 50 de mii de lei pentru Festivalul
de Teatru ATELIER, iar pentru SEPSI SIC 300 de mii de lei.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 149/2011 privind
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
15.000.000 lei;
Este vorba despre un contract semnat cu CEC Banc în care figurează suma de
15.000 mii de lei și noi dorim să reducem la 13.334 mii de lei cât valorează de altfel
construirea drumului dintre Leț și Moacșa.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 și estimări pe anii
2016-2018;
Este vorba despre proiectul câștigat de Centrului de Cultură al Județului Covasna
în valoare de 302 mii de lei, la concursul de proiecte ”Conservarea și revitalizarea
patrimoniului cultural și natural” finanțat în cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014
cu proiectul ”Meșteșuguri tradiționale din Secuime – revitalizare prin digitizare și
promovare” și această sumă trebuie să includem în bugetul nostru.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
educativ-științifice, de recreere și de tineret din bugetul Consiliului Județean Covasna pe
anul 2015;
Au fost depuse sute de proiecte., iar noi am alocat pentru finanțarea proiectelor și
acțiunilor culturale 640 de mii de lei, iar pentru finanțarea proiectelor de tineret 125 de
mii de lei.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Szakács Zoltán: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Altcineva?
Radu Iosif: Nici eu noi voi participa.
Demeter László: Nici eu.
Orbán Miklós: Nici eu.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu au participat la vot domnii consilieri Szakács Zoltán, Fülöp Csaba, Radu Iosif,
Demeter László și Orbán Miklós.)
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei nr.1 la hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 23/2015 privind
aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în vederea modernizării în
comun a unor drumuri județene;
Cu acest titlu am mai adoptat vreo două-trei hotărâri, însă cei din Județul Brașov au
mai inclus o porțiune de drum, mai exact o porțiune de drum între Măieruș și DN 1 și
hotărârea noastră trebuie să fie în concordanță cu hotărârea celor din Județul Brașov.
În județul nostru este vorba de reabilitarea totală a 33 km de drum, pe tronsonul
Malnaș Băi-Micfalău-Hatod - Bățani Mari –Baraolt în direcția Augustin până la granița
cu județul Brașov.
Prin această asociere avem șanse mai mari de a câștiga proiectul.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Cziprián Kovács Loránd: E vorba de POR sau de POS?
Tamás Sándor: POR.
Alte întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind unele
măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Este vorba de reorganizarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii mai exact despre
comasarea Școlii Populare cu Centrul de Studii Europene Arcuș.
Prezintă materialul în limba maghiară.
Rog pe domnul director Gáj Nándor să prezinte materialul în limba română.
Gáj Nándor: Mai înainte aș dori să vă anunț că nu voi participa nici la deliberare și
nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Gáj Nándor: Cele două instituții în ROF au aceleași obiective, educația adulților,
formulat în diferite feluri și ambele instituții asigură locuri de cazare.
Școala Populară de Arte și Meserii la Zăbala iar Centrul de Studii Europene la
Arcuș.
Cele două instituții prin comasare vor avea o mai mare putere de organizare în
Județul Covasna pe partea de educație a adulților, partea de recalificare.
Deja avem cursuri de artă decorativă, croitor, ospătar-bucătar și cursuri de
gastronomie acreditate.
Scopul nostru este ca cetățenii din județul nostru care absolvesc aceste cursuri să
aibă posibilitate de a avea un venit propriu.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Dacă sunt intervenții?
Bedő Zoltán: Vă rog să traduceți în limba maghiară cele spuse de domnul director,
deci să folosim și limba maternă
Tamás Sándor: Domnul director a spus în limba română exact ceea ce am spus eu
în limba maghiară, deci a tradus ceea ce am spus eu, dar dacă doriți repet ceea ce am
spus.
Bedő Zoltán: Din păcate, a început să devină un obicei, că nu folosim limba noastră
maternă și contra acestui obicei protestez.
Tamás Sándor: Spuneți-ne un exemplu vă rog.
