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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data
de 15 septembrie 2021, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Sărut mâna! Bună ziua!
Începem ședința noastră ordinară de astăzi aici la Micfalău.
Nu am venit întâmplător aici, imediat domnul primar care este alături de mine,
ne va spune de ce suntem aici, de ce ne-a invitat.
Salut pe domnul Demeter Ferenc, primarul Comunei Micfalău, precum și pe
consilierii locali care ne-au onorat cu prezența!
Totodată salut consilierii județeni, reprezentanții mass-media și invitații noștri la
această ședință!
Dau cuvântul domnului primar.
Demeter Ferenc-Primarul Comunei Micfalău:
Mulțumesc domnule președinte!
Bine ați venit în Comuna Micfalău, o comună tare ca piatra!
V-am invitat aici în Comuna Micfalău, o comună micuță, dar frumoasă din trei
motive: primul este că aș dori să vă arăt, că împreună cu Consiliul Județean Covasna,
cât ne-am dezvoltat în ultimii 5 ani.
Al doilea motiv este că în rândurile dumneavoastră, pentru prima dată din
istorie, este și un consilier județean din Micfalău, ocazie pe care îl mulțumesc grupului
UDMR.
Iar al treilea motiv este că anul acesta Consiliul Județean Covasna la alocarea
bugetară a acordat o sumă mai importantă pentru Comuna Micfalău ca să construim o
comună pentru familii, să construim unul dintre cele mai frumoase terenuri de joacă, pe
care o vom vizita împreună după ședință.
Sper că o să vă simțiți bine și o să ne revedem în sănătate!
Tamás Sándor: Mulțumim pentru cuvintele domnului primar!
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 15
septembrie 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. 172/9 septembrie 2021,
consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 74/S/9 septembrie 2021.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.

2

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 ordinară de astăzi,
sunt prezenţi 27 de consilieri județeni din cei 30 în funcţie, lipsind domnii consilieri
Dimény György, Floroian Stelian-Olimpiu și Grüman Róbert-Csongor, respectiv este
prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 28 cu drept de
vot.
Tamás Sándor: Mulțumesc!
Domnii consilieri Dimény György și Floroian Stelian-Olimpiu ne-au anunțat că
lipsesc de la ședința de astăzi din cauza unor probleme de serviciu.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 27 consilieri judeţeni din cei 30
în funcţie, care se completează cu președintele consiliului județean, drept urmare declar
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
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;
- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf”;
-

Dl. Török Sándor – director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA;
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.

La începutul ședinței doresc să informez plenul Consiliului Județean Covasna, că
în vara anului trecut, consiliul a adoptat cu unanimitate de voturi participarea la un
program european care vizează Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.
Anul trecut am simțit și am învățat foarte mult despre ce înseamnă organizarea
unui spital și organizarea sistemului de sănătate în județ.
Ne-am pregătit și nu am stat degeaba nici în lunile în care nu am avut nici un caz
COVID 19, ne-am pregătit ca în eventuala situație de valul patru sau în alte situații
neprevăzute să avem Spitalul Județean pregătit.
Mulțumim și pe această cale domnul András-Nagy Róbert, managerul Spitalului
Județean și pentru colegii dânsului pentru munca depusă!
Revenind la proiectul pe care am depus la sfârșitul anului trecut, am câștigat acest
proiect, care a asigurat o finanțare și au fost achiziționate materiale și echipamente
medicale de protecție în valoare de 7,3 milioane de lei, iar pentru suma de 5,2 milioane
de lei au fost cumpărate echipamente și aparatură medicală, constând din 10
ventilatoare, 6 paturi ATI, o stație de monitorizare cu 10 monitoare, un ecograf pleural
portabil, 15 infuzomate, 30 injectomate, două videolaringoscoape și două laringoscope
pediatrice.
