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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, festive, de aniversare a 30 de ani de 

existență a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 17 iunie 2022, ora 12,00 

 

 

Cântă Cvartetului Lilium. 
 

Kolcsár József - prezentator 

Doamnelor și domnilor, 

Mulțumim Cvartetului Lilium pentru că ne-a introdus în această atmosferă 

plăcută de sărbătoare.  

În urmă cu exact 30 de ani, la 17 iunie 1992, a luat ființă Consiliul Județean 

Covasna. Astăzi, puțini își mai amintesc că, după 1989, timp de trei ani, au existat 

consilii județene provizorii. Legea nr. 69 privind administrația publică locală a apărut în 

26 noiembrie 1991, iar în anul următor, a fost constituită instituția consiliului județean, 

așa cum funcționează și în prezent.  

Consiliul Județean este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, 

secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de legislație. Numărul consilierilor fiecărui 

consiliu județean se stabilește în raport cu populația județului respectiv. Astfel, în anii 

`90 erau 37 de consilieri, în timp ce în prezent, Consiliul Județean Covasna are 31 de 

membri.  

În ultimii 30 de ani, peste 200 persoane s-au aflat în poziția de membri ai 

Consiliului Județean Covasna, acesta fiind unul dintre motivele pentru care ședința de 

Consiliu de astăzi se desfășoară într-un număr atât de mare. Este ceva ce amintește de 

cele trei decenii de administrare locală, împreună.  

Primul președinte al Consiliului Județean Covasna a fost Orbán Árpád, care a 

deținut funcția de președinte până în anul 2000, vicepreședinții de atunci fiind Riti 

Olivér și László Gyula. Peste 30 dintre foștii consilieri județeni nu mai sunt printre noi. 

Îi rog respectuos pe cei prezenți să ținem un minut de reculegere în memoria lor. 

 (Cei din sală se ridică în picioare.) 
 

Vă mulțumesc! 

Dau cuvântul domnului președinte Tamás Sándor.  
 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

În primul rând doresc să vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența 

dumneavoastră într-un număr așa de mare! 

Am convocat această ședință ordinară, dar totodată și festivă de aniversare a 30 

de ani de existență a Consiliului Judeţean Covasna, pentru data de 17 iunie 2022, ora 

12,00 exact la 30 de ani când s-a înființat primul Consiliu ales cu vot liber după 1989, 

deci în 17 iunie 1992 . 
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Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, festivă, de 

aniversare a 30 de ani de existență a Consiliului Judeţean Covasna pentru astăzi, 17 

iunie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat la 

art. 134 alin. (1) lit. a), precum și alin. (5) 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. 168/10 

iunie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 56/S/10 iunie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 
 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, secretarul general al județului, să ne 

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri și stimați 

invitați! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 26 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii consilieri Grüman Róbert-Csongor, Neagoe Daniel, 

Orbán Miklós și Szöllösi Tamás, respectiv este prezent și Președintele Consiliului 

Județean Covasna, deci în total sunt 27 de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 26 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

participă dl. Ráduly István, Prefectul Județului Covasna. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, 

iar în calitate de invitaţi participă: -  

- Dl. Derzsi Ákos – Secretar de stat adjunct al Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației; 

- Dl. Demeter János – Fost Președinte al Consiliului Județean Covasna; 

- Dl. Antal Árpád András – Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe; 

- Dl. Fuzsics Ferenc – vicepreședintele Autoguvernării Zala, din Ungaria alături 

de soția sa; 

- Mai mult de 120 consilieri aleși în ultimii 30 de ani, consilieri care sunt în 

funcție sau au fost în funcție; 

- 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 

27 mai 2022, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 
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Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 
 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului-verbal? 

Nefiind, supun la vot procesul-verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 27 mai 2022. 
 

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 și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Covasna din România 

cu Raionul Cimișlia din Republica Moldova; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Statutului reactualizat al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás; 

4. Festivitatea de aniversare a 30 de ani de existență a Consiliului Judeţean 

Covasna. 
 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
 

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

anume: 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 de la punctele 1 și 2 este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție;  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 
 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
 

http://www.cjcv.ro/
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La primul punct 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 2022; 
 

Mulțumim Guvernului României, care prin Hotărârea Guvernului nr. 

711/25.05.2022 ne-a alocat suma de 1.000 mii lei pentru plata cheltuielilor curente și de 

capital. 

Dorim să utilizăm această sumă, în primul rând pentru investiții înaintate în 

cadrul programului Anghel Saligny. 

Este vorba despre două tronsoane de drumuri județene, între Boroșneu Mare și 

Zagon, respectiv Brateș-Telechia-Surcea-Tamașfalău-Zăbala, în valoare totală de 650 de 

mii de lei. 

Tot așa, 350 de mii de lei vom utiliza pentru dotări tehnice la Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”. 

Iar, dacă vorbim de Spitalul Județean de Urgență, care este în subordinea 

Consiliului Județean Covasna, tot la acest punct avem o alocare de sumă de aproape 5 

milioane de lei, urmare a încheierii contractelor anuale de prestări servicii medicale cu 

CASS Covasna. 

Totodată, rog aprobarea sumei de 100 de mii de lei pentru organizarea și 

finanțarea proiectului cultural „Flow4-Festival Internațional de Teatru de Mișcare”.  
 

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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

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

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea cooperării Județului Covasna din România cu Raionul Cimișlia din 

Republica Moldova; 
 

Este vorba de un demers pornit de acum 3 ani zile, au avut loc vizite de curtoazie 

din ambele părți și acum am ajuns la adoptarea acestei cooperări, după ce am obținut 

avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și a 

Ministerului Afacerilor Externe.  
 