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Bedő Zoltán: La fiecare ședință sunt exemple. De exemplu doamna director
general Vass Mária niciodată nu traduce ceea spune în limba română.
Tamás Sándor: Când s-a întâmplat acest lucru?
Bedő Zoltán: Se întâmplă așa ceva în fiecare ședință.
Vă rog ca observația mea să fie consemnată în procesul verbal și de acum încolo de
fiecare dată o să anunț când nu se traduc cele spuse în limba română.
Tamás Sándor: Eu așa cred că nu mă poate învinui nimeni că în ultimii 6 – 7 ani nu
am fi făcut eforturi pentru folosirea limbii maghiare în ședințele consiliului județean.
Nu spun că am reușit să facem acest lucru fără probleme.
Au fost probleme la traducerea actelor, că n-am reușit să efectuăm traducerea la
termen, dar așa consider că în comparație cu alte județe din țară noi am făcut eforturi ca
să primiți traducerea materialelor de ședință și de fiecare dată am încercat să asigur
traducerea celor spuse în la ședință atât în limba română cât și în limba maghiară.
Deci eu așa consider că este nefondată această observație vehementă.
De altfel domnul director a tradus cuvânt cu cuvânt cele spuse de mine în limba
maghiară, dar dacă doriți o să traduc și eu ceea ce am spus în limba maghiară.
Bedő Zoltán: Îmi cer scuze că am fost cam vehement, dar nu este primul caz când
nu sunt traduse cele spuse în limba română.
Am un exemplu concret și anume: la începutul ședinței am primit acest proiect de
hotărâre de la punctul trei de pe ordinea de zi și care nu este însoțit de traducerea în
limba maghiară.
De multe ori se întâmplă că nici prim e-mail nu primim traducerea materialelor și
acest lucru pot să și dovedesc.
Din păcate a început să devină un obicei și este foarte dureros, că nu profităm de
aceste drepturi permise de lege.
Tamás Sándor: În legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul trei de pe ordinea
de zi, trebuie să vă spun că la ora 11,00 încă am purtat discuții pe marginea materialelor
cu specialiștii de la Consiliul Local Sf. Gheorghe și cu reprezentanții Clubului Sportiv
Sepsi Sic, ca la ora 12,00 să avem gata materialul care vă prezentăm și Consiliul Local Sf.
Gheorghe o să aibă ședință de consiliu de la ora 14,00 unde vor adopta și ei hotărârea de
finanțarea a Clubului Sportiv Sepsi Sic.
Aveți dreptate, n-am avut posibilitate să traducem materialul deoarece la ora 11,00
încă purtam discuții pe marginea materialului și la ora 12,00 am început ședința.
În continuare luptăm pentru bilingvism propus, permis și sprijinit de legislația
României.
Cziprián Kovács-Lóránd: Nu pot să nu fiu de acord cu domnul coleg Bedő Zolt{n,
sunt cu totul de acord cu observația dânsului că unii colegi nu își folosesc limba în mod
corespunzător.
Tamás Sándor: Am înțeles.
Alte intervenții dacă sunt?
Kulcsár-Terza József-György: Îmi place această temă, deoarece noi de 6 ani de zile
rugăm conducerea Consiliului Județean să achiziționeze un sistem de traducere sau să
angajeze un traducător, cum au făcut și cei de la Consiliul Local Sf. Gheorghe, lucru ce
nici până astăzi nu s-a întâmplat.
Dacă rugămintea fracțiunii PCM-MPP ar fi fost luat în considerare atunci am fi
evitat discuțiile de acest gen.
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În continuare vă rog să achiziționați un sistem de traducere și să angajați un
traducător.
Tamás Sándor: Lucrăm în mod economic.
Când am adoptat bugetul am adoptat și fondul pentru achiziționarea sistemului de
traducere ce o să și cumpărăm.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.)
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență „ Dr. Fogolyán
Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
darea în administrarea Ansamblului de Dansuri Trei Scaune – Háromszék a unui imobil
situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 14, județul Covasna, aflat în
proprietatea privată a Județului Covasna, necesar desfășurării activității acestuia;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?

