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  ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean 

Covasna, din data de 2 aprilie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată pentru 

astăzi, 2 aprilie 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) 

raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, în baza Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr.  59/1 aprilie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 20/S/1 aprilie 2020. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

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

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

Sztakics István Attila: Dl. președinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 

31 în funcţie. Lipsesc consilierii Cseh Csaba, Gál Károly, Mike Gabriella și Tóth Zoltán.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

participă dl. Subprefect Boricean Cosmin. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de invitaţi participă:  

- 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. 

 

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.  

 

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

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 160/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al  Consiliului Județean Covasna; 



 2 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna cu Direcția de Sănătate Publică Covasna în vederea 

realizării acțiunii: ”Prevenirea răspândirii COVID-19 în județul Covasna – Siguranța 

cetățenilor, siguranța medicilor de familie”; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de administrare nr. 

263/09.11.2007 încheiat între Județul Covasna și Școala Populară de Arte și Meserii; 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? -  

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

 

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

1.) – potrivit art. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 2, 3 și 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în 

funcție.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 160/2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului Județean Covasna; 

 

Cum v-am prezentet și în comisii, se completează Regulamentul de organizare și 

funcționare al  Consiliului Județean Covasna în sensul ca să putem ține ședințe de comisii și 

ședințe în plen, în sistem de teleconferință video sau audio. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La primul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcția de Sănătate Publică 

Covasna în vederea realizării acțiunii: ”Prevenirea răspândirii COVID-19 în județul Covasna – 

Siguranța cetățenilor, siguranța medicilor de familie”; 

 

Alocăm 150 de mii de lei pentru acest program cum este prevăzut și în anexa 

proiectului de hotărâre. 

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

ridicat? 

Balázs Jozsef-Atila: Mă bucur de această asociere și că sprijinim spitalul și medicii 

de familie. 

Doresc să vă anunț că renunț la indemnizația mea de ședință în favoarea Spitalului. 

Având în vedere că este prezent și domnul subprefect am și eu o întrebare. 

Tamás Sándor: Problema se leagă de acest punct? 

Balázs Jozsef-Atila: Da. 

Aș dori să întreb de la domnul subprefect, cum stăm cu medicamentele necesare 

tratării bolnavilor cu coronavirus? Mă gândesc aici la acele medicamente care sunt propuse 

de Ministerul Sănătății pentru tratarea coronavirusului. 

Tamás Sándor: În primul rând să discutăm problemele legate de proiectul de 

hotărâre și mai încolo o să discutăm și despre alte probleme. 

Proicetul de hotărâre se referă la asocierea Consiliul Județean Covasna cu Direcția de 

Sănătate Publică Covasna în vederea sprijinirii a celor 103 de medici de familie din Județul 

Covasna. 

Vă consult dacă aveți observații/propuneri în legătură cu proiectul de hotărâre? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2020; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

completarea Contractului de administrare nr. 263/09.11.2007 încheiat între Județul Covasna 

și Școala Populară de Arte și Meserii; 

 

Se completează Contracul de administrare în sensul că  Școala Populară de Arte și 

Meserii pune la dispoziția Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu 

Gheorghe imobilul din Arcuș, pentru efectuarea repausului între ture sau gărzi a 

personalului din cadrul spitalului, în vederea prevenirii răspândirii COVID-19 în rândul 

cadrelor medicale sau al familiilor acestora, pe toată durata pandemiei de coronavirus -

COVID-19, cu suportarea cheltuielilor de către proprietarul imobilului și a 

administratorului acestuia. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Henning László-János: Având în vedere că mai mulți consilieri județeni ne au 

sesizat intenția de a dona indemnizația de ședință Spitalului Județean, conducerea 

Consiliului Județean Covasna vă propune ca din indemnizația de ședință a fiecărui consilier 

județean să virăm Asociației Spitalului Județean câte 1000 de lei. 

Dacă sunteți de acord atunci să completați formularele pregătite în acest sens. 

