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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a 

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 23 iulie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 23 iulie 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu 

prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 119/17 iulie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

47/S/17 iulie 2020. 

 Proiectul ordinii de zi a 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 general? 

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora 

prezentei sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Orbán Miklós și Tóth Zoltán. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi, avem peste 20 de puncte înscrise, 

dinte care cele mai importante, pe lângă rectificarea bugetului, se leagă de Spitalul 

Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, este vorba despre un proiect mare de 14 

milioane lei despre care trebuie să decidem.  

Sunt și mai multe proiecte de hotărâri pe ordinea de zi care se leagă de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și de probleme de 

dezvoltare, în primul rând reabilitarea unui pod și construirea unui drum între Moacșa 

și Pădureni.  

Avem desigur și proiecte legate de sport, unde aș dori să felicit  pe echipa Sepsi 

OSK, care prima dată în istorie a jucat în finala Cupei României și nu în ultimul rând 

felicit și echipa noastră de baschet Sepsi SIC, care este a cincea oară Campioana 

României.  

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 
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La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al 

judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- D-na Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - 

H{romszék”; 

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Fodor István – primar, com. Bodoc; 

- Dl. Rusz István – director executiv, Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC; 

- Dl. Bartók Előd Huba - angajat în cadrul Asociației Eurotrans, noul 

reprezentant al comunității în ATOP; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

18 iunie 2020, 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. 

 

Totodată doresc să vă informez că voturile le vom exprima prin ridicarea mâinii și 

vă rog dacă votați contra sau vă abțineți acest lucru să semnalați și prin voce tare nu 

numai prin ridicarea mâinii.  

 

Cine este pentru? 29 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 18 iunie 2020.  

 

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 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

http://www.cjcv.ro/
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind alocarea unei sume 

din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al 

Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate 

competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și 

handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de finanțare nr. 20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv 

SEPSI-SIC 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 160/2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al  Consiliului Județean Covasna; 
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu 

Gheorghe a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei nr. 
14, județul Covasna, aflat în domeniul public al Județului Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență 

‘‘Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe a imobilului – apartament situat în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Lalelei nr. 4, bl. 39, sc. A, ap. 12, județul Covasna, 

aflat în domeniul public al județului Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului 

Covasna în domeniul public al Județului Covasna a terenului înscris în C.F. nr. 

24537 Malnaș; 

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

Studiul de fezabilitate (S.F.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie ”Construire șopron pentru furaje în localitatea Olteni, 

comuna Bodoc, județul Covasna”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență 

”Dr. Fogoly{n Kristóf” din Sfântu Gheorghe” depus de către Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf” din Sfântu Gheorghe” pentru obținerea finanțării 

prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific  9.1. Creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare COVID; 

10. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Dezső Csongor-Attila, 

respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada 

de iarnă 2020– 2021; 

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

Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna 

şi instituţiile publice de interes judeţean; 
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 80/2019 privind asigurarea finanţării 

pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa – 

Pădureni km 31+000 – 32+700”; 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la 

Convenția de asociere încheiată între Fundația SERA ROMANIA, Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna cu privire la înființarea a trei case de tip 

familial; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna în parteneriat cu Caritas Alba Iulia-

Asistență Medicală și Socială  la Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, 

în cadrul apelului nr. 4, „Dezvoltare locală” cu proiectul ,,CARE –Colaborare și 

asistență. Respect și egalitate-pentru vârstnici”, cod PN4033,  precum și a 

implementării acestuia; 

16. Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, 

pentru anul 2020; 

17. Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2019 de structurile 

însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul 

Covasna; 

18. Raport de activitate al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - H{romszék” pe 

anul 2019; 

19. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în anul 2019; 

20. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a unei zile de concediu de odihnă, în data de 6 iulie 2020. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu 

privire la efectuarea a 5 zile de concediu de odihnă, în perioada 6-10 iulie 

2020, respectiv a unei zile în data de 20 iulie 2020.; 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu 

privire la efectuarea a 2 zile de concediu de odihnă, în perioada 26-29 iunie 

2020, respectiv 6 zile în perioada 30 iulie-6 august 2020. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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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 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14 și 15 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 cu privire la 

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

județean pe anul 2020; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 

 

Cea mai importantă sumă din această rectificate de buget este majorarea 

bugetului Spitalului Județean de Urgență cu 5,4 milioane de lei, din care 31 de mii de lei 

provin din venituri din donații, 16 mii de lei din chirii, un milion de lei din venituri din 

contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică, 70 mii lei din venituri din 

contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală și cea mai mare sumă este de 4,3 

milioane de lei din subvenții din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate  pentru 

acoperirea salariilor.  

Desigur, sunt și alte subpuncte în rectificarea de buget, cel mai important lucru 

este că am diminuat sumele de la Ansamblul de Dansuri Trei Scaune-Háromszék și 

Centrul de Cultură al Județului Covasna din activitățile care nu s-au ținut în perioada 

pandemiei și aceste sume vor fi realocate la Programul de Modernizare a Căminelor 

Culturale din mediul rural și la Programul județean de dezvoltare a infrastructurii 

unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural din Județul Covasna. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind 

alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea 

programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic 

în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și 

handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 

 

Prin hotărârea nr. 135/2019 a fost aprobat finanțarea Asociației Clubul Sportiv 

Sepsi-SIC pentru anul competițional 2019-2020, dar din cauza pandemiei s-au amânat 

turneele finale ale echipelor junioare de baschet și handbal urmând, ca din economiile 

astfel rezultate anumite capitole de cheltuieli să fie folosite la alte capitole, acolo unde 

sumele disponibile s-au considerat a fi insuficiente, așa cum ar fi redistribuirea sumelor 

în vederea achitării taxei de transfer pentru sportivi și totodată să prelungim perioada 

contractuală de la de la 31 iulie 2020 la 31 august 2020. 

Valoarea totală a finanțării nu se modifică, numai se redistribuie între capitole de 

cheltuieli aferente anului 2020.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine, mulțumim. 

Lénárt Adolf: Nici eu nu particip la deliberare și nici la volt.  

Tamás Sándor: Bine, mulțumim. 

Alte observații dacă sunt?  

Este prezent colegul nostru Ambrus József, care este reprezentatul Consiliului 

Județean Covasna în Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC și răspunde le întrebări.  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform 

art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.; 

 

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 privind 

aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 20/5002/9 din 
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27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și 

Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC; 

 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Orbán Miklós, numărul 

consilierilor prezenți la ședință a devenit 30.) 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat?  

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Lénárt Adolf: Nici eu nu particip la deliberare și nici la volt.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform 

art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.; 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

160/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului 

Județean Covasna; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune 

spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 privind 

darea în administrare Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a imobilului situat în 

municipiul Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei nr. 14, județul Covasna, aflat în domeniul 

public al Județului Covasna; 

 

Acest imobil a fost preluat de Consiliul Județean Covasna de la Consiliul Local 

Tg. Secuiesc, în această clădire și momentan funcționează o instituție de învățământ 

unde învață copii cu nevoi speciale și va fi dat în administrare Școlii Gimnaziale 

Speciale Sfântu Gheorghe. 

Este vorba despre un imobil de 700 m2 din care clădirea este 100 m2, unde învață 

momentan 15 copii cu nevoi speciale și începând din luna septembrie vor învăța aici 

maximum 20 de copii. 

Intenția noastră este să dezvoltăm această instituție și să reabilităm clădirea 

respectivă.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

în administrare Spitalului Județean de Urgență ‘‘Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe a 

imobilului – apartament situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Lalelei nr. 4, bl. 39, sc. A, 

ap. 12, județul Covasna, aflat în domeniul public al județului Covasna; 

 

În acest imobil urmează să fie amenajat locuință de serviciu pentru medici care 

lucrează sau vor lucra la Spitalul Județean de Urgență.  