În fine, nu sumele sau cifra contează, ci faptul că ne-am ocupat de acest sistem,
chiar am triplat aparatele de ventilație invazivă, pentru că dacă la începutul anului
aveam în Spitalul Județean 11 aparate de ventilație, în momentul de față avem 36 de
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aparate. O mare parte am achiziționat din fonduri europene, dar trebuie să evidențiez
și sprijinul Asociației Rotary Club din Sf. Gheorghe care chiar în mijlocul pandemiei a
achiziționat și a donat Spitalului Județean aceste aparate și țin foarte mult să-i
mulțumesc și pe această cale.
Mai avem pe proiectul ordinii de zi proiecte de hotărâri care vizează Spitalul
Județean, dar avem și alte proiecte mai ales ceea ce înseamnă investiții în județul nostru.
Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
18 august 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 28 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Judeţean Covasna din data de 18 august 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, rog să fiți de acord ca proiectul
de hotărâre de la pct. 5 de pe proiectul ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna, să fie dezbătut la punctul șase, iar
proiectul de hotărâre de la punctul 6 de pe proiectul ordinii de zi și anume: privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna să fie dezbătut la punctul 5 pe ordinea de zi.
Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 28 de voturi „pentru” s-a aprobat propunerea domnului președinte.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului
Covasna din patrimoniul S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. a imobilului
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul Covasna;
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2. Proiect de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al
Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție „Refacere drum județean – DJ 122 și DJ 122B, zid
de sprijin, 2 podețe și 2 praguri de fund”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului
Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe pentru
perioada 2020-2025;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
7. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 139/2019 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului
de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru
protecția copilului Covasna;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de închidere a
Centrului de plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 127/2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
11. Diverse.
- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
10 zile concediu de odihnă începând cu data de 23 august 2021.
- Înștiințarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la întreruperea
concediului de odihnă în perioada 26-27 august 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 28 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
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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 și 2 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
aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Covasna din patrimoniul S.C.
Drumuri și Poduri Covasna S.A. a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Țigaretei nr. 44, județul Covasna;
Este cel mai important și principal punct de pe ordinea de zi.
Așa cum am pomenit și acum o lună la ședința din Ghelința, achiziționăm,
desigur cu acordul dumneavoastră, pentru că deja este a treia ședință când adoptăm
proiecte de hotărâri în acest sens, achiziționăm din domeniul public al SC Drumuri și
Poduri SA un imobil peste 3 hectare care va trece în domeniul public al Județului
Covasna.
Cum am spus de mai multe ori, intenționăm să pornim un proiect în sistemul de
sănătate pe acest imobil care este în Str. Țigaretei nr. 44 din Sfântu Gheorghe.
La începutul anului din bugetul național am primit o sumă pentru această
achiziție, o sumă cu destinație de cumpărare sediu pentru dezvoltarea sistemului
medical.
Am parcurs toate etapele, am adus în fața Consiliului Județean de mai multe ori
și acum suntem la adoptarea achiziționării acestui imobil, care are o valoare de
8.944.424 lei evaluat de evaluatorul expert Szántó Emese Judit, evaluator autorizat.
Am discutat de mai multe ori, dar totuși vă întreb dacă în legătură cu materialul
de la acest punct aveţi completări, probleme de ridicat?
Váncza Tibor-István: La acest punct nu particip 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, 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.
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La punctul doi 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;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție
„Refacere drum județean – DJ 122 și DJ 122B, zid de sprijin, 2 podețe și 2 praguri de
fund”;
Așa cum v-am spus, este vorba despre o sumă alocată din bugetul național,
pentru refacerea porțiunii de pe drumul județean DJ 122 și DJ 122B.
Este vorba despre problema inundației din amiaza zilei 27 mai, care a afectat mai
ales localitatea Malnaș Băi și porțiuni din drumul județean în curs de reconstrucție care
traversează Hatod, deci platforma drumului județean 122B a fost distrus, un podeț
lateral în intravilanul localității Malnaș zona străzii CFR.