28 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea aderării Consiliului Judeţean Covasna la „Comunitatea de Regiuni pentru
Viaţă Asistată”(CORAL);
Rog pe doamna consilier Tat{r M{rta Éva să prezinte materialul.
Tatár Márta Éva: Referitor la discuțiile de la punctul zece eu aș propune să
solicităm de la Guvern majorarea fondului de salarii și suplimentarea posturilor ca să
putem să angajăm traducători, pentru că și în traducerea acestui material sunt multe
greșeli.
În comparație cu volumul materialelor Consiliul Județean Covasna are nevoie 2-3
translatori sincron.
Tamás Sándor: E o idee bună.
Tatár Márta Éva: CORAL-ul este un acronim. 38 de regiuni au făcut acest network
în care majoritatea regiunilor sunt din Europa de vest, care au făcut proiectul pentru a
folosi tehnologia informațională în asistarea oamenilor în vârstă, ca să poată să trăiască
acasă în siguranță.
Eu cred că datorită activității mele de 10 ani în ARE comisia II, este o onoare pentru
regiunea noastră, fiind singura regiune din Europa centrală și de est care participă la
acest network.
CORAL-ul acum discută ce program INTERREG să acceseze care să fie bun și
pentru regiunea noastră.
Dacă aveți întrebări vă răspund cu cea mai mare plăcere.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Mulțumim și pentru ideea de aderare la „Comunitatea de Regiuni pentru Viaţă
Asistată”(CORAL).
Încă această săptămână ne vom adresa Primului Ministru domnul Victor Ponta să
ne aprobe 5 posturi, precum şi suplimentarea bugetului pentru ca instituţia să-şi poată
îndeplini fără dificultăţi obligaţiile cu privire la dreptul minorităţilor naţionale de a folosi
limba maternă în administraţia publică locală.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Judeţul Covasna cu
Municipiul Sfântu Gheorghe, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Vadon” pentru
reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în
muzee;
Rog pe dl. director Vargha Mihály să prezinte despre ce este vorba.
Vargha Mihály: Muzeul Național Secuiesc de mulți ani a implementat acest
proiect, deci prin cumpărarea unui bilet pot fi vizitate și alte subsecții ale muzeului,
respectiv Galeria de Artă Gy{rf{s Jenő și Expoziția de artă contemporană Magma.
Pe parcurs am hotărât ca să extindem acest sistem la celelalte subsecții care aparțin
orașului, cum este și Expoziția cinegetică din Muzeul Cinegetic și Centrul de Artă
Contemporană Transilvană să fie inclus în acest sistem.
Cineva care vizitează orașul nostru cu siguranță țintește Muzeul Național Secuiesc
din care să aibă un beneficiu și celelalte secții mai mici ale orașului și astfel paleta de
vizitare să fie mai largă.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 109/2014 privind darea în folosință
gratuită al Parcului Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni situat în comuna Moacșa,
județul Covasna, Asociația „Vadon” Egyesület;
Această hotărâre a Consiliului Județean Covasna a fost atacato în Instanță de
Instituția Prefectului și așa am decis că va fi mai bine dacă revocăm hotărârea și vom
reabilita construcția din lemn de la Parcul Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Mai înainte conducerea Consiliului Județean a
invitat la fiecare ședință reprezentantul Instituției Prefectului, dar n-a venit nimeni
niciodată.
Întrebarea mea este dacă mai invitați?
Tamás Sándor: Da, îl invităm la fiecare ședință dar niciodată n-au timp să vină.
Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc.
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Tamás Sándor: Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Protocolului de colaborare dintre Judeţul Covasna din România și Județul
Maine-et-Loire din Franţa, respectiv Judeţul Veszprém din Ungaria, semnat la Angers la
18 ianuarie 2015;
Este vorba de un contract care a fost încheiat în anul 2004, a fost prelungit în anii
2007 și 2010 și acum este vorba iarăși de o prelungire.