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune 

spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 

aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Covasna în domeniul public al 

Județului Covasna a terenului înscris în C.F. nr. 24537 Malnaș; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune 

spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 documentației tehnico-economice, faza Studiul de fezabilitate (S.F.) și a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Construire 

șopron pentru furaje în localitatea Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna”; 

 

Este vorba despre proprietatea noastră comună cu Comuna Bodoc, este prezent 

și domnul Primar al Comunei Bodoc, Fodor István, suntem în faza de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Construire șopron 

pentru furaje în localitatea Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna”. 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune 

spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf” din Sfântu 

Gheorghe” depus de către Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf” din 

Sfântu Gheorghe” pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific  9.1. Creșterea capacității de 

gestionarea crizei sanitare COVID; 

 

Este un proiect mare al Spitalului Județean de Urgență cu privire la Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Spitalul Județean a depus un proiect și acum urmează să dăm acordul pentru 

anumite clarificări pe care a cerut Programul Operațional Infrastructură Mare. 

Este vorba despre un program în POIM, obiectivul general al investiției constă în 

creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19 

pentru Spitalul Județean de Urgență, prin dotarea corespunzătoare cu materiale și 

echipamente de protecție medicală, precum și cu echipamente de aparatură medicală. 

Valoarea totală a proiectului este de 14 milioane de lei, sumă care este acoperit în 

totalitate de către POIM axa prioritară 9. Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, pe lângă cheltuielile eligibile valoarea cofinanțării 

este de zero lei.  

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune 

spre aprobare. 

 

Este prezent și domnul manager al Spitalului Județean de Urgență, la care dau 

cuvântul la punctul Diverse, dacă nu sunt întrebări la acest punct, pentru că am cerut de 

la domnul manager să ne prezinte o dare de seamă, în ceea ce însemnă activitatea 

Spitalului de la ultima noastră întâlnire, adică din ședința ordinară din luna iunie. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 
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Cine este 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 

constatarea pierderii calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Dezső Csongor-Attila, respectiv validarea desemnării unui nou 

membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune 

spre aprobare. 

Este vorba despre validarea desemnării domnului Bartók Előd Huba ca 

reprezentant al comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna.  

Pe această cale aș dori să felicit pe fostul nostru coleg, domnul Dezső Csongor-

Attila, care este avocat în Tg. Secuiesc în Baroul Covasna și a fost votat de către 

Parlamentul României și numit ca ș Consilier la Curtea de Conturi al României. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2020– 2021; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Serviciul de administrare a drumurilor județene prin raportul său 

propune spre aprobare. 

Ne pregătim pentru timp de iarnă, pentru că așa cum am învățat de la un 

politician clasic „Iarna nu-i ca vara”. 

Este vorba despre 264,5 km de drumuri județene pe care pregătim pentru 

intervenții pe timp de iarnă.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 

cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Serviciul de administrare a drumurilor județene prin raportul său 

propune spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 

pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

80/2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare DJ 121A 

Moacșa – Pădureni km 31+000 – 32+700”; 

 

Este vorba despre reabilitarea podului din localitatea Moacșa și construirii unui 

drum, dintre Moacșa și Pădureni, în lungime de 1,7 km, actualmente este drum de 

pământ și vom construi un drum asfaltat. 

Totodată doresc să vă informez că această lucrare deja este sub achiziție publică, 

sunt 4 ofertanți și momentan se execută analiza ofertelor.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Convenția de asociere încheiată 

între Fundația SERA ROMANIA, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna cu privire la 

înființarea a trei case de tip familial; 

 

După cum se știe, în anul 2018 am încheiat un contract pentru înființarea a trei 

case de tip familial, din care 2 case în Tg. Secuiesc și o casă la Întorsura Buzăului.  