Tot așa pe DJ 122 zidurile de sprijin ale drumui au fost deteriorate în șase locații
și culeele podețelor de pe acest tronson au fost sub spălate și dislocate.
Am solicitat bani de la Guvern și am primit, iar procedurile de alocare a acestor
sume, vor fi după nota conceptuală, tema de proiectare și după alocare de fonduri
firmelor specializate, aceste etape trebuie parcurse de către Consiliul Județean.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență
„Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025;
Nu este numai un plan strategic, este mult mai mult, pentru că acum se
desfășoară evaluarea calității serviciilor de sănătate ale Spitalului Județean și
acreditarea unităților sanitare care se face de către Autoritatea Națională de
Management al Calității în Sănătate, iar pentru această procedură este necesar
adoptarea Planului strategic, care de altfel a fost pregătit, dar încă nu a fost adoptat.
Cu acceptul dumneavoastră putem să mergem mai departe pe această cale de
acreditare.
Întreb pe domnul András-Nagy Róbert, managerul Spitalului Județean dacă are
ceva de adăugat?
András-Nagy Róbert: Dacă îmi permiteți aș dori să completez cele spuse de
domnul Președinte, vis –a-vis de aprecierea dumneavoastră, este prezent la ședință și o
colegă de a noastră, care a fost una dintre asistenți, care de la un minut la altul a fost de
acord să lucreze la Secția ATI și lucrează și în continuare la terapia intensivă, având
grijă de pacienții extremi de critici și pe timp de COVID și pe timp de pace.
Și îl rog pe această cale să transmită mai departe la colegi aprecierea Consiliului
Județean Covasna.
Tamás Sándor: Vă mulțumim!
(Cei din sală aplaudă.)
András-Nagy Róbert: În ceea ce privește Strategia de dezvoltare a Spitalului
Județean, două segmente foarte importante au fost ținute în vedere investițiile în atât
informatizarea medicală cât și echipamentele medicale, precum și continuare acestor
investiții prin asigurare și dezvoltarea paletei de servicii oferite de Spital și ridicarea
nivelului se siguranță și de calitate a acestor servicii, acestea au fost integrate în planul
Strategic.
Dacă sunt întrebări în această privință, vă răspund cu mare plăcere.
Tamás Sándor: Vă mulțumim!
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean 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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea art. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
139/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna
Megyei Művelődési Központ;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 privind
înființarea și componența Comisiei pentru 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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea demarării procesului de închidere a Centrului de plasament „Borosnyay
Kamilla” Târgu Secuiesc;
Așa cum de mai multe ori am discutat, reorganizarea Centrelor de plasament de
tip vechi a fost pornit și trebuie încheiat.
Am avut trei centre de plasament de acest tip, adică la Olteni, la Tg. Secuiesc și la
Baraolt pentru copii cu dizabilități.
Am finalizat reorganizarea Centrului de plasament de la Olteni,copii vor fi
mutați în două case familiale de la Târgu Secuiesc și într-o casă la Întorsura Buzăului.
Am început procedura de reorganizare al Centrului de plasament „Borosnyay
Kamilla” Târgu Secuiesc, care va fi reorganizat în două case de tip familial la Târgu
Secuiesc și o casă la Ghelința și va urma pe parcurs și reorganizarea Centrului de
plasament de la Baraolt.
Acum este vorba despre demararea procesului de reorganizare a Centrului de
plasament „Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc.
Dau cuvântul doamnei director general Vass Mária pentru că dorește să ne
spună ceva.
Vass Mária: Suntem în faza de elaborare a planului de închidere a Centrului și
avem nevoie de acceptul, hotărârea Consiliului Județean Covasna pentru a demara
această procedură.
Închiderea Centrului nu însemnă că copii vor rămâne pe drumuri, ci copii vor fi
mutați în case de tip familial.
