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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, online pe platforma ZOOM, din data de 27 mai 2021, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe
platforma ZOOM, pentru astăzi, 27 mai 2021, 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. 89/21 mai 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr.
44/S/21 mai 2021.
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 sunt
prezenţi 28 de consilieri judeţeni, respectiv este prezent și Președintele Consiliului
Județean Covasna, deci în total sunt 29 cu drept de vot.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise
lucrările şedinţei.
Cele mai importante puncte pe proiectul ordinii de zi sunt legate în mare
majoritate de îmbunătățirea sistemului de sănătate și de dezvoltarea infrastructurii
județului.
Așa cum v-am spus, pe proiectul ordinii de zi a ședinței noastre de astăzi avem
un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru o investiţie nouă pe care intenționăm să începem și anume:
extinderea corpului de policlinică la Spitalul Județean de Urgență din Sf. Gheorghe,
pentru noi cabinete cum ar fi Cabinete de neurologie, Centru stroke și imagistică prin
rezonanță magnetică, când o să ajungem la dezbaterea proiectului de hotărâre o să
discutăm mai amănunțit, dar deja pot să vă informez că este vorba despre o investiție
de 18 milioane de lei pe care intenționăm să finanțăm împreună cu Guvernul României.
Totodată, avem pe ordinea de zi o aprobare de parteneriat cu Serviciul de
Ambulanță Județean Covasna, este prezent la ședința noastră și domnul director
Cimpoi Cristian Ciprian și acordăm un sprijin financiar de maximum 20 de mii de lei
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din care o să cumpărăm dezinfectant pentru
mâini,
dezinfectant
pentru
suprafețe, săpun lichid, mănuși și saci.
Nu este prima ocazie când acordăm un sprijin financiar Serviciului de
ambulanță, deși nu este în subordinea noastră, este în subordinea Ministerului
Sănătății, însă pe noi ne interesează în primul și în primul rând sistemul de sănătate și
direcțiile care sunt în județ și deservesc interesul populației din județul nostru.
În ceea ce înseamnă dezvoltare și infrastructură, sunt mai multe proiecte, dar aș
dori să evidențiez două, care consider că sunt mai importante.
Este vorba despre podul de la Aita Mare, avem un contrat de finanțare deja
semnat cu Guvernul României, cu Ministerul condus domnul Cseke Attila, ceea ce
însemnă asigurare din bugetul de stat, demolarea podului metalic existent, construirea
unui nou pod peste pârâul Aita de o lungime de 35 de metri, reamenajarea intersecției
între drumurile județene care traversează localitatea Aita Mare și drumul care vine
dinspre Aita medie și totodată devierea circulației pe drumul județean cu un pod
provizoriu.
Sunt patru elemente în această lucrare.
A fost revizuit raportul de expertiză care a expirat în anul 2018, iar din aceste
rapoarte reiese că valoarea investiției este de 9,1 milioane de lei din care Guvernul
României acordă 5,5 milioane de lei, iar cofinanțarea Consiliului Județean Covasna este
3,6 milioane de lei.
Totodată, vom cere acordul dumneavoastră pentru transmiterea cu caracter
temporar a unui sector de drum județean de pe raza localității Ghelința, este vorba de
drum județean de o lungime de 7 km, pentru ca localitatea să amenajeze pe raza
localității un trotuar pietonal și să refacă șanțurile pe acest sector de drum.
Pe perioada acestei intervenții vom transmite cu caracter temporar acest sector
de drum localității Ghelința.
Desigur sunt și alte proiecte pe proiectul ordinii de zi, precum includerea în
bugetul nostru a redevenței miniere.
Este o posibilitate nouă, pentru că la sfârșitul anului trecut s-a aprobat de către
Parlamentul României, ca redevențele plătite de către firmele de exploatare minieră și
de apă minerală să fie împărțite în trei părți, adică 35% la consilii județene, 45% la
consilii locale și 20% la bugetul de stat.
Este prima ocazie, când includem în bugetul județului, la partea de venituri,
redevență minieră care a fost plătit de la o firmă privată.
La fel ca și importanță, mai avem pe ordinea de zi un acord de parteneriat cu
Teatrul Andrei Mureșanu din Sf. Gheorghe căruia acordăm o finanțare de 10 mii de lei,
cum am făcut în fiecare an când au organizat Festivalul - Concurs DbutanT, anul acesta
este a VI-a ediție și când asigurăm finanțare pentru Teatrul Andrei Mureșanu.
Totodată avem pe proiectul ordinii de zi Raportul de activitate al Președintelui
Consiliului Județean Covasna și al aparatului de specialitate, pe anul 2020.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului,
iar în calitate de invitaţi participă:

-

Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna;

3

-

Dl.