Din cauza situației epidemiologice internaționale determinată de COVID-19, a 

trebuit să reanalizăm termenul de finalizare și rog acordul dumneavoastră ca să 

prelungim termenul de finalizare cu 6 luni, adică până la 30 iunie 2021. 

Este prezent și doamna director general Vass Mária, care va răspunde la 

eventualele întrebări. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna în parteneriat cu Caritas Alba Iulia-Asistență Medicală și Socială  la 

Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat 

prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în cadrul apelului nr. 4, „Dezvoltare locală” 

cu proiectul ,,CARE –Colaborare și asistență. Respect și egalitate-pentru vârstnici”, cod 

PN4033,  precum și a implementării acestuia; 

 

Este vorba despre un program a cărei obiectiv general constă în asigurarea de 

suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală în localități rurale din 
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județele Mureș, Covasna și Harghita și valorează peste 10 milioane de lei pentru 

cele trei județe. 

Programul vizează extinderea serviciilor sociale, menținerea persoanelor 

vârstnice în ambientul lor obișnuit, promovarea voluntariatului în domeniul social, 

susținerea specialiștilor din domeniu și îmbunătățirea relațiilor instituționale. 

Totodată doresc să menționez că participarea la acest proiect nu implică nici un 

aport financiar din partea direcției. 

În ultimii 10 ani de zile, am majorat considerabil suma alocată pentru extinderea 

serviciilor sociale, mai ales pentru persoane vârstnice din județul Covasna. 

Momentan în sistem sunt 1600 de persoane vârstnice, nevoiașe care beneficiază 

de aceste servicii. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic Anual al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2020; 

 

Ați primit materialul. 

Este prezent domnul consilier Calinic Sabin președintele ATOP. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Planul Strategic Anual al ATOP? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de Planul Strategic Anual al ATOP. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual asupra 

eficienței activității desfășurate în anul 2019 de structurile însărcinate cu asigurarea 

unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

 

Ați primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de Raport. 

 

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

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - H{romszék” pe anul 2019; 

 

Ați primit materialul. 
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de Raport. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind 

activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, în anul 2019; 

 

Ați primit materialul. 

Este prezent și doamna director general Vass Mária, dacă dorește să ia cuvântul 

și să expună succint materialul? 

Vass Mária: Ieri pe scurt am prezentat materialul în ședința comisiilor de 

specialitate, dar dacă doriți o să prezint din nou.  

Tamás Sándor: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport? 

Balázs Jozsef-Atila: Întrebarea mea este dacă va fi sprijinit construirea la Tg. 

Secuiesc a unui cămin pentru persoane vârstnice? 

Vass Mária: Cum v-am spus și ieri, avem deja planul de închidere a Centrului de 

Plasament Borosnyay Kamilla din Tg. Secuiesc și ideea este ca după finalizarea 

închiderii în imobilul respectiv să funcționeze un cămin pentru persoane vârstnice.  

Balázs Jozsef-Atila: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Domnul coleg Balázs Jozsef-Atila, care este și candidat la funcția 

de primar la Tg. Secuiesc, știu că printre altele are și acest punct în promisiunea 

electorală, că va înființa un cămin pentru bătrâni. 

Vă rog să nu folosiți în numai în nume propriu această posibilitate, pentru că 

deja cu domnul primar Bokor Tibor am convenit în acest sens și fără sprijinul 

Consiliului Județean și al Primăriei acest lucru nu se poate realiza.  

Balázs Jozsef-Atila: Așa se pare, că oricine va fi primarul va fi înființat căminul 

pentru bătrâni la Tg. Secuiesc.  

Tamás Sándor: Asta e important.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de Raport. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

 

Doresc să vă informez că am fost în concediu de odihnă, în data de 6 iulie 2020 și 

în perioada 13-17 iulie 2020 am fost într-o delegație în Ungaria și am obligația atât 

morală cât și juridică să vă informez. 

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte.  

 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Henning László-János pentru că are și 

dânsul o informare.  