Tamás Sándor: Exact asta am vrut să spun.
În proiectul de hotărâre scrie că este vorba de procesul de închidere, dar eu
intenționat am zis procesul de reorganizare.
Întreb pe domnul Secretar general al județului dacă putem înlocui sintagma de
„proces de închidere” cu „proces de reorganizare”?
Varga Zoltán: Nu se poate.
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Vass Mária: Nu se poate.
Centrul nu se reorganizează!
Centrul va fi închis!
Varga Zoltán: Centrul în sine se închide.
Tamás Sándor: Pentru noi totuși ar trebui să însemne o reorganizare.
Vass Mária: Procesul este de reorganizare, dar Centrul se închide.
Tamás Sándor: Mulțumim!
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 127/2021 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
10 zile concediu de odihnă începând cu data de 23 august 2021, de care consiliul
a lat act în unanimitate;
- Înștiințarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la întreruperea
concediului de odihnă în perioada 26-27 august 2021, de care consiliul a lat act în
unanimitate;
Totodată informez că am fost în delegație în perioada 26-27 august 2021,
respectiv în perioada 10-13 septembrie 2021.
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În perioada 10-13 septembrie am fost în delegație în Județul Veszprém cu
doamna Pásztor Csilla din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna și cu
doamna Antal Esztilla din partea consilierilor județeni.
O să rog pe doamna consilier Antal Esztilla să ne povestească, în câteva cuvinte,
unde am fost și cu ce experiențe ne-am întors.
Antal Esztilla: Am fost în delegație la invitația Consiliului Județean Veszprém,
de vineri dimineața și până luni seara, din care două zile a fost drumul, deci am fost
acolo două zile.
Sâmbătă am vizitat Baza de înot sportiv din Veszprém, care este un obiectiv
extraordinar.
Eu așa ceva nu am văzut în viața mea!
Această Bază de înot a fost construit recent și este foarte modern, în care se poate
organiza orice concurs de înot și ce mi-a plăcut cel mai mult era că bazinul are un sistem
de curățat apa care nu miroase a clor, deci nu se simțea înăuntru deloc mirosul de clor.
În cursul zilei de sâmbătă am mai vizitat grădinița din Alsóörs, care este
administrat și finanțat de consiliul local Alsóörs.
A fost interesant la această grădiniță că în afară de copii care umblă la grădiniță,
asigură masă caldă și pentru copii cu probleme sociale, contra unei sume simbolice.
Duminică am participat la Festivalul gastronomic Bakony-Balaton, unde a fost
prezent cu un stand de promovare turistică și doamna Csoma Szidónia din partea
Asociației de Dezvoltare a Turismului din Județul Covasna, unde au fost prezentate
frumusețile județului.
Aici domnul profesor Zsigmond Győző președintele Societății de Micologie
"Kálmán László" a ținut mini conferință foarte utilă despre ciupercile comestibile și care
a atras foarte mult interesați.
În cadrul festivalul ne-am înscris la concursul gastronomic unde am gătit o
zacuscă tradițională cu ciuperci, pe care am servit cu pâine de casă și am câștigat locul I.
Vă mulțumesc!
Tamás Sándor: Trebuia să vedeți cum au pregătit zacusca cu ciuperci, lumea era
tare curioasă oare ce se gătește, dar după ce a fost gata zacusca a fost împărțit printre
oamenii de la ștrandul din Csopak.
Alte intervenții dacă sunt?
Szöllösi Tamás: Municipiul Tg. Secuiesc împreună cu orașul Covasna și satele
din jur, este candidat la Capitala Tineretului din România și suntem în runda a II-a, în
runda finală a competiție, în luna octombrie va fi finalul competiției și dorim să
devenim Capitala Tineretului.
Sperăm că putem să putem zona și orașul pe harta mintală a tinerilor din
România.
Mulțumesc!
Tamás Sándor: Mulțumim!
