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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

de 28 mai 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

mai 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. 104/22 mai 

2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 65/S/22 mai 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 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsește doamna consilier Keresztely Irma.  

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: 

- Dl. Márton Árpád Francisc – deputat 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Kozma Béla – șef serviciu –Camera Agricolă Județeană Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid -șef serviciu – Centrul de Studii Europene; 

- 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; 

 

Aș dori să vă informez că în hol sunt expuse, bănuiesc că ați văzut, lucrarea de artă 

ale elevilor din Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, instituție subordonată 

Consiliului Județean, precum și 235 de desene desenate de copii, din grădinițe și din clasa 

zero, în cadrul unui program inițiat de Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf.  

Înainte să intrăm în dezbaterea celor înscrise pe ordinea de zi, aș dori să vă aduc la 

cunoștință, că acum o oră, în această sală, am semnat un Acord de colaborare în domeniul 
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politic și al administrației publice încheiat între fracțiunea UDMR și fracțiunea PCM-

MPP din cadrul Consiliului Județean Covasna.  

Acest acord vizează mai multe probleme, în primul rând am format un grup de 

lucru care se ocupă de punerea în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Covasna 

și desigur și probleme politice ce vizează problema Ținutului Secuiesc.  

În acest acord de colaborare am menționat posibilitatea colaborării politice pentru 

alegerile locale și parlamentare din anul 2016.  

Am trimis prin e-mail tuturor consilierilor forma inițială a Planului de dezvoltare 

strategică al județului Covasna care este încă în faza de discuții, în curs de finalizare și vă 

rog dacă aveți observații în legătură cu acest material să depuneți, la direcția de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 

propunerile Dvs.  

Totodată doresc să vă informez că Parlamentul a adoptat o Lege care rezolvă într-

un stil și într-un mod îmbucurător problematica steagurilor locale și județene. 

Subliniez că este vorba steagul localităților și ale județelor pentru că și în 

momentul de față suntem în proces cu Instituția Prefectului pentru steagul județului, de 

altfel caz unic în țară, pentru că toate județele, în afara celor din Ținutul Secuiesc, au avut 

și până acum voie să aibă steag, numai în județele Harghita și Covasna hotărârile au fost 

atacat de prefecți în instanță. 

În fine, la o inițiativă comună al UDMR-ului cu PSD-ul s-a adoptat acest act 

legislativ și în momentul în care va apare în Monitorul Oficial, noi o să fim primii care o 

să inițiem proiectul de hotărâre de Guvern pentru a aproba pe lângă stema pe care avem 

aprobată și steagul județului.  

De asemenea, doresc să vă informez că data trecută am avut o discuție, dispută 

destul de lungă despre o problemă politico-profesională, și anume: schimbarea denumirii 

Spitalului de cardiologie din Covasna, probabil știți și Dumneavoastră, că am reușit să 

convingem, cu argumente pertinente, Guvernanții din București, din Ministerul Sănătății 

și s-a revenit la denumirea inițială adică Spitalul de Cardiologie Dr. Benedek Géza.  

Acestea fiind zise, intrăm în dezbaterea problemelor ședinței.  

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 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. 

 

 Consult consilierii care au fost prezenți la ședința arătată mai înainte, dacă au 

obiecţii, observații la conţinutul procesului verbal.  

După cum știu, toți consilierii au fost contactați în scris, de către domnul secretar, 

dacă au observații la conținutul procesului verbal.  

Vă consult și eu dacă aveți obiecțiuni? 

Kulcsár-Terza József-György: Aș dori să vă anunț, că cei din fracțiunea PCM-

MPP, în cazul hotărârilor care au legătură cu Instituția Prefectului ne vom abține, 

pentru că nu suntem deloc mulțumiți de activitatea prefecturii, pentru că prefectura în 

continuu persecută simbolurile noastre, lucrează împotriva ungurilor, deci 

considerăm că este o instituție inutilă și ca atare ne vom abține în toate problemele 

care au legătură cu Instituția Prefectului.   

http://www.cjcv.ro/
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Vă mulțumesc.  

Tamás Sándor: Am înțeles. Mulțumesc.  

Benedek Erika: În legătură cu procesul verbal am o observație și anume: când am 

vorbit despre semnăturile aduse de la Bățani Mici eu nu am pomenit nici un număr și în 

procesul verbal apare un umăr de 100.  