Henning László-János: În perioada 30 iulie-6 august 2020 aș dori să mă duc în 

concediu de odihnă și am efectuat 2 zile de concediu de odihnă, în perioada 26-29 iunie 

2020. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 
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Tamás Sándor: Mulțumim pentru informare. 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor pentru că are și 

dânsul o informare. 

Grüman Róbert-Csongor: Am efectuat și eu 5 zile de concediu de odihnă, în 

perioada 6-10 iulie 2020, respectiv o zi în data de 20 iulie 2020, în total 6 zile de concediu 

de odihnă. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Am epuizat informările cu privire la concedii de odihnă. 

Dau cuvântul domnul András Nagy Róbert, manager al Spitalului Județean de 

Urgență să ne prezinte o dare de seamă ce s-a întâmplat în Spital în ultimii 30 de zile și 

ce se va întâmpla în viitorul apropiat.  

Am mai spus și repet, că acum 3-4 luni de zile am avut și noi, ca și Județul 

Covasna, probleme, dar am reușit să stabilizăm aceste probleme, să eliminăm carențele 

datorită celor care lucrează zi de zi în sistemul sanitar, văzând și faptul că pe plan 

național este o problemă majoră și nu este al doilea val ci este a doua parte a primului 

val, văzând și ce se întâmplă în județele învecinate Bacău, Vrancea și mai ales Brașov. 

Județul Covasna fiind un județ tranzit, este tranzitat de sute de persoane care din 

nefericire aduc virusul la noi. 

Rog pe domnul manager să ne prezinte succint situația ultimilor 30 de zile și să 

se axeze și pe viitorul apropiat.  

András Nagy Róbert: În perioada precedentă, am luat ca și dată referință data de 

22 iunie, dată la care practic am primit autorizația din partea DSP de a trata și alți 

pacienți, de altă patologie de cât COVID sau suspect COVID.  

Data de referință raportat la 22 iulie, adică 22 iunie-22 iulie, în urgență s-au 

prezentat 2077 de pacienți dintre care 390 de copii.  

Am ținut important să precizez și să fac defalcarea acestui lucru a copiilor, 

pentru că începând cu data de 1 martie 2020, chiar în debutul perioadei de criză, 

perioadei epidemiologice actuale, noi am reușit să pornim și în regiune suntem unici în 

această privință, crearea unei linii separată de urgență cu medici de pediatrie, medici de 

specialitate pediatrică. 

Deci, practic de la 1 martie avem posibilitatea de a primii, pe linie separată, pe 

circuite separate, copii urgențe. 

În cadrul ambulatoriul de specialitate, tot în această perioadă, s-au făcut în total 

7167 de consultații, iar internări prin spitalizare continuă 830 de cazuri am tratat. 

Tot ca și activitate spitalicească doresc să amintesc că numărul de cazuri de 

spitalizare pe zi, am reușit să ajutăm 343 de persoane și prin această posibilitate. 

Din cele 830 de cazuri internate s-au făcut intervenții chirurgicale la un număr 

total de 161 de pacienți, respectiv au fost 65 de nașteri.  

Tot ca și perioadă de referință, dar raportat și la situația epidemiologică națională 

și internațională, numărul cazurilor de tromboliză, numărul cazurilor de intervenții de 

stentări în caz de infarct miocardic, au scăzut, aceeași lucru observăm și noi. 

În această perioadă noi am efectuat 2 intervenții de tromboliză.  

În această perioadă de o lună am efectuat 1121 de teste PCR.  

Pacienții cu diagnostic COVID-19 internați în această perioadă au fost 95, 

externați 84, 81 de cazuri am externat cu două teste negative, adică confirmat vindecați.  
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În ceea ce privește proiectul de finanțare Europeană, denumit 

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 

Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf”, proiect de finanțare întocmit și depus în 

data de 22 iunie a.c. pe axa POIM, Axa Prioritară 9 Programul Operațional 

Infrastructură Mare, am depus un proiect în valoare de aproape 14 milioane de lei, 

aproximativ 2,9 milioane de Euro. 