Protocolul a fost semnat la Angers pe data de 18 ianuarie 2015 dar a durat puțin
până când a fost avizat și Ministerul de Externe.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt/Sunt
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor
externe în cursul anului 2014, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2015 în
acest domeniu;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul
Covasna;
Este vorba despre suma de 8 milioane euro, care a fost economisit dintr-un
program de 107 milioane de euro și care se poate redistribui la localitățile Sf. Gheorghe,
Tg. Secuiesc, Covasna și Întorsura Buzăului, ceea ce însemnă achiziționare de utilaje sau
lărgirea sistemului de apă și apă uzată.
Este prezent la ședință domnul director Albert Álmos, dacă aveți întrebări dânsul
va răspunde.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 17/2013 privind
desemnarea a trei reprezentați ai Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a
Acționarilor SC Drumuri și Poduri Covasna SA;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Pe vremuri fracțiunea PCM-MPP am solicitat, v-am
chemat și în instanță, să facem parte și noi din Adunarea Generală a Acționarilor SC
Drumuri și Poduri Covasna SA.
Tamás Sándor: Cum s-a finalizat procesul?
Kulcsár-Terza József-György: Am pierdut procesul.
Noi dorim ca până la sfârșitul mandatului să avem și noi posibilitatea de a munci în
AGA SC Drumuri și Poduri Covasna SA.
Noi dorim să muncim mai ales acum când e fără remunerație.
Tamás Sándor: Vom lua în considerare intenția.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții europene și programe
tradiționale pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de material.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
unor consilieri judeţeni pe anul 2014;
Ați primit Rapoartele.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoarte.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialele prezentate.
La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Centrului Militar Județean Covasna pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna pe
anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna pe anul școlar 20132014;
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Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Turistice „CIOMAD-BALVANYOS” pe anul
2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind
activitățile de consultanță, extensie și formare profesională desfășurate de către Camera
Agricolă Covasna pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a
Fondului Local de Garantare Sf. Gheorghe SA Filiala FNGCIMM-IFN;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind
activitatea Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék” în anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
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La punctul treizeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind activităţile
desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna în anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul directorului
Muzeului Național Secuiesc pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare a Județului Covasna pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației Alutus Regio Egyesület pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
în Județul Covasna” pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul treizeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind starea
învățământului în școala specială gimnazială Sf. Gheorghe pe anul școlar 2014-2015
Semestrul I.;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe
anul 2014 al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și
Salvamont;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Bibliotecii Județene „Bod Péter” pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației GAL Progressio pe anul 2014;
Dénes István: prezintă materialul.
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Tamás Sándor: Mulțumesc.
Totuși aș dori să evidențiez că sunt trei GAL-uri în județ, ceea ce însemnă că toate
localitățile din mediul rural sunt membrii în aceste asociații.
Într-adevăr și datorită sprijinului Consiliului Județean Covasna, dar mai ales
datorită organizării la nivel local, au ajuns să acceseze aproape 3 milioane de euro fiecare
GAL, pentru comunitățile locale, în primul rând pentru întreprinzători, pentru biserici și
pentru comunitățile locale.
Este un lucru foarte important faptul că au adus 9 milioane de euro în județ.
Au reușit și datorită multor probleme ivite pe parcurs, despre care ne poate
povesti domnul Demeter János, fostul președinte și vicepreședinte al Consiliului
Județean Covasna care a fost animatorul primei asociații și care este prezent la ședință.
Am pășit pe un drum foarte bun, pentru că Județul Covasna este cel mai bine
acoperit din punctul de vedere al asociațiilor de tip GAL din țară.
Deci, de la Sita Buzăului până la Brăduț toate localitățile sunt membri în asociații
GAL.
Nu știu dacă există vreo localitate care să nu fie membru.
Antal Esztilla: Sunt două localități, Dobârlău și Valea Mare.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Tamás Sándor: Dobârlău nu este mebru într-un GAL din Brașov.
Dénes István: Ba da.