Tamás Sándor: Dacă sunteți de acord cu acestă propunere, puteți completa 

formularul pregătit în acest sens către contabilitate, să virăm, câte 1000 de lei din 

indemnizația de ședință a fiecărui consilier județean Spitalului Județean de Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf. 

Cei care sunt de acord, la finele ședinței, să completeze formularul și să lasă la 

secretariatul ședinției. 

Balázs Jozsef-Atila: Eu ofer toată indemnizația de ședință pe termen lung. 

Acest lucru este cuprins în formular? 

Tamás Sándor: Se poate trece în formular. 

Care era întrebarea dumneavostră, către domnul subprefect, în legătură cu 

medicamentele? 

Balázs Jozsef-Atila: Bine că domnul subprefect este cu noi! 

Doresc să-l întreb cum stă Spitalul Județean cu medicamentele cu care se tratează 

pacienții cu Covid 19, având în vedere că se dau mai multe tipuri de medicamente în 

diferite stadii ale bolii? 

Dacă nu stăm prea bine atunci ar trebui să cerem ajutor extern. 
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Boricean Cosmin: Prin discuția pe care am avut-o cu domnul manager al 

Spitalului, el ne-a asigurat, că față de celelalte spitale, Spitalul Județean din Sf. Gheorghe 

are un stoc plafon de medicament care va ajuta să treacă cu bine peste această perioadă. 

Dar, în același timp, cum a spus și domnul Președinte, orice fel de sprijin, intern sau 

extern, e bine venit.   

Acum se fac tot feluri de prospecții, dar nu știe nimeni cu siguranță câte persoane 

vor fi infectate pe teritoriul României, și aceste medicamente nu au termene de expirare 

scurte ca alimentele.  

Balázs Jozsef-Atila: La noi ce fel de medicamente se folosesc de pe lista care a 

apărut în Monitorul Oficial al României? 

Boricean Cosmin: Acela este lista de tratament adoptată la nivel național.  

Cei de la Timișoara au folosit și alte scheme de tratament, iar vis a vis de schema 

folosită la nivel județean, cel care știe cel mai bine răspunsul este domnul manager al 

Spitalului și epidemiologii de la DSP. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: Știm cu toții, că în ultimul timp s-a înmulțit numărul persoanelor care 

s-au întors acasă din străinătate și au invadat satele din jurul orașului. 

Eu știu și de sate, la care 90 de persoane ar trebui să stea în izolare la domiciliu. 

Întrebarea mea este cum reușește poliția, jandarmeria, armata să monitorizeze pe 

acești oameni? 

Este de știut că foarte mulți dintre ei nu respectă izolarea la domiciliu.  

Tamás Sándor: Mai exact, este vorba de Ghidfalău? 

Fazakas Péter: Da, acolo 90 de persoane ar trebui să stea în izolare la domiciliu.  

32 dintre ei au venit din străinătate și restul sunt membrii lor de familie. 

Întrebarea mea este cum sunt monitorizați aceste persoane, pentru că cetățenii din 

sat au experiență neplăcută cu acești oameni. 

Tamás Sándor: Conform Ordonanței Militare Poliția locală a intrat în structura 

Poliției Române și practic Poliția și Jandarmeria sunt responsabili de această problemă.  

Boricean Cosmin: Vă dați seama, am avut foarte multe discuții pe tema aceasta și 

într-adevăr este o situație inedită cu care nu s-a confruntat nimeni până acum. 

Într-adevăr la nivel județean am identificat niște focare din punct de vedere a 

siguranței, în sensul că nu au respectat normele care i-au fot impuse.  

Din acest punct de vedere, am purtat discuții chiar vineri și sâmbătă și am convenit 

că din această săptămână se vor schimba dispozitivele, se pot folosi acum, așa cum a spus și 

domnul Președinte, atât armata cât și forțele de la poliția locală. 

Va interveni și armata, o să facă niște echipe mixte și în cazul în care nu vom reuși 

sau situația pare să scape de sub control, cu toate că până în momentul de față n-am mai 

avut semnale, de câteva zile s-au cam liniștit lucrurile. 