Acest proiect se axează în principal pe întărirea capacității spitalului pe două 

segmente: achiziția de echipamente de protecție și materiale în valoare de aproape 7,5 

milioane de lei, respectiv achiziția de aparatură medicală nouă în valoare de 5,22 

milioane de lei. 

Cum spuneam valoarea integrală a proiectului este eligibil și se apropie de cifra 

de 2,9 milioane de Euro. 

Practic valoarea achizițiilor noi este de peste 12,55 milioane, în sensul că în cadrul 

acestei axe, potrivit ghidului de finanțare, puteau fi decontate, puteau fi finanțate și 

acele cheltuieli pe care spitalele de suport COVID, speța noastră, au generat în timpul 

pandemiei.  

Se referă aceste cheltuieli mai mult la echipamente de protecție, la aparatură 

mică, la dezinfectați și alte materiale sanitare.  

Valoarea pe care noi cu această ocazie putem să decontăm este de aproape 1200 

de mii de lei.  

Dau trei-patru exemple despre echipamente pe dorim să cumpărăm, sunt paturi 

de terapie intensivă un număr de 6, ventilatoare 10 buc, infuzomate și injectomate 45 de 

buc, toate vor fi achiziționate în cadrul acestui proiect și vot fi folosite la secția de 

terapie intensivă.  

În ceea ce privește proiectele noi pe care le avem în derulare, în această perioadă 

de criză, au rămas pe plan secundar, dar asta nu însemnă cu nu ne am ocupat de aceste 

proiecte.   

Doresc să amintesc aici finalizarea proiectului pentru construirea clădirii de 

pneumologie, proiectarea și modificarea proiectului clădirii centrului stroke, care 

cuprinde atât locul de amplasare al echipamentului de rezonanță magnetică cât și a 

cabinetelor adiacente și care cad în acest centru de stroke. 

Modificarea însemnă construirea, proiectarea în această fază a unui nou etaj și 

care cuprinde o extindere a blocului operator, bazat pe două criterii: criteriul 

epidemiologic pe care avem în momentul de față, respectiv creșterea numărului de 

intervenții chirurgicale care deja în anii precedenți au putut fi observate.  

Numărul intervențiilor chirurgicale a crescut cu aproape 2000 de cazuri.  

În cadrul acestei extinderi dorim să amenajăm 3 noi săli de operație, din care unu 

o să fie o sală de operație hibrid, asta însemnând să facă posibilă, să permită intervenții 

chirurgicale minim-invazive. 

Minim-invazive neînsemnând laparoscopie, ci intervenții chirurgicale sub ghidaj 

de raze X., mai ales în domeniul chirurgiei vasculare.  

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Eventual dacă sunt întrebări? 

Balázs Jozsef-Atila: Eu am o singură întrebare.  

Eu mereu formulez întrebări sensibile.  
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Ar trebui să clarificăm ce înseamnă urgență și pacientul cu caz de urgență are 

nevoie de test COVID? 

Am cunoștință de un caz, am fost căutat personal, că o persoană cu fractură la 

bazin a trebuit să aștepte 4 zile ca să fie operat.  

Să clarificăm cui trebuie testul și ce se consideră caz de urgență?  

Mulțumesc! 

András Nagy Róbert: Eu așteptam la o întrebare mult mai sensibilă. 

Despre răspunsul la această întrebare am mai discutat în cadrul ședinței 

Consiliului Județean Covasna. 

În această perioadă, noi ca și spital COVID, trebuia să regândim infrastructura și 

să ne așezăm în infrastructura actuală garantând, sau încercând să garantăm siguranța 

pacienților și a personalului medical, raportat la această situație de criză, pe de altă 

parte și protocoalele interne au fost modificate în sensul de a stabili trei trepte de 

control, prima treaptă se bazează pe criterii clinice și paraclinice, a doua treaptă deja la 

urgență se efectuează un test rapid de COVID în cazuri justificate, iar în ultima fază, în 

luna iulie, am efectuat la toți pacienții internați un test PCR COVID, care stabilește dacă 

este sau nu este infectat pacientul respectiv.  