András-Nagy

Róbert

–

manager, Spitalul Judeţean de

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;

-

Dl. locotenent colonel Mihai Martin, Structura Teritorială pentru Probleme
Speciale a Judeţului Covasna;

-

Popa Anna-Maria – manager, Teatrul „Andrei Mureșanu” – Sfântu
Gheorghe;

-

Cimpoi Cristian Ciprian – manager general, Serviciul de Ambulanță
Județean Covasna;

-

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.

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
15 aprilie 2021, 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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 15 aprilie 2021.
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, vă rog să fiți de acord cu
completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume:
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean
al domnului Fazakas András-Levente, aceasta urmând a fi introdusă la primul punct
de pe ordinea de zi, iar restul proiectelor de hotărâri să fie renumerotate în mod
corespunzător.
Menționez că proiectul de hotărâre a fost avizat de comisia juridică.
Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte.
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Cine este pentru?
29
de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 voturi „pentru” s-a aprobat propunerea domnului preşedinte.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean
al domnului Fazakas András-Levente;
2. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2020;
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a
județului Covasna, Ediția 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între
Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe în calitate de beneficiar și Județul
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de partener în cadrul
proiectului cu titlul „Festivalul - Concurs DbutanT, ediția a VI-a” – 2021;
5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului
Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2021;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 39/2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de
Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
în județul Covasna pentru perioada 2021-2027;
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2021, în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 13/2001 cu privire la aprobarea propunerilor cuprinse în ”Lista
obiectivelor patrimoniului cultural construit” în vederea clasării ca monumente
istorice, precum și protejarea acestora până la clasare;
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statutului
reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek
Közti Társulás;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “EXTINDERE CORP
POLICLINICĂ PENTRU CABINETE NEUROLOGIE, CENTRU STROKE ȘI
IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (IRM)”;
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea
asocierii județului Covasna prin
Consiliul Județean Covasna cu Serviciul de Ambulanță Județean Covasna în
contextul prevenirii răspândirii COVID -19 în județul Covasna;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat precum și a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare
ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul
Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea zidului de împrejmuire și amenajare
ateliere meșteșugărești, grajduri pentru cai de rasă, precum și a grădinii engleze
către Olt, inclusiv ghețăria/grota din incinta Castelului Mikó”;
18. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului ”Garaj
pentru autospeciale de intervenţie, prim ajutor şi descarcerare în orașul Baraolt”;
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția
„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km
9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod
provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 79/2019 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 „Demolare pod metalic existent
și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției
între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației
de pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul
Covasna”;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a unui
sector de drum județean DJ121F, aflat în proprietatea publică a Județului
Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea
Consiliului Local al Comunei Ghelința;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între
Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 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;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2021,
la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna, în anul 2021, la „Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea
activității desfășurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2020, precum şi
a programului cadru de acţiuni pe anul 2021 în acest domeniu;
27. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2020;
28. Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna,
pentru anul 2021;
29. Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2020, de către
structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică
în județul Covasna;
30. Diverse

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos cu
privire la efectuarea a șase zile de concediu de odihnă în perioada 23 iunie 30 iunie 2021.