Tamás Sándor: Citez din procesul verbal „Lista de semnături a fost semnată de 

toată lumea, care a fost acasă, adică peste 100 de semnături, lista pe care v-am adus-o.”   

Spuneți vă rog cum ați spus.  

Benedek Erika: Fără „adică peste 100 de semnături”. 

Tamás Sándor: Deci sună în felul următor: „Lista de semnături a fost semnată de 

toată lumea, care a fost acasă, lista pe care v-am adus-o.” 

Alte observații dacă sunt? 

 

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

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

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

de 23 aprilie 2015.  

 

Stimaţi consilieri, 

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

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

 

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

proiectului ordinii de zi încă un proiect de hotărâre și anume:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare rigolă pe DJ 

114”, cu rugămintea ca acest proiect de hotărâre să fie dezbătut la punctul patru de pe 

ordinea de zi iar restul proiectelor de hotărâri să fie renumerotate în mod corespunzător.  

 

Menționez că materialul a fost prezentat în ședințele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a 

situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2014; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2015; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

documentație de avizare a lucrării de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-

economici, pentru obiectul de investiție „Extindere sistem de canalizare ape uzate la 

Centrul de Primire în Regim de Urgență CPRU Sf. Gheorghe, str. Borviz, jud. 

Covasna; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Amenajare rigolă pe 

DJ 114”; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și 

al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2015; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 112/2013 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Camerei Agricole Județene Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara; 

9. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Moscviciov 

Leonid, șef birou al Centrului de Studii Europene; 

10. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de reparații urgente de 

către comuna Bodoc asupra acoperișului unor imobile aflate în coproprietatea 

județului Covasna și a comunei Bodoc; 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a construcției 

situată în municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, județul Covasna, aflat în 

domeniul privat al județului Covasna și în administrarea Ansamblului de Dansuri 

Trei Scaune - Háromszék; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea Consiliului 

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

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

învățământul școlar din județul Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Váncza Tibor-István în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. și 

desemnarea unui nou mandatar; 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 178/2014 privind transferul unui imobil din domeniul privat al județului Covasna 

în domeniul public al acestuia și în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe; 

15. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Cucu Sebastian și validarea 

desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hidvégi Idősök Otthona; 

18. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2014; 

19. Raportul de activitate al Școlii Populare de Arte și Meserii  Sfântu Gheorghe; 

20. Raportul de activitate al domnului Tóth Zoltán, consilier judeţean, pe anul 2014;  

21. Raportul de activitate al A.C.S. Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe pe anul 2014; 

22. Diverse 
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi cu completarea 

propusă mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

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

completarea propusă. 

 

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

anume: 

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

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

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

deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema 

supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte 

de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă. 

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

votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 1, 2, 5 şi 6 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în 

funcţie (16).  

- - pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 10, 11 şi 14 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 cu privire la 

aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale cu 

anexe pe anul 2014; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”,  se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”,  se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrării de 

intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectul de investiție 

„Extindere sistem de canalizare ape uzate la Centrul de Primire în Regim de Urgență 

CPRU Sf. Gheorghe, str. Borviz, jud. 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”,  se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția „Amenajare rigolă pe DJ 114”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 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; 

 

După cum știți această rectificare cuprinde mai multe capitole și trebuie să 

includem și suma adoptată la punctul patru. 

Se impune completarea capitolului V. cu suma pentru amenajarea rigolei pe DJ 

114.  

Totodată, doresc să evidențiez suma de 161 mii de lei pentru revizuirea DALI 

proiect tehnic de execuție pentru modernizarea DJ 112, care leagă Sfântu Gheorghe prin 

Ilieni de județul Brașov.  

La fel alocăm suma de 3,2 milioane de lei pentru începerea execuției lucrărilor pe 

Chilieni-Ozun și sperăm că în a doua parte a anului vom reuși să începem lucrările mai 

departe Bicfalău-Dobârlău-limita județului Brașov.  

Gáj Nándor: După cum știu și Școala Populară de Arte și Meserii este vizat în 

rectificarea bugetului, în consecință eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc. 