Vor fi aplicate niște măsuri la care ne am gândit, despre care vom discuta și vom 

adopta în Comitatul pentru Situații de Urgență în care este membru și domnul Președinte. 

Să sperăm că nu va fi nevoie să trecem la acele măsuri, dar sunt luate în calcul 

diferite scenarii. 

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

Lukács László: Pe tronsonul de drum DN 11, zilnic tranzitează județul convoaie de 

mașini, eu ieri personal am văzut două convoaie, fără escortă, prima era din Marea Britanie 

iar al doilea era din Germania. 

Noi degeaba ne chinuim aici, degeaba respectăm normele dacă nici autoritățile nu 

respectă normele. 
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Deci, vă rog foarte mult, să luați legătura cu instituțiile abilitate, pentru că am 

văzut, și probabil ați văzut și dumneavostră pe facebook, că vin convoaiele, se opresc la Tg. 

Secuies în parcare la Lidl, își fac nevoile în parcare și aruncă toate gunoaiele acolo. 

Eu n-aș dori să ajungem unde au ajuns Italenii. 

Boricean Cosmin: Am înțeles!  

Am să comunic celor de la IPJ și celor de la Jandarmerie ceea ce mi-ați sesizat. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nagy Iosif: Și eu tot astfel de problemă doresc să ridic. 

Deci, aceste mașini trec prin niște sate, unde oamenii vând pâine, cartofi, ouă etc., se 

opresc, fac cumpărături și acest lucru iarăși constiuie o problemă. 

Dacă se poate, ar trebui să se interzică aceste vânzări. 

Boricean Cosmin: Știm și de aceste probleme.  

La nivelul unităților administrativ-teritoriale, mă gândesc la primarii împreună cu 

forțele de poliție sau ce au acolo poliție locală, trebuie să dispună niște mărsuri, pentru că 

sunt niște lucruri prevăzute în ordonanțele militare și la nivelul UAT-urilor există Comitet 

local de urgență care trebuie să ia niște măsuri, să-se implice și ei puțin mai mult. 

Am să le sesizez și acest lucru, o să inștiințez și primarii, mai ales din zona în care 

știm că se tranzitează. 

Fazakas Péter: Dacă în magazine este permisă vânzarea acestor produse, atunci 

micii producători și agricultori de ce să nu aibă voie. 

Nu este permis să se facă o asemenea diferențiere. Atunci să fie suspendate în 

totalitate activitățile comerciale și nu numai micii producători să fie puși în acestă situație. 

Tamás Sándor: Aceste probleme trebuie rezolvate la nivel local. 

Și eu aș dori să ridic o problemă: este vorba de proiectele depuse de unitățile de cult, 

ONG-uri, cluburi sportive etc. 

Au fost depuse în total mai mult de 500 de proiecte, în valoare de 2 milioane de lei. 

Se vede că bugetul se diminuează, se vede că atât în țară cât și în străinătate se 

agravează problema. 

În momentul de față nu avem probleme cu finanțarea spitalului, dar este posibil ca 

în perioada următoare din ce în ce mai mulți bani trebuie să alocăm spitalului. 

Deocamdată primim ajutoare din partea antreprenorilor, ONG-urilor. Ei au 

cumpărat spitalului aparate de ventilat. 

Se poate vedea că acum două luni un asemenea aparat costa 15 mii de euro, iar acum 

producătorii vând cu 40 de mii de euro. 

Cum v-am spus, decoamdată nu sunt probleme financiare, pentru că spitalul are un 

buget consolidat și am reorganizat și bugetul puțin, dar gândind la viitor propunem să 

desființăm, pentru acest an, fințarea proiector, pentru că după cum se vede, până în luna 

septembrie nu se va organiza niciun festival, niciun eveniment. 

Având în vedere acest lucru, vă solicit un vot de principiu în acest sens.  

Noi în următoarele zile o să analizăm posibilitățile juridice cum putem opri aceste 

finanțări către ONG-uri și unitățile cult. 

Deja, asociațiile de tineret au formulat o cerere scrisă către Consiliul Județean 

Covasna că renunță la aceste sume pentru a fi folosite mai eficient. 