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 29 de voturi „pentru” 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 modificările și 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 4, 5, 6, 12, 15, 18, 21, 22, 24 și 25 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 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Fazakas AndrásLevente;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(În urma adoptării hotărârii de la acest punct, numărul consilierilor în funcție a
devenit 29)
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2020;
Permiteți-mi să vă prezint materialul.
Domnul președinte prezintă Raportul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean
Covasna pe anul 2020.
(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Para János, deci de la
această fază a ședinței sunt prezenți toți cei 29 de consilieri în funcție.)
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
actualizarea Monografiei economico-militare a județului Covasna, Ediția 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu
Gheorghe în calitate de beneficiar și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna,
în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul - Concurs DbutanT,
ediția a VI-a” – 2021;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2021;
Așa cum v-am spus, cel mai important punct pe ordinea de zi este redevența
minieră obținută din activități de exploatare a resurselor la suprafață și a apelor
minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.
Din această redevență 35% revine Consiliului Județean Covasna, deja o firmă a
plătit 51 de mii de lei și această sumă trebuie să includem în bugetul nostru, iar alocarea
de 10 mii de lei pentru Teatrul Andrei Mureșanu la fel necesită modificarea bugetului.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 cu privire la
aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2021;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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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 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 39/2021 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Gáj Nándor: Domnule președinte, la acest punct nu particip nici la deliberare și
nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și
(2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna pentru
perioada 2021-2027;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
județului Covasna pe anul 2021, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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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 Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2001 cu
privire la aprobarea propunerilor cuprinse în ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural
construit” în vederea clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până
la clasare;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţie “EXTINDERE CORP POLICLINICĂ PENTRU CABINETE
NEUROLOGIE, CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ
(IRM)”;
Cum am amintit și în introducere, este vorba despre extinderea policlinicii cu
cabinete de neurologie și cu înființarea unui Centru stroke și imagistică prin rezonanță
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magnetică, este vorba de o investiție în valoare de 18 milioane de lei unde dorim
să obținem sprijin financiar și din partea Guvernului 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu
Serviciul de Ambulanță Județean Covasna în contextul prevenirii răspândirii COVID 19 în județul Covasna;
Este vorba despre un contract de asociere prin care stipulăm să asigurăm o
finanțare de cel mult 20 de mii de lei, pentru a achiziționa Serviciului de Ambulanță
Județean Covasna, subordonată Ministerului Sănătății dezinfectant pentru mâini,
dezinfectant pentru suprafețe, săpun lichid, mănuși și saci de protecție.
Este prezent și domnul director al Serviciului de ambulanță.
Vă salut domnule director!
Aveți cuvântul să spuneți câteva cuvinte și argumente.
Din păcate nu vă auzim domnule director.
Oricum vă mulțumim pentru prezență!
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 Proiectul de hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat precum și a indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială,
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extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională
în domeniul balneoturismului”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Floroian Stelian-Olimpiu: În ședința comisiei de specialitate am solicitat câteva
precizări în legătură cu sumele care sunt prezentate în devizul general al obiectivului.
Nu era cine să ne prezinte aceste informații, din păcate.
În cursul zilei de astăzi, ni s-a transmis câteva informații în legătură cu acest
obiectiv, dar din punctul meu de vedere au fost insuficiente.
Nu ne este foarte clar ce reprezintă o parte din sumele care sunt în acest deviz și
valoarea totală fiind totuși destul de mare, este vorba de 24.600.000 de lei plus TVA de
aproximativ 30.000.000 de lei.
Sunt câteva chestiuni care trebuie oarecum argumentate, e vorba de punctele din
deviz care se referă la amenajarea terenului, la utilități, la partea de proiectare, la partea
cheltuieli diverse și neprevăzute.
Pentru că nu avem aceste date, noi ne vom abține la vot.
Tamás Sándor: Vă mulțumesc!
Totuși rog pe domnul director Gáj Nándor, care este și colegul nostru, este
consilier județean, să dea câteva explicații pe marginea acestei intervenții.
Gáj Nándor: Mulțumesc domnule președinte!
Mulțumesc pentru întrebare!
În primul rând, nu particip la deliberare și la vot pentru că este un proiect al
Școlii Populare de Arte și Meserii!
Da, este o sumă foarte mare, din mai multe motive: în primul rând este vorba de
peste 3.700 m2 care trebuie refăcut.
Această refacere însemnă, în afară de pereți, totul ce însemnă electricitate, tot ce
însemnă apă.
Sumele mari de fapt sunt sumele proiectate privind încălzirea, care va fi o
încălzire prin electricitate și prin foraj subteran, deci știm cum funcționează centralele
vechi din care avem la Comandău și de aceea am venit cu inițiative noi.
Este vorba și de amenajare exterioară unde trebuie reamenajat totul, deci tot ce
însemnă exterior.
Nu știu dacă ați fot acolo, dar centrala veche trebuie demolată pentru că nu se
mai poate folosi pentru nimic, din expertiză am reușit să aflăm acest lucru.
Acolo se va construi o nouă sală de conferințe și în al doilea rând, doresc să vă
informez că prețurile sunt mari, având în vedere că după informațiile pe care am primit
astăzi, investiția se va face din proiect care va începe peste 2-3 ani și nu vrem să ne
trezim ca sumele incluse acum, astăzi și aprobate în devizul general să nu fie de ajuns
peste trei ani.
Devizul inițial a fost întocmit în anul 2019, luna martie și din anul 2019, deci în
doi ani, conform devizului actualizat prețurile au crescut cu 10-15%.
Floroian Stelian-Olimpiu: Nu contestăm buna intenție domnule director, dar
precizarea dumneavoastră, cum că nu vreți să vă treziți peste trei ani că nu vă ajung
sumele, nu cred că ar fi trebui făcută.
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Asta este doar o chestiune pe care trebuie să aveți în vedere, dar nu trebuie