 

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? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor. ) 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 143/2014 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2013 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Covasna – 

Kovászna Megyei Agrárkamara;  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

încetarea raportului de muncă al domnului Moscviciov Leonid, șef birou al Centrului de 

Studii Europene; 

Domnul Moscviciov își continuă activitatea în cadrul Școlii Populare de Arte și 

Meserii.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

acordul pentru executarea lucrărilor de reparații urgente de către comuna Bodoc asupra 

acoperișului unor imobile aflate în coproprietatea județului Covasna și a comunei Bodoc; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

scoaterea din funcțiune în vederea demolării a construcției situată în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, județul Covasna, aflat în domeniul privat al județului 

Covasna și în administrarea Ansamblului de Dansuri Trei Scaune – Háromszék; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a programului multianual 

„Primul ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din județul Covasna; 
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V-am adus modele pentru primul ghiozdan, așa cum v-am prezentat în fiecare an.  

Programul a fost inițiat de patru ani, iar de trei ani de zile, consecutiv, am dat 

primul ghiozdan dotat cu rechizite. 

Anul acesta vor primii ghiozdane 2.200 de copii, valoarea unui ghiozdan este 65 de 

lei. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind încetarea mandatului domnului Váncza Tibor-István în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. și desemnarea unui nou mandatar; 

 

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

desemnează un mandatar al Consiliului Județean Covasna, pentru a reprezenta interesele 

acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. şi 

ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire 

la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea mandatarului 

Consiliului Județean Covasna, vom folosi buletine de vot. 

Váncza Tibor-István: Nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Kulcsár-Terza József-György: Fracțiunea PCM-MPP propune pe domnul Pethő 

István.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt.  

Consult pe domnul consilier Pethő Istv{n dacă acceptă desemnarea? 

Pethő István: Da, accept. 

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi suspendăm acest 

punct și mergem mai departe.  

 

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

privind revocarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 178/2014 privind 

transferul unui imobil din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al 

acestuia și în administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului Cucu Sebastian și validarea desemnării unui nou membru 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Calinic Sabin: Distinse colege și colegi, țin să vă aduc la cunoștință că legea 

organică a ATOP-ului care este Legea nr. 218/2002 a fost modificată la Secțiune III-a , care 

se numește Autoritatea teritorială de ordine publică, prin Legea nr. 107/14.05.2015, la art. 

17 pct. 2 se modifică componența legală a ATOP prin includere a și altor persoane și 

anume: „<șefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al 

inspectoratului de jandarmi judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă 

judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu activităţile 

desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi 

executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea 

Poliţiei Române.” 

Legea respectivă acum câteva zile a fost modificată și noi pentru astăzi am și 

convocat ședință de ATOP, după această ședință, pentru a aduce la cunoștința membrilor 

această modificare.  

Cred că ar trebui să cuprindem această modificare în hotărârea de astăzi. 

Tamás Sándor: Să cuprindem acum? 

Calinic Sabin: Da, dacă tot avem o hotărâre care se referă la membrii din ATOP. 

Varga Zoltán: Nu avem comunicări oficiale cu privire la persoane.  

Calinic Sabin: Cine sunt șefii? Păi funcția este.  

Varga Zoltán: Trebuie să avem persoana, cum e și la ceilalți.  

Citiți articolul, scrie că este format din subprefect, 6 consilieri și totuși ei sunt 

nominalizați.  

Calinic Sabin: Pct. 2 sună așa: „Autoritatea teritorială de ordine publică este 

constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al 

inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, 



 12 

subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de 

primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului 

judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al 

inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 

Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi, după caz, şeful 

poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.”. 

Varga Zoltán: Da. Deci trebuie nominalizat cine este șeful ISU. 

Pentru că se aprobă componența nominală. Trebuie desemnați. 

Cum nu trecem în hotărârea de astăzi „se desemnează subprefectul județului 

Covasna ” ci scrie „Se desemnează domnul Radocea Nicolae Viorel, subprefect<”. 

Calinic Sabin: Ideea este că în Regulamentul ATOP-ului< 

Varga Zoltán: Da știu, la ședința următoare va trebuie să modificăm și 

regulamentul, ca să nu mai apară în calitate de invitați ci în calitate de membrii, dacă 

sunteți de acord. 

Calinic Sabin: Da, sigur. 

Tamás Sándor: Mulțumim pentru înțelegere.  

Alte observații dacă sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Știm că domnul Orbán-Barra Gábor, secretarul 

ATOP-ului de mai multă vreme este în concediu de boală și ar fi bine să desemnați pe 

cineva care să-l înlocuiască.  

Tamás Sándor: Bine.  