Indicația unei intervenții chirurgicale este pus în totalitate de către un medic, care 

ia în considerare, pe lângă situația epidemiologică și o multitudine de factori obiectiv 

medical, pe baza căruia stabilește indicația chirurgicală, necesitatea intervenției 

chirurgicale. 

Asta însemnând că, dacă un pacient are o anumită vârstă, intervenția 

chirurgicală trebuie pregătită din timp, asta însemnă că în momentul în care nu este o 

intervenție salvatoare de viață, atunci este posibil ca intervenția să fie amânată.  

Despre acest lucru decide în totdeauna medicul sau echipa medicală și din punct 

de vedere al terapiei intensive este deosebit de important să privim lucrurile acestea.  

Sunt convins, ca și laic care nu am învățat 6 ani de facultate la medicină, că acest 

lucru mie par câteodată inexplicabile și pun semne de întrebări, dar și pe această care 

doresc să asigur locuitorii județului și pe dumneavoastră domnul consilier care ați 

formulat această întrebare și pe cel de la care ați primit această întrebare că țelul nostru, 

scopul nostru ca și spital, ca echipă medicală este unul și același cu al aparținătorilor, de 

a furniza asistență medicală în condiții de siguranță și în condiții profesionale în scopul 

de a externa cât mai repede pacientul operat, pacientul tratat, asistat medical. 

Balázs Jozsef-Atila: Vă mulțumesc și vă doresc spor la treabă! 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Fazkas Péter: Aș întreba de la domnul manager, dacă sunt șanse ca bolnavii să fi 

trimiși iarăși la alte spitale din județ, cum a fost în primăvară? 

Sau dacă sunt alți factori din cauza cărora bolnavii cronici să nu fie tratați la Sf. 

Gheorghe? 

Mă refer la viitor, pentru în mass media se tot discută și despre situația în care se 

vor mării așa de mult numărul infectaților de COVID-19.  

Există acest pericol? 

András Nagy Róbert: În primul și primul rând trebuie să fac o precizare și 

anume că pacienții cronici, mă refer în principal la pacienții oncologici, la pacienții 

hematologici, la pacienții incluși în programe de sănătate de boli rare, în cadrul acestui 
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program avem copii sub tratament, noi suntem sigurul județ care și în perioada de 

criză am asigurat asistență medicală acestor categorii de persoane.  

În ceea ce privește urgențele, ținta noastră și scopul nostru este ca să ne păstrăm 

această dublă calitate a spitalului, Spital de Urgență respectiv Spital de COVID, adică să 

asigurăm asistență medicală și pentru pacienții infectați cu noul corona virus, respectiv 

să asigurăm asistență medicală celor care suferă de o altă boală de cât COVID. 

Am văzut în această perioadă că nu a fost ușor, dar la această situați de criză 

trebuie să se pregătească și alte spitale și celelalte spitale din județ.  

Asta însemnă că, categoric nu putem să excludem o situație viitoare în care 

trebuie să ne întoarcem la situația în care urgențele, sau anumite categorii de urgențe să 

fie tratate în ale spitale de cât spitalul nostru.  

Avem și lucrăm la scenarii, am avut și vom avea discuții în această privință. 

Pentru că trebuie să creionăm un backup plan la tot ceea ce însemnă sistemul sanitar, 

cuprinzând tot județul. 

Toată lumea trebuie să-și ia o parte din această activitate și trebuie să tratăm 

responsabil și pe perioada următoare această situație.  

În momentul în care va exista o astfel de necesitate, atunci ne vom strădui, ca 

această durată, această perioadă să fie cât mai puțin.  

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, pentru colaborare și pentru 

înțelegere! 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  

 