Demeter János: Nu sunt localități în județ care să nu facă parte din vreun GAL
din Covasna sau Brașov.
Tamás Sándor: Deci sunt care au accesat fonduri prin GAL din Brașov.
Dacă și domnul Demeter J{nos este de acord eu aș propune să organizăm o
întâlnire cu reprezentanții mass-media și cu reprezentanții GAL-urilor unde să fie
prezentat activitatea asociațiilor de până acum.
Demeter János: Sunt de acord.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației VADON pe anul 2014;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe pe anul 2014;
Rog pe domnul András-Nagy Róbert manager să prezinte materialul, pentru că
este vorba de cea mai mare instituție al județului Covasna unde lucrează cca. 900 de
angajați și au o activitate intensă.
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András-Nagy Róbert: prezintă un slide-show.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Adevărul este că din când în când mai facem și consultări ale populației și din
acele consultări reiese foarte clar că pe primul loc în agenda cetățeanul este reabilitarea
sistemului sanitar.
Dacă ați observat acest lucru este pe un loc importat și în programele județene și
aici nu este vorba numai de reabilitarea Spitalului Județean ci este vorba și de
reabilitarea cabinetelor medicale din mediul rural.
Noi ne-am axat pe reabilitarea sistemului sanitar din județul Covasna.
La locul doi pe agenda cetățeanului figurează reabilitarea infrastructurii din județ,
adică ceea ce însemnă drumuri și poduri.
Așa cum am mai spus, anul acesta se finalizează podul între Aita Mare și Apața și
vom finaliza asfaltarea a cel puțin 100 km de drum județean și comunal.
La locul trei pe agenda cetățeanului este crearea locurilor de muncă.
Consiliul Județean Covasna în mod direct nu poate să creeze locuri de muncă,
pentru că nu are această posibilitate, însă prin sprijinirea unor instituții, de exemplu:
cum am procedat și în cazul Școlii Populare de Arte și Meserii, dorim să dăm în mâna
oamenilor meserii din care pot să trăiască, să realizeze un venit decent.
Mulțumim domnului manager pentru prezentare și pentru munca depusă până
cum și doresc și mai multă muncă.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Cziprián-Kovács Lóránd: Eu am atât sugestie cât și reclamație.
În legătură cu prezentarea domnului manager aș dori să întreb dacă s-a rezolvat
problema cu medicii stomatologi?
Am mai discutat despre sistemul de gardă în timpul sărbătorilor legale și aș dori
să întreb dacă avem o linie de gardă pentru urgențele stomatologice?
O remarcă în legătură cu prezentarea Spitalului: dacă am înțeles bine s-a schimbat
mobilierul. Vorbele din popor zic că la o instituție de prestigiu prima dată personalul se
schimbă și după aceea mobilierul.
În legătură cu infrastructura: vă supun atenției dumneavoastră tronsonul de drum
între Micfalău și Baraolt în sensul că crengile tăiate la toamnă, încă sunt la marginea
drumului și s-ar putea ca dumneavoastră să interveniți la Regia Autonomă Romsilva ca
să împingă cu furca înapoi în pădure crengile uscate de pe carosabil.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
În legătură cu DJ122: și dumneavoastră ați votat de mai multe ori programul
comun cu județul Brașov să reabilităm acest drum, dar am înțeles că v-ați referit numai la
crengile uscate de la marginea drumului.
Ne ocupăm și de această problemă.
În legătură cu schimbarea mobilierului din spital, după cum ați văzut au și plecat
angajați din spital, unii au plecat benevol iar alții au plecat nu chiar din inițiativa
personală. Asta însemnă cu există o fluctuație la personalul spitalului.
În anul 2010 am schimbat managementul spitalului, după ce datorită domnului
Cseke Attila am preluat proprietatea și administrarea spitalului.
Am schimbat managementul spitalului aproape în totalitate și desigur se schimbă
și conținutul angajaților.
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La mobilier, mulțumesc că ați observat, există o schimbare semnificativă.
