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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 24 iulie 2017, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

iulie 2017, 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. 230/19 iulie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 80/S/19 iulie 2017. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Dimény György, Klárik Attila, Morar Catalin-George și Pethő 

István. 

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: 

- D-na Szász Katalin – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- D-na Farkas Anna – reprezentant, Centrul de Cultură al Județului Covasna; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – șef serviciu, Serviciul Public Comunitar Județean de 

Evidență a Persoanelor Covasna; 

- Dl. Koszta Árpád – reprezentant, Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune - 

Háromszék”; 

- Dl. Moscviciov Leonid - șef birou, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

29 iunie 2017, 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 iunie 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 10 iulie 2017, 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 10 iulie 2017.  

 

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 vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag de 

pe proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la punctul 9, și anume:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări 

de intervenție în vederea creșterii performanței energetice-Clădirea Boli Infecțioase”. 

 

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

proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, respectiv a cotei de 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele 

aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020, acesta urmând a fi introdusă la punctul 9.  

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Orașul Întorsura Buzăului va primi suma de 150 mii de lei pentru reparația 

drumurilor comunale DC 23 și DC 49A. 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în toate cele 6 comisii de 

specialitate. 

(Au sosit domnii consilieri Pethő István și Morar Cătălin-George. De la această 

fază a ședinței sunt prezenți 29 de consilieri județeni.) 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

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

al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

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

nerambursabile pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor 

publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul 

Programului „Lapte-Corn” pentru anii şcolari 2017-2021; 

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile din 

partea VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH din Austria, în 

favoarea Județului Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Folgolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe a unor echipamente și dotări 

medicale;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții al 

Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési 

Központ; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, respectiv a cotei de 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele 

aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului 

Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ la „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național 2017-2019”; 
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11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 232/2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

12. Informare și consultare, privind procesul de dezinstitutionalizare a copiilor din 

Centrul de plasament nr.6 Olteni; 

13. Diverse. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea a 6 zile de concediu de odihnă în perioada 27 iulie-3 august 2017, 

respectiv 3 zile în perioada 16-18 august 2017. 

 

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? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 4, 5, 8 și 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenți la şedinţă.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 7 pe ordinea de zi este 

necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes 

județean pe anul 2017; 

 

Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate. 

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 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017; 

 

Este vorba că include în bugetul județului suma de 82.700 lei pe care a primit 

Ansamblul de Dansuri ”Trei scaune - Háromszék” de la Bethlen Gábor Alapkezelő 

ZRT.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2017; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

 



 6 

Este vorba de punerea în aplicare a sistemului unic de salarizare care a intrat în 

vigoare de 1 iulie 2017 și legea prevede că trebuie să adoptăm, prin hotărâre coeficienții, 

după care salariile vor fi stabilite prin dispoziția președintelui consiliului județean. 

 

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

de ridicat? 

Ambrus József: Pe mine personal mă bucură faptul că aparatul de specialitate 

este plătit așa cum trebuie și sper că odată cu această remunerație va crește și eficiența 

muncii și mai ales la reportarea la muncă. 

Tocmai din această cauză noi în comisia nr. II, am cerut ca aceste indici să fie 

reevaluate, de conducerea județului în luna ianuarie, dar această se poate schimba, ca să 

vedem dacă mărirea salariilor a avut și efect. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Dacă sunt alte intervenții? 

Nu sunt. 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Henning László, care în mare măsură a 

întocmit acest proiect de hotărâre. 

Henning László János: Vă spun doar câteva principii generale. Am prezentat 

acest lucruri și în comisiile de specialitate. 

A apărut și se aplică de la 1 iulie 2017 Legea cadru de salarizare nr. 53/2017. 

Criteriile generale de ierarhizare a funcțiilor au fost stabilite de legea respectivă 

în anexa VIII, iar ierarhizarea posturilor a fost stabilită în acest proiect de hotărâre a 

Consiliului Județean Covasna. 

Ca și considerente generale am luat în calcul studiile, experiența, complexitatea și 

creativitatea activității, responsabilități și supervizare, respectiv condițiile de muncă.  

Am promovat mai ales personalul cu studii superioare. 

(A sosit domnul consilier Klárik Attila. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 30 de consilieri. ) 

De 9 ani de când sunt la Consiliul Județean, întotdeauna mi-sa spus că personalul 

tânăr are salarii foarte mici, acum am reușit să ajungem într-o fază în care să dăm un 

coeficient 3, adică 4.350 lei brut, care însemnă 3.000 de lei net.  

Cred că la acest salariu vom găsi persoane cu studii superioare care să vină să 

lucreze la noi.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Dacă sunt alte intervenții? 