Am discutat cu domnul consilier, că în cazul în care câștigă acest proiect, atunci
desigur Consiliul Județean Covasna va sprijini financiar în derularea proiectelor, care
va fi anul 2023.
Încă nu am semnat scrisoarea de intenție, dar am dorit să vă informez despre
această intenție, dar ori când va veni cazul vom aduce în fața consiliului.
Vă consult dacă mai aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
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Demeter Ferenc: La începutul ședinței nu am vrut să povestesc foarte
mult despre ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă la Micfalău, dar acum aș povesti în
câteva minute ce s-a întâmplat, desigur cu sprijinul domnului președinte și a
consilierilor județeni.
Această clădire în care ne aflăm, cu o zi înainte de preluarea mandatului meu, s-a
ars complet, în a doua zi a fost o inundație și era să-mi dau demisia.
Așa am început eu mandatul!
Această clădire, mai ales această sală a fost reconstruit de Fundația noastră de
tineret, a cărui președinte Demeter Norbert este aici, lucrează pentru mine, dar suntem
și buni prieteni.
Primăria a cumpărat materialele de construcții, iar părinții și copii cu munca lor
în clacă au reconstruit această clădire, această sală acum valorează aproximativ 100 de
mii de lei.
Sunt exemple bune! Vă spun ca să puteți să propagați în județ!
Mulțumesc Consiliului Județean Covasna și consilierilor județeni pentru
oportunitate noului program de finanțare, că putem să depunem proiect pentru dotarea
acestui club de tineret.
Am făcut foarte mult pași și dorim să continuăm și în viitor ca să atragem tineri
în comună.
Sfântu Gheorghe nu este prea departe, comuna este liniștită, avem aproape cele
mai puține cazuri de infracțiuni în județ, de aceea vin și foarte mulți pensionari, fost
polițiști în comună.
Ceea ce nu e rău de loc, dar așteptăm tineri în comună!
Am construit un teren de joacă forte frumos aici, după ședință vă invit să vizităm
împreună.
Pentru fiecare nou-născut dăm un trusou de 1000 de lei, ca să atragem tinerii aici.
La școală avem after school, iar în perioada când copii învață online cu ajutorul
Consiliului Județean Covasna și Guvernul ne ajută să dăm masă caldă pentru toți copii
și în perioada când copii învață online.
Vă spun sincer că sunt foarte mulți copii cărora e foarte important această masă
gratuită.
Consider, că pentru Guvern am fi un exemplu foarte bun, ca să introducă în toată
țara, o masă caldă pentru copii care se duc la școală.
Este foarte important!
Totodată avem o mare problemă și vă cerem ajutorul dumneavoastră în viitor,
înainte să dau un cadou simbolic din partea Comunei Micfalău, conducerii Consiliului
Județean.
Comuna Micfalău stă pe o mare de apă minerală!
Avem peste 20 de izvoare de apă minerală.
Oriunde facem un foraj, dăm de apă minerală și de aceea avem probleme cu apa
potabilă.
Suntem ultima comună din această zonă care nu are apă potabilă.
Vă rugăm ca în limita posibilităților, a cunoștințelor, a experiențelor
dumneavoastră, să ne ajutați ca în perioada următoare să ajungem și noi la nivelul
comunelor învecinate, să rezolvăm această problemă.
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În final, aș dori să dau domnului președinte, domnilor vicepreședinți și
administrator public câte o bucată de piatră, care era simbolul Comunei Micfalău și
când se uită la această piatră în birou să aducă aminte de noi.
Vă mulțumim că ați acceptat invitația și că ați ținut ședința Consiliului Județean
Covasna în comuna noastră!
Tamás Sándor: Mulțumim!
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt!
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru colaborarea dumneavoastră
în a adoptat în unanimitate, așa cum ne-am obișnuit, toate proiectele de hotărâri de pe
ordinea de zi!
Închid ședința!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