Așa cum ați văzut există o schimbare radicală în ceea ce însemnă și personalul
spitalului.
Nu numai atmosfera trebuie permanent schimbată ci și relația între personal și
pacienți.
În legătură cu problemele stomatologiei, noi am făcut ceea ce a depins de noi, cum
a prezentat și domnul manager, din 2014 decembrie avem pregătit cabinetul pentru a
putea începe acest serviciu.
Asociația Medicilor Stomatologi nu depinde nici de Guvern și nici de autoritățile
locale, deci nu-l putem obliga dar am creat posibilitatea medicilor stomatologi să facă
acest serviciu de gardă.
Mulțumesc.
Dacă mai sunt și alte întrebări?
Cziprián-Kovács Lóránd: O sugestie la relația cu presa: ar trebui să angajați pe
cineva care să aibă grijă și de imaginea Spitalului, pentru că au apărut în presă și articole
mai puțin favorabile spitalului.
Tamás Sándor: De doi ani de zile este angajat un ziarist pentru relația cu presa,
dar eu cred că ceea ce este real nu trebuie să ascundem.
Tatár Márta-Éva: Trebuie să subliniez că îmbunătățirea sistemul sanitar din județ
este pe drumul cel bun, dar încă trebuie să parcurgă un drum foarte lung.
Domnul manager în prezentare a arătat că 100 de mii de pacienți sunt consultați
ambulatoriu pe an, ceea ce însemnă 400 de consultații/zi, unde nu s-au îndeplinit toate
condițiile, 400 de consultări/zi este enorm de mult.
Keresztely Irma: Ceva ați înțeles greșit.
Tamás Sándor: Zilnic sunt consultați 276 de pacienți.
Tatár Márta-Éva: La urgență sunt tratați zilnic 86 de pacienți unde ar trebui să
facem ceva pentru că pacienții stau în sala de așteptare mai multe ore.
După părerea mea această problemă s-ar rezolva numai prin angajare de personal.
Este de apreciat că medicii rezidenți vin la noi să lucreze, dar cea mai mare
nemulțumire este la policlinică și la urgență.
Benedek Erika: Și eu aș sublinia cele spuse de domnul coleg Czipri{n-Kovács
Lór{nd, pentru că crengile tăiate la toamnă care sunt la marginea drumului vor fi mai
greu de strâns dacă începe să crească iarba.
Tamás Sándor: O să rezolvăm problema.
Alte intervenții în legătură cu Raportul Spitalului?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Se înscrie domnul Fülöp Csaba.
Fülöp Csaba: Eu am întrebări în legătură cu drumul între Covasna și Comandău,
despre care se știe a fost construit în anii 60 și la care circulația mașinilor de mare tonaj ar
trebui să fie restricționată, adică circulația mașinilor peste 3,5 tone ar trebui să fie
interzisă.
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Știu că nu se ia în considerare nici-o restricție și n-am nici cunoștințe despre
faptul că poliția ar fi amendat pe cineva pentru că n-a respectat tonajul.
În momentul de față se efectuează lucrări la rețeaua de apă și canalizare și acest
lucrări vor afecta structura de rezistență a drumului.
O altă întrebare: refacerea drumului se poate efectua numai prin închiderea
drumului și în acest caz unde se va efectua circulația locuitorilor din Comandău?
Întrebarea este dacă ați reușit să rezolvați această problemă?
Nu se poate ca circulația mașinilor de mare tonaj să fie transferată pe drumul care
leagă Comandău de Păpăuți și după terminarea lucrărilor pe tronsonul Covasna –
Comandău să fie cumva restricționată circulația mașinilor de mare tonaj?
Dacă nu mă înșel cei de la Comandău propun montarea unei limitatoare de
înălțime prin care s-ar rezolva circulația mașinilor de mare tonaj.
Kovács Ödön: Cu montarea limitatorului de înălțime și circulația autobuzelor se va
interzice.