Balázs Jozsef-Atila: Deci, coeficientul se înmulțește cu salariul minim pe 

economie.  

Dacă crește salariul minim pe economie atunci cresc automat și salariile? 

Henning László János: După cum am zis, la 1 ianuarie 2018, vom face o 

reevaluare și probabil de începând cu 1 ianuarie va crește și salariul minim pe 

economie. 

Dar în urma reevaluării dacă coeficienții rămân sau cresc atunci salariul va 

crește, dacă coeficienții scad atunci salariul va fi mai mic.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Alte întrebări dacă 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul Programului „Lapte-Corn” pentru 

anii şcolari 2017-2021; 

 

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. 

 

Proiectele de la punctele 6 și 7 au strânsă legătură și cu acceptul dumneavoastră 

prin proiectul de hotărâre la punctul 6 vom prelua donația firmei VAMED 

Standortentwicklung und Engineering GmbH din Austria și prin adoptarea proiectului 

de hotărâre de la punctul 7 echipamentele medicale respective vom da în folosință 

Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”. 

 

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

acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile din partea VAMED 

Standortentwicklung und Engineering GmbH din Austria, în favoarea Județului 

Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nagy Iosif: În afară de Spitalul Județean mai sunt și alte spitale în județ. 

Nu putem să dăm în folosință echipamente medicale și altor spitale? 

Tamás Sándor: Acesta este o donație cu destinație, deci nu putem să dăm altui 

spital.  

O altă întrebare este dacă sunt  la Spitalul Județean echipamente care nu se 

folosesc și se pot da în folosință altor spitale. 

Au fost asemenea cazuri, dar din păcate trebuia să ducem la Hunedoare, dar asta 

este o altă problemă. 

O să vedem și această posibilitate la Spital. 

Dacă sunt alte intervenții? 
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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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

darea în folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență „Dr. Folgolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe a unor echipamente și dotări medicale; 

 

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 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului 

Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ; 

 

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 pentru 

modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
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adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020;  

 

Este vorba de o sumă de 150 mii de lei pentru orașul Întorsura Buzăului pentru 

întreținerea drumurilor de interes local. 

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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei 

Művelődési Központ la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-

2019”; 

 

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 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 232/2016 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare și consultare, 

privind procesul de dezinstituționalizare a copiilor din Centrul de plasament nr.6 

Olteni. 

 

În ședința anterioară am adoptat trei hotărâri cu privire la procedura în ceea ce 

înseamnă schimbarea, reprofilarea și instituționalizarea copiilor orfani de la Centrul de 

plasament nr.6 Olteni și urmează că din Program European că creăm condiții favorabile 

și pentru ei.  

Desființare trebuie înțeles în sens pozitiv. 

Interesul copiilor întotdeauna are prioritate, deci prima dată trebuie să înființăm 

locul unde vor sta acești copii care acum stau la Centrul de plasament din Olteni. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor.  

Grüman Róbert Csongor: Aș dori să vă informez că voi efectua 9 zile de 

concediu de odihnă, în perioada 27 iulie-3 august și în perioada 16-18 august 2017.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Henning László János. 

Henning László János: Și eu doresc să informez plenul că în perioada 4-25 

august voi fi în concediu de odihnă. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Dacă sunt și alte probleme de discutat în cadrul acestui punct? 

Fazakas Péter: Am și eu o observație în legătură cu șanțurile de pe lângă 

drumurile județene cât și lângă drumurile naționale care nu sunt curățate de buruieni și 

nu numai că și din punct de vedere estetic este urât, dar în unele locuri îngreunează și 

vizibilitatea.  

Firma Drumuri și Poduri curăță șanțurile, dar curăță doar 1 metru lângă 

marginea drumului și lângă metrul aceea pe care ei îl curăță sunt buruieni înalți de 1,5 -

2 metri. 

În multe locuri din cauza că nu are vizibilitate nu se pot efectua depășiri nici în 

locuri unde acest lucru este permis. 

Eu propun ca împreună cu consiliile locale ar trebui să adoptăm o hotărâre prin 

care să obligăm pe proprietarii sau cei care folosesc terenurile de pe lângă drumuri la 

curățirea buruienilor de la marginea terenurilor. 
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În vechiul regim, înainte de anul 1989, toți proprietarii erau obligați să țină 

curat și ordonat terenurile lor. 

Tamás Sándor: Noi muncim cu aparatul cosit, dar coasa are o lungime de 1 

metru. Noi am cosit anul acesta și de două ori, dar nu avem cum să cosim și marginea 

terenurilor și este evident că acest lucru ar trebui făcute de proprietari. 