Eu am vorbit cu episcopul Kató Béla, desigur și dânsul este de acord. 

O să-l sun și pe episcopul Harghita-Covasna, domnul Andrei Nicolae Moldovan și 

desigur și pe reprezentanții bisericii romano-catolice. 

Eu simt că și dânșii o să fie de acord. 
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Am vrut să lansez acestă idee, și din partea dumneavostră solicit un vot de 

principiu, ca să putem merge pe acest drum, să găsim soluții juridce cum putem opri aceste 

finanțări pentru asociații și culte. 

Nu este un lucru plăcut, dar până la urma urmei, până în septembrie nu se va 

întâmpla nimic, nu se va organiza nici meci de fodbal, nici festival și nici alte evenimente. 

Este de știut faptul că și în alte județe au fost oprite aceste finanțări. 

Dacă sunt idei sau intervenții? 

Nu sunt. 

Solicit din partea dumneavoastră un vot de principiu cu prvire la oprirea finanțarilor 

nerambursabile ale proiectelor depuse de ONG-uri, culte și asociații de sport. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În principiu, s-au acordat 27 voturi „pentru”, pentru oprirea finanțărilor 

nerambursabile ale proiectelor. 

Lukács László: M-au căutat mai mulți fermieri și m-au întrebat care ar fi soluția 

pentru înmatricularea tractoarelor noi, recent cumpărate și care nu pot fi folosite până nu 

sunt înmatriculate? 

Aceste tractoare se înmatriculează la consiliile locale, dar trebuie să aibă un certificat 

de la RAR. 

Rugămintea lor este, să interveniți ca instituția respectivă să treacă periodic în sate, 

comune, orașe și să facă autorizarea la fața locului. 

Tamás Sándor: După câte știu, RAR-ul funcționează cu program normal pentru că și 

eu am fost cu mașina la ITP și acolo nu se prelungește valabilitatea documentelor cum nici 

la asigurări. 

Lukács László: Probleme sunt cu numerele provizorii, care se eliberează pe bază de 

programare. 

Boricean Cosmin: Programările se fac online. 

Lukács László: Este vorba de utilaje noi. 

Kovács Ödön: Dacă se adună 5 utilaje, se face o cerere și vin la fața locului. 

Adevărul este că peste o lună te programează, dar vin la fața locului. 

Lukács László: Am vorbit și au zis că nu vin. 

Tamás Sándor: Alte întrebări? 

Pethő István: Donația indemnizației de ședință se poate face și online? 

Tamás Sándor: Sunt aici formularele gata pregătite, trebuie completate, semnate și 

lăsate la secretariatul ședinței. 

Pethő István: M-am gândit să nu stăm la rând. 

Tamás Sándor: Colegii vor distribui formularele și după completare le adună. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Nagy Iosif: Ce se va întâmpla cu asociațiile sportive SepsiSic etc? 

Tamás Sándor: Deocamdată nu au cheltuit fondurile în totalitate, dar pot depune 

proiectele în baza legii sportului unde este lansat concursul de poiecte. 

O să vedem când începe sportul. 

Fazakas Péter: Am văzut la știri ca la mai multe cluburi sportive au fost dimnuate 

salariile sportivilor. 

Întreb dacă la SepsiSic au fost diminuate salariile? 

Ambrus József: Dacă vobim de baschet, acolo e foarte simplu, pentru că contractele 

au fost încheiate pe sezon. 
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În momentul de față salariile sunt plătite la zi, s-a plătit și bonusul pentru 

câștigarea Cupei Românei. 

Deocamdată așteptăm decizia Federației Române de Baschet dacă ne desemnează 

campioni trebuie să plătim bonusul, dacă nu, atunci conform legislației în vigoare nu avem 

voie să dăm bonusul. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.   

 

Preşedinte,  p. Secretar general al judeţului Covasna, 

 

 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 

 

 

 

 

 

 

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna din 

data de _____________________ 2020. 

 

Secretar general al judeţului Covasna, 

 

 

 

VARGA Zoltán 

 

 