Vineri cu utilajul Consiliului Județean Covasna am făcut ca drumul să fie cât de cât
circulabil, mai repede n-am putut efectua aceste lucrări pentru că drumul era plin de
noroi și trebuia să așteptăm până când noroiul se usucă puțin.
În legătură cu lucrările la reaua de apă: este vorba de un proiect European care
trebuie să fie realizat cumva.
Știm că este vorba de o problemă delicată.
Indicatoarele de restricționare a circulației mașinilor peste 3,5 tone se referă numai
la zile din sfârșit de săptămână și sărbători legale, dar am depus o cerere la poliția rutieră
prin care am solicitat aprobarea restricționării circulației mașinilor peste 3,5 tone
permanent.
Dacă această cerere va fi aprobată atunci vom solicita ca poliția să efectueze
controale.
Ideal ar fi ca circulația mașinilor de mare tonaj să fie redirecționată către Păpăuți,
dar nu se poate.
Am solicitat aprobare pentru închiderea drumului pe timpul lucrărilor, dar vom
primi aprobare numai atunci când o să rezolvăm și problema drumului de ocolire către
Păpăuți care este în proprietatea comunei Zagon.
Problema este că acel drum a fost reabilitat din fonduri Europe nu se poate
reclasifica pentru că încă este în garanție este un drum forestier.
Ca să devină un drum ocolitor trebuie să avem aprobare din partea comunei Zagon
și până când nu avem această aprobare nu putem închide drumul dinspre Covasna.
Tamás Sándor: Acest drum este în proprietatea orașului Covasna și de aceea am
preluat administrarea drumului ca să ajutăm orașul la întreținerea pe timpul iernii.
Cunoaștem problema și facem tot posibilul să rezolvăm, dar propunerea de
rezolvare ar trebui să vină din partea primarul orașului Covasna.
Noi avem atât idei cât și fonduri pentru rezolvarea problemei dar drumul este în
proprietatea orașului și realizarea rețelei de apă și canalizare tot în interesul orașului
este.
Pe timpul lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare drumul trebuie să fie închis
pentru că lățimea drumului este de 4 m, iar diametrul gurilor de canal este 2,5-3 m.
Alte intervenții dacă sunt?
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Bendő Zoltán: Am citit în ziar că domnul președinte, domnul primar Antal
[rp{d și domnul coleg Kl{rik Attila au fost în vizită la Consiliul Europei și aș dori să
aflu chiar de la dânșii ce au făcut acolo.
Tamás Sándor: Am fost la Congresul Autorităților Locale și Regionale.
Consiliul Județean Covasna este membru permanent al Congresului și este
reprezentat de domnul consilier Klárik Attila.
Domnul primar Antal Árpád este membru supleant al congresului.
Noi am invitat de mai multe ori și în scris, comisia monitoring să vină la noi și să
facă o monitorizare în privința procesului de descentralizării și a procesului de
reorganizare administrativă a României.
A fost acolo și domnul Bíró Zsolt președintele PCM-MPP și încă doi primari care
provin din PCM-MPP.
Conform regulamentului numai domnul consilier Klárik Attila a avut dreptul de a
lua cuvântul, unde în 10 minute a prezentat punctul de vedere a cetățenilor din zonă,
care a fost urmat de o discuție de cca. 50 minute cu 9 observații.
Domnul consilier Klárik Attila dacă dorește să povestească ceva?
Klárik Attila: Ceea ce a apărut în ziar a cuprins ceea ce s-a întâmplat acolo.
Eu sunt membru plin în Congresul Autorităților Locale și Regionale unde anual de
două ori avem ședințe ordinare pe lângă care mai avem și diferite ședințe ale comisiilor
de specialitate.
Eu depun regulat la Consiliul Județean rapoarte despre această activitate care pot fi
studiate, dar și domnul președinte a prezentat cele întâmplate acolo.
Tamás Sándor: Am purtat discuții și cu domnul Traian Băsescu fostul președinte al
României și cu actualul vice prim ministru Dragnea cu care am purtat discuții despre
ceea ce însemnă concepția de reorganizare administrativă a României.
Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