expusă din punctul meu de vedere.
La capitolul IV, de exemplu construcții-instalații suma de 18.849.383 lei nu este
detailat, iar noi nu putem să votăm așa dacă nu avem toate datele.
Repet, nu contestăm buna intenție a dumneavoastră, dar noi trebuie să avem
totuși mai multe date pentru ca să putem să votăm așa cum este prezentat proiectul.
Din această cauză, noi ne vom abține la vot!
Tamás Sándor: Nici o problemă!
Cu siguranță o să mai revenim la această temă pentru că o să fie mai multe etape.
Eu nu sunt specialist în probleme tehnice, însă știu oportunitățile acestei
posibilități.
Este vorba despre o clădire care a fost construit acum cca. 50 de ani din care
numai scheletul de beton o să rămână, pentru că nu mai este valabil standardelor
actuale.
Această investiție și această oportunitate noi am mai prezentat consiliului și
consiliul a votat predarea imobilului Companiei Naționale de Investiții pentru
efectuarea acestor lucrări.
Compania Națională de Investiții ne-a anunțat că a inclus pe lista de sinteză și a
solicitat totodată revizuirea devizului general.
După actualizarea devizului general va intra în etapa II-a la CNI, unde o să mai
clarificăm și după aceea va intra și în comisia tehnico-economică a Ministerului.
Deci nu e nici o problemă, am înțeles poziția dumneavoastră, dar o să revenim
ori cum pentru această documentație vom predea la CNI.
După care, documentația va intra în comisia tehnică la CNI, după aceea la
comisia tehnică a Ministerului și dacă este în regulă, atunci toată procedura va fi
preluată de către CNI, inclusiv procedura de achiziții publice.
Deci, pe parcurs o să mai discutăm despre acest aspect și o să mai clarificăm și
problemele semnalate de dumneavoastră.
Pentru moment cerem posibilitatea ca să putem transmite documentația către
CNI și la acest lucru cerem și votul dumneavoastră.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu observația ca domnul consilier Gáj Nándor
nu va participa la vot.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
4 „abțineri” (Calinic Sabin, Floroian Stelian-Olimpiu,
Leaua Jănel și Piștea Jănică)
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și
(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” și 4 „abțineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
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La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție ”Reabilitarea zidului de împrejmuire și amenajare ateliere meșteșugărești,
grajduri pentru cai de rasă, precum și a grădinii engleze către Olt, inclusiv
ghețăria/grota din incinta Castelului Mikó”;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind reglementarea situației juridice a imobilului ”Garaj pentru autospeciale de
intervenţie, prim ajutor şi descarcerare în orașul Baraolt”;
Exact acum un an am predat și a fost pus în funcțiune acest garaj, acest punct de
lucru al ISU și acum am ajuns și la clarificarea, finalizarea situației juridice și săptămâna
viitoare pe 2 iunie, marți, o să avem un bilanț făcut de conducerea ISU în curtea
spitalului în incinta garajului de pompieri Baraolt.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor
tehnico – economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod
nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ
131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu
pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”;
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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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019
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 „Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km
9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ
121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea
Aita Mare, 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a unui sector de drum județean
DJ121F, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, din administrarea Consiliului
Județean Covasna în administrarea Consiliului Local al Comunei Ghelința;
Este vorba despre drumul județean DJ121F din interiorul localității Ghelința, în
lungime de 7 km, pentru a amenaja trotuar pietonal lângă acest drum.
Această predare este valabilă numai pe durata lucrărilor de amenajare a
trotuarului.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Cimpoi Cristian Ciprian: Domnule președinte! Mă auziți acum?
Tamás Sándor: Da, vă auzim!
Cimpoi Cristian Ciprian: Bună ziua domnule președinte!
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri!
O să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră domnule președinte, atât în
numele meu personal, cât și în numele colegilor din cadrul Serviciului Județean de
Ambulanță Covasna pentru sprijinul pe care ni le-ați acordat în această perioadă,
pentru faptul că sănătatea este unu dintre domeniile principale de viziune ale
Consiliului Județean Covasna.
Deși am lucrat la unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății atât
în cadrul Serviciului de ambulanță cât și la Spitalul din Covasna, dumneavoastră ne ați
sprijinit și îmi aduc cu drag aminte cât la Spitalul orășenesc Covasna, acum câțiva ani
de zile când unitatea a fost preluată de Spitalul de Cardiologie Covasna, cu sprijinul
dumneavoastră și cu sprijinul primarilor din zona Covasnei s-a înființat o asociație de
sprijin pentru Spitalul orășenesc Covasna, asociație care și acum este funcțională și
aduce beneficii unității sanitare.
Întorcându-mă la solicitarea pe care am făcut-o din partea Serviciului Județean
de Ambulanță Covasna constând din produse de curățenie și papetărie, recunosc că o
parte din aceste produse, anul trecut le-am primit din partea municipalității, din partea
domnului Primar Antal Árpád și ne sunt de folos pentru a putea avea o mai mare
eficiență în activitatea noastră.
Noi, ca și unitate, avem spații de întreținere relativ mici în comparație cu Spitalul
Județean sau cu orice altă unitate sanitară din județ, dar în activitatea noastră aceste
lucruri ne-ar fi de folos și vă mulțumesc domnule președinte pentru acest lucru și
pentru sprijinul dumneavoastră!
Tamás Sándor: Vă mulțumim pentru intervenție!
Doresc să vă informez că săptămâna trecută am fost cu domnul vicepreședinte
Henning la Ministerul Sănătății, ne am întâlnit și cu Doamna Ministru, am informat și
pe dânsa despre cererea dumneavoastră și despre ce va urma în această săptămână.
Desigur suntem alături pentru că și dumneavoastră, precum și noi Consiliul
Județean Covasna, formulând patetic, servim cetățenii și interesul cetățenilor din
Județul Covasna.
Cimpoi Cristian Ciprian: Mulțumim frumos!
O să luăm ca un cadou pentru că astăzi este ziua internațională a medicinei de
urgență și ne-ați făcut o bucurie!
Tamás Sándor: Atunci am nimerit bine.
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La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic
Közösségek Közti Társulás;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii 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;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2021, la „Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;
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?
Cine este contra?