Kulcsár-Terza József-György: Citind această hotărâre, mi-am adus aminte că din 

partea Instituției Prefectului, niciodată nu ne onorează nimeni cu prezența la ședințele 

Consiliului Județean.  

Tamás Sándor: Așa este. 

Rog pe domnul director Sztakics Istv{n să facă propunere cu privire la persoana 

care îl va înlocui pe domnul Orbán-Barra Gábor. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 „abțineri” (Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-György 

și Pethő Istv{n)  

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig-Hidvégi Idősök Otthona; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2014; 

 

Aţi primit materialul.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Școlii Populare de Arte și Meserii  Sfântu Gheorghe; 

 

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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

domnului Tóth Zoltán, consilier judeţean, 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 unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

A.C.S. Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 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 doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Dacă se înscrie cineva? 

Se înscrie domnul consilier Bedő Zolt{n. 

Bedő Zoltán: Eu nu sunt mulțumit de legea care reglementează folosirea 

steagurilor localităților și ale județelor, fiindcă din moment ce trebuie să cerem aprobare 

de la Centru iarăși n-am făcut nimic pentru că nu va fi cum vrem noi ci va fi cum ne 

permit cei de la Centru.  

Aș dori să vă atrag atenția că Ținutul Secuiesc nu constă numai din Județele 

Covasna și Harghita ci și din Județul Mureș. 

Aș profita de prezența domnului deputat, Márton Árpád și aș dori să-l întreb care 

sunt pașii plănuiți de UDMR în legătură cu legalizarea folosirii steagurilor.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Înainte să dau cuvântul domnului deputat aș dori să vă spun că în afară de 

județele din Ținutul Secuiesc fiecare județ avea dreptul la folosirea steagului. 

În județele Covasna și Harghita acest lucru a fost atacat de prefecți în instanța de 

judecată și cazul a fost câștigat de ei.  

Din acest punct de vedere aș dori să vă spun că această lege reglementează într-un 

mod îmbucurător problema folosirii steagurilor locale și județene.  

În al doilea rând, înainte să mă acuzați că nu folosesc corect județele din Ținutul 

Secuiesc, repet ceea ce am spus la începutul ședinței „<toate județele, în afara celor din 

Ținutul Secuiesc, au avut și până acum voie să aibă steag<”. În județele Covasna și 

Harghita hotărârea a fost atacată de prefecți iar în județul Mureș nu. 

Încă o dată vă spun, eu am vorbit de un act administrativ adoptat de consiliul 

județean și care a fost atacat de prefect.  

Dau cuvântului domnului deputat Márton Árpád. 

Márton Árpád: Referitor la întrebarea formulată de domnul consilier trebuie să vă 

spun, că există un proiect de lege adoptat de Guvernul Tăriceanu care are prevederi 
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privind folosirea simbolurilor minorităților naționale. Este vorba de Legea statutului 

minorităților naționale. 

În mod evident legea actuală reglementează modul în care unitățile administrativ-

teritoriale pot adopta stema unității administrativ teritoriale. Evident legea cu privire la 

folosirea steagurilor are cam aceleași prevederi și cam aceeași procedură.   

În legătură cu folosirea simbolului Secuimii din România, trebuie făcut un proiect 

de lege pe care eu o semnez și o depun la Parlamentul României, deci sunt dispus că 

contribui la redactarea acestui proiect de lege.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Bedő Zoltán: În completarea celor spuse mai înainte aș dori să vă spun că eu nu v-

am acuzat cu nimic ci mi-am expus părerea în legătură cu cele spuse de dumneavoastră.  

Tamás Sándor: Bine.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Fülöp Csaba: În legătură cu drumul spre Comandău aș avea niște întrebări.   

Acum două luni am vorbit despre problema drumului, dar așa se pare nu sa 

întâmplat nimic în sens pozitiv și drumul devine impracticabil. 

În mai multe locuri au apărut de sub drum șinele de cale ferată care pot tăia 

cauciucul de la autoturisme și asta se întâmplă pe tronsonul de drum unde lucrările de 

apă și canalizare au fost terminate, deci țevile au fost puse deja sub drum. 

Aș dori să vă întreb ce scrie în contractul de prestări servicii cine reface drumul 

după depunerea țevilor, firma ca prestator, Consiliul Județean ca administrator, Consiliul 

Local ca proprietar? 