Dacă verificăm drumurile județene putem observa că măcar o dată a fost cosit, 

dar sunt și locuri unde a fost cosit de două ori.  

Am discutat despre această problemă cu primarii, sunt locuri unde se poate cosi, 

dar sunt și locuri unde nu se poate. 

Vă dau un exemplu pozitiv, este Comuna Poian unde au rezolvat această 

problemă și primăria împreună cu cetățeni au cosit buruienii. 

Un alt exemplu este Comuna Catalina unde așa se vede că a fost rezolvată 

această problemă, dar acolo proprietarii au arat pământul chiar până la marginea 

drumului, deci nu lasă loc de buruieni. 

Am purtat discuții și cu APIA, pentru că noi nu avem posibilitatea să facem 

presiuni asupra proprietarilor, dar ei au fiindcă subvențiile numai în cazul în care 

suprafața agricolă este gospodărită perfect.  

Aveți dreptate în ceea ce privește această problemă. Noi am făcut ceea ce era de 

competența noastră și pistonăm și pe cei de la APIA ca să fie rezolvată și această 

problemă.  

Pethő István: În ultimii ani în județ, mai exact între Malnaș Băi și Bățani Mari se 

organizează Festivalul WAHA, despre care aș dori să primesc și eu niște informații, 

probabil domnul vicepreședinte Grüman ne poate oferii niște informații. 

Mie mi se pare ciudat faptul că acest festival a fost organizat în secret, deci fără 

vreo reclamă în mass-media locală. 

Nu știu cum se organizează, dar vin participanți din Olanda, din București, 

probabil se organizează prin internet. 

Anul trecut muzica a fost așa de tare încânt a deranjat locuitorii din Comuna 

Malnaș. 

Deci, dacă puteți să ne oferiți niște informații în legătură cu acest festival. 

Grüman Róbert Csongor: Fiindcă eram și eu curios, la sfârșit de săptămână am 

vizitat acest festival, care se organizează anual și anul acesta este a VI-a, unde participă 

cca. 4000 de tineri care plătesc între 60-80 euro taxă de intrare. 

Dacă nu mă înșel, terenul pe care este  organizat festivalul se închiriază de 

Composesorat. 

Este evident că grupul țintă nu sunt tinerii din Județul Covasna.  

Din cca. 1000 de mașini am văzut vreo 3 mașini cu număr de Covasna. 

Acest festival este recunoscut la nivel European și nu prin media locală se face 

reclama ci prin internet. 

Feedback-ul celor care oferă servicii de cazare din zonă este pozitiv, pentru că 

foarte mulți turiști străini se cazează la ei pe timpul festivalului. 

Și părerea mea este pozitivă despre acest festival și cred că trebuie să includem și 

în turismul județean ca cei care vin aici din străinătate să fie ajutați să-și găsească loc de 

cazare.  

Unii zic că-i deranjează muzica alții zic că așa a fost rezolvată, cel puțin o 

perioadă, problema urșilor. 
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Fazakas Péter: Ce festival este? 

Grüman Róbert Csongor: De muzică alternativă. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Morar Cătălin-George: Aș dori să mă interes de lucrările de asfaltare pe drumul 

121A, pe porțiunea pietruită. 

Tamás Sándor: Vă informez, că acum 2 luni de zile, am semnat contractul de 

finanțare cu d-na Ministru Sevil Shhaideh, pentru o sumă de 495 milioane de lei care 

însemnă 10 mii de euro, pentru reabilitare totală, deci nu numai porțiunea respectivă. 

Asta însemnă reabilitarea totală a tronsonului de la km 0 de la Întorsura 

Buzăului-Mănăstire-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare cu ieșire până la DN13E, 

deci 22,5 km de drum județean. 

Această reabilitare însemnă că se va reconstrui drumul cu un stat de 0,5 m de 

fundație, două straturi de asfalt, șanțuri etc. 

Avem contractul de finanțare, avem proiectul execuție și urmează ca în 

următoarele săptămâni să publicăm achiziția pe SEAP. 

Deci, nu vom face numai porțiunea aceea mică ci vom reface tot drumul, dar nu 

anul acesta, ci în 2 ani de zile. 

Morar Cătălin-George: O să prezint situația consilierilor locali. 

Tamás Sándor: Săptămâna trecută, la Barcani, am avut întâlnire cu primarii din 

zonă, deci cel puțin primarii sunt informați despre acest lucru.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt.  

Eu aș dori să informez plenul că voi efectua 13 zile de concediu de odihnă în 

perioada 26 iulie-11 august 2017. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Ședința ordinară pe luna august vom avea în data de 31 august 2017. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