30 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna, în anul 2021, la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național 2020-2024”;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea activității desfășurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul
relaţiilor externe în cursul anului 2020, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2021 în acest domeniu;
Din acest punct de vedere această activitate în luna februarie a luat sfârșit, deci
nu am avut nicio activitate, dar sperăm că în a doua parte a anului 2021 vom avea totuși
programe împreună cu parteneri internaționali.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2020.
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Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate.
Este prezent și domnul consilier Ambrus József, directorul Asociației.
Aș dori să mulțumesc domnului președinte al Asociației Ambrus József și a
echipei cu care lucrează, pentru activitatea desfășurată și prin care a ridicat
managementul deșeurilor la nivel național, la cel mai înalt grad.
Totodată aș dori să vă informez că municipiile Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc sunt
primele municipii în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, în două municipii
este peste 35% de colectarea selectivă, comparativ cu București unde acest procent este
zero, pentru că în București nu s-a putut organiza colectarea selectivă.
Pe noi ne interesează ca pământul nostru natal să fie curat, pentru că un ținut
curat este și un ținut bogat!
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și opt al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic Anual al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2021;
Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate.
Este prezent și domnul Calinic Sabin președintele ATOP-ului, dacă dânsul are
ceva de spus.
Calinic Sabin: În afară de cele scrise în cele două rapoarte nu mai am mult de
spus. Un singur lucru ne străduim, pe cât este posibil, să îndeplinim zic eu pe deplin,
zic eu și cu cinste toate atribuțiile prevăzute de lege.
Tamás Sándor: Vă mulțumim!
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual asupra
eficienței activității desfășurate în anul 2020, de către structurile însărcinate cu
asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna;
Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Henning Laszlo-Ianos: Doresc să informez plenul Consiliului Județean Covasna
că voi efectua șase zile de concediu de odihnă în perioada 23 iunie - 30 iunie 2021, de
care consiliul a luat act în unanimitate.
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Tamás Sándor: Mulțumim!
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Totodată doresc să vă anunț și să vă invit la strângere de gunoi, prima etapă în
zona Tg. Secuiesc, care se va desfășura pe 29 mai, sâmbătă începând de la ora 8, în
fiecare localitate începând din comunele Cernat, Turia, Sânzieni, Estelnic, Poian,
Lemnia, Mereni, Brețcu, Ojdula și orașul Tg. Secuiesc și în fiecare localitate curățăm
albia Pârâului Negru.
Vă invit să fim alături și să curățăm pământul nostru natal!
Vă mulţumesc pentru efortul depus, pentru interesul dumneavoastră, pentru
participarea la ședință!
Închid ședința!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