Ar trebui să facem ceva ca drumul să devină cumva practicabil până la recepția 

lucrărilor.  

Tamás Sándor: Mulțumesc pentru întrebare. 

Aș dori să clarific câteva lucruri legate de acest drum și anume: drumul este în 

proprietatea orașului Covasna și investiția care este în curs este în interesul orașului 

Covasna, printr-un proiect European, unde executorul este firma Valdek și inițiatorul este 

Gospodăria Comunală SA.  

Consiliul Județean Covasna a predat firmei Valdek administrarea drumului până 

la terminarea lucrării, în consecință firma trebuie să refacă drumul în starea în care a fost 

la începerea lucrării.  

Noi am făcut o propunere cu privire la dirijarea circulației pe alt drum dar această 

propunere trebuie să fie aprobată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.  

Kovács Ödön: Noi am propus firmei să facem o recepție parțială și după recepție 

am putea să administrăm porțiunea de drum amintit de domnul consilier, dar pentru 

efectuarea recepției firma trebuie să refacă drumul în starea în care era înainte de 

începerea lucrării.  

Problema este că firma respectivă tot ne trimite scrisori prin care scrie că nu din 

vina lor a ajuns în această stare drumul, deci nu ei au stricat.  

Pe un sens nu se poate circula deloc iar pe sensul celălalt se circulă din ambele 

sensuri și curge apa pe mijlocul drumului pentru că nu există șanț.  

Noi nu putem cheltui bani pentru repararea drumului care nu din vina noastră s-a 

stricat pentru că vine Curtea de Conturi și ne impută suma cheltuită.  

După ce s-a efectuat recepția parțială noi imediat ne apucăm de repararea 

drumului.  
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Fülöp Csaba: Nu puteți face presiuni asupra firmei să facă ceva ca să fie 

practicabil drumul? 

Încetul cu încetul localitatea va fi izolată în totalitate.  

Kovács Ödön: Noi am trimis deja trei adrese către firma respectivă dar până acum 

n-am primit niciun răspuns.  

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Bodó Lajos: Nu putem adopta o hotărâre pentru preluarea drumului? 

Tamás Sándor: Legea nu ne permite.  

Bodó Lajos: De ce? 

Tamás Sándor: Fiindcă nu este drum de legătură între două drumuri județene.  

Bodó Lajos: Orașul Covasna nu poate să întrețină acest drum.  

Tamás Sándor: Noi efectuăm întreținerea atât pe timp de iarnă cât și vara, dar pe 

perioada executării lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare, am predat administrarea 

drumului firmei care execută lucrările.  

Înainte de recepția finală sau parțială a lucrărilor nu putem face nimic. 

Bodó Lajos: Nu ați primit o adresă de la firma respectivă că nu pot efectua 

lucrările pe 2,7 km de drum pentru că trebuie să închidă drumul în totalitate. 

Tamás Sándor: Consiliul județean a aprobat închiderea drumului, dar pe lângă 

aprobarea noastră este necesară și aprobarea poliției și poliția nu a aprobat închiderea 

drumului.  

Concret ce am putea face? 

Bodó Lajos: Eu așa consider că trebuie să se găsească o rezolvare pentru a putea 

efectua lucrările Consiliul Județean pe porțiunea de 2,7 km de drum.  

Tamás Sándor: Nu putem efectua lucrări pe drumul respectiv până când este în 

administrarea firmei. 

Cum a spus domnul administrator public, după o recepție parțială putem să ne 

apucăm de lucrări.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Moroianu Ioan: În urmă cu trei săptămâni am fost vizitați de conducerea noului 

PNL; respectiv de domnul Vasile Blaga și doamna Alina Gorghiu, ocazie cu care i-am 

întrebat pe șefii PNL-ului care este scopul vizitei și le-am reamintit ca noua guvernare să 

aibă în vedere și Ținutul Secuiesc, pe plan social, economic și politic. La posturi de 

miniștrii, secretari de stat, de directori și până în jos la deconcentrate și până în 

comunitățile unde se regăsesc în proporție de 20% minorități indiferent de care etnie, să 

aibă reprezentanți. 

I-am propus doamnei vicepreședinte să inițieze un proiect de lege sau o discuție 

cu conducerea UDMR-ului în acest sens, la care domnul Blaga a răspuns că sunt începute 

tratative.  

Vă spun și de ce am ridicat această problemă, când am candidat la funcția de 

deputat, împreună cu domnul Olosz Gergely, eu am avut 15 inițiative pe care le-am 

trimis PNL-ului central și am ținut să le reamintesc distinșilor oaspeți. Printre altele am 

avut o propunere cum că o societate se poate caracteriza prin limbă, biserică, tradiție și 

cultură.  

În plan cultural, este clar, suntem la noi acasă și putem rezolva problemele așa 

cum ne convine nouă, majorității, împreună cu minoritatea respectivă.  
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În plan economic, am arătat că agricultura ar fi trebuit să primească 

subvenții, crescătorii de animale ar fi trebuit să primească subvenții, sau ar fi trebuit să 

avem niște ferme moderne cum sunt în Germania, la noi lasă de dorit. 

Am înțeles că pe data de 3 iunie va avea loc o mare manifestare a crescătorilor de 

animale, iată încă un lucru care confirmă ceea ce am cerut eu acum 13 ani și ceea ce se 

întâmplă în momentul de față.  

Eu am cerut că dacă vom dezvolta economia s-o centrăm și aici, deoarece tinerii o 

să plece și nu vor avea de ales ca să rămână sau să vină acasă.  

Deci, nu este indiferent cum rezolvăm problemele.  

În legătură cu problema steagului județului: este o problemă care mă deranjează. 

Eu zic că trebuie să găsiți niște oameni competenți, care să ceară în termen 

constituțional că suntem egali și atunci eu consider că nu vor fi impedimente.  

Domnul Blaga a spus că a purtat tratative cu domnul președinte Tamás Sándor, la 

care am spus să țină cont și la conferința de la Pitești.  

La conferința de la Pitești am discutat și cu domnul Iohannis, l-am rugat ca 

investitorii care vor veni, indiferent dacă vor fi nemți sau din alte țări, să primească o 

repartizare uniformizată, deși știu că a fost conflictul cu rușii și că mulți investitori nu vor 

veni, dar și așa a trebuit să spun adevărul. 

Fiecare trebuie să știe adevărul.  

În legătură cu deconcentratele să fie puse în poziții de conducere oameni 

competenți care pot face ceva pentru dezvoltarea județului.  

Eu zic că trebuie sprijiniți acești crescători, care vin la miting, pentru că nu e 

posibil să iei 30 de bani pentru un litru de lapte  

O să vă dau acele puncte, pe care le am conceput acum 15 ani. 

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Aș dori să confirm cele spuse de domnul coleg. Într-adevăr, am discutat cu 

domnul Blaga și cu doamna Gorghiu, împreună cu domnul primar la ședința din Sfântu 

Gheorghe și pe plan național, la nivelul liderilor politici naționali, avem o discuție, o 

deschidere. 

Însă până atunci, realitatea este, că PSD-ul este la guvernare. 

Noi avem viziuni, avem proiecte și la deconcentrate și la modernizarea țării, 

modernizarea regiunilor, dar deocamdată PSD-ul este la guvernare, cu care la rândul 

nostru avem o colaborare destul de grea, dar corectă.  

Noi, UDMR-ul, știm ce vrem și suntem deschiși să ajutăm partidele mari 

românești pentru stabilizarea țării.  

Deocamdată asta este situația și nu văd anul acesta o schimbare majoră.  

Moroianu Ioan: Domnule președinte, trebuie să vezi ca la șah, în față, deci nu 

numai UDMR-ul poate să vadă așa, văd și eu ca liberal și mai vede și un țăran.  

Asta spuneam eu domnului Blaga. 

Trebuie să ne aplecăm și să vedem cum gândesc oamenii. 

Eu zic că este foarte bine că stați lângă PSD pentru că esența este să aduceți bani și 

investitori în județ.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 
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Reluăm punctul treisprezece.  

 

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să prezinte 

procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea mandatarului 

Consiliului Județean Covasna, pentru a reprezenta interesele acestuia în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.. 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Se desemnează domnul consilier Pethő Istv{n, mandatarul Consiliului Județean 

Covasna, pentru a reprezenta interesele acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor la 

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.. 

 

Vă consult, dacă observații, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnii consilieri Ambrus József, Cziprián-Kovács Lóránd, 

Demeter L{szló, G{j N{ndor și Goga Octavian. Nu a participat la vot domnul consilier 

Váncza Tibor-István.) 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

propunerii. 

 

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  