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? 27 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

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

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea modificării 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

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

proiectului de hotărâre. 
 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Festivitatea de aniversare a 30 de 

ani de existență a Consiliului Judeţean Covasna. 
 

Trebuie să reamintim, că Revoluția din 1989 a adus schimbări administrative 

radicale din întreaga țara, inclusiv desigur și în județul nostru și nu numai la instituția 

noastră, ci și în tot sistemul instituțional din țară.  

De-a lungul anilor, sau a deceniilor, atribuțiile instituției noastre s-au extins 

considerabil.  

De ex. din 1997 Consiliul Județean coordonează activitatea socială și de protecția 

copiilor. 

Nu toată lumea știe că, în fiecare zi colegii noștri de la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna au grijă de peste 1000 de copii orfani 

sau nevoiași, de bătrâni din Căminul de bătrâni și de alte ramuri din sfera socială.  

În anul 2010 din fericire am primit în administrare Spitalul Județean de Urgență, 

nu numai clădirile, dar și întreaga instituție. 

Eu cred că putem confirma, puteți confirma și dumneavoastră, că suntem gazde 

mai bune a sistemului de sănătate, în ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență, 

decât a fost Ministerul de resort. 

Totodată, în perioada aceea am reorganizat sistemul integrat de gestionare a 

deșeurilor și iată că în câțiva ani în, 8-10 ani de zile am ajuns pe primul loc la nivel 

național în ceea ce înseamnă sistemul de management al deșeurilor. 

Municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, printre municipiile din țară, sunt 

pe primul loc în ceea ce înseamnă colectarea selectivă a deșeurilor. 

Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc colectează deja deșeuri peste 35% selective, în 

comparație cu București, capitala țării care selectează 0 % pentru că la ei nu este 

organizat acest sistem.  
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În acești 30 de ani cu consilieri, cu vicepreședinți, cu administratorii publici ai 

Județului, am condus acest județ cu responsabilitate și desigur încercăm și în continuare 

acest demers.  

Kolcsár József - prezentator 

Îl invit respectuos pe domnul Demeter János, (fostul) președinte al Consiliului 

Județean Covasna în perioada 2000-2008, să ne povestească despre experiența sa și 

despre ceea ce a însemnat și însemnă Consiliul Județean Covasna.  

Demeter János – fost președinte al Consiliului Județean Covasna 

Domnule Președinte! Stimați invitați! Dragi colegi! 

S-a întâmplat pe data de 22 decembrie 1989, când m-au sunat la telefon domnul 

dr. Szántó Lajos, directorul Spitalului din Baraolt, domnul Boda János directorul 

Liceului din Baraolt, domnul Nagy Sándor inginer șef la Întreprinderea Minieră Baraolt 

și preotul romano-catolic Ferencz István, să le fiu partener în vederea înființării UDMR-

ului din Baraolt.  

Decizia mea de atunci, de a mă alătura la acest demers, mi-a marcat tot restul 

vieții. 

Peste câteva zile trezindu-mă primar în orașul meu natal, nefiind pregătit pentru 

a conduce o comunitate, neștiind nimic despre administrația publică și mai puțin 

despre politică în general, dar trebuia să mergem înainte, învățând totul din mers. 

Nu a fost ușor deloc! 

Nu uit nici astăzi acel sentiment de a fi la discreția deciziilor luate la nivel 

județean, când nimeni de la județ nu este interesat de ideile tale sau de proiectele tale. 

Un singur lucru era important să dai din cap în fața celor de la Județ.   

Pe lângă acest sentiment am trăit evenimentele de la Tg. Mureș, Legea fondului 

funciar, neîncrederea dintre oameni.  

Cu toate acestea, cu toate că nu am mai candidat la primăria orașului Baraolt în 

1999, am rămas un fan al administrației publice, un încrezător privind dezvoltarea 

administrației publice, o transformare a sistemului într-o manieră să nu existe raport de 

subordonare între administrația publică locală, județeană și centrală și unde deciziile 

despre viitorul unei comunități sunt luate la nivelul cel mai aproape de cetățean.  

Acest lucru numim autoguvernare.  

Această luptă a definit carierea mea de administrație publică și de politician. 

În acești ani am învățat un lucru important, munca în administrația publică este 

o muncă în echipă, în echipă se iau deciziile și tot în echipă se pun în aplicare.  

Numai atunci poți să fii eficient în administrația publică dacă reușești să convingi 

consilierii despre justețea, corectitudinea și utilitatea deciziilor pe care vor lua și să ai 

încredere în specialiștii tăi care trebuie să pună în aplicare deciziile luate. 

Pentru acest lucru este nevoie de multă încredere! 

Mă consider un om norocos!  

Am avut parte de colegi foarte buni, atât la nivel de luare a deciziilor cât și la 

nivel de execuție, la Baraolt, la Cluj, la București și în special la Consiliul Județean 

Covasna.  

Când am preluat conducerea Consiliului Județean Covasna, deja eram în 

perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană și schimbările în sistemul 

administrației publice se întâmplau foarte rapid. 

Primăriile, cvasi, din statutul de subordonați ai județelor, au devenit parteneri în 

dezvoltare. 
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Consiliul Județean a devenit foarte repede o instituție publică unde se creau 

strategiile de dezvoltare, o instituție generatoare de proiecte, un fel de ambasador al 

intereselor comunităților la nivelul României și la regiunile de dezvoltare proaspăt 

create, o instituție care avea grijă de unitățile subordonate și care crea eventual noi 

instituții la nevoie. 

Pe lângă toate acestea a devenit o instituție care era prezent la forurile europene, 

care avea legături cu județe din mai multe țări europene, care trimitea tineri colegi la 

Bruxelles pentru a învăța modalitățile de lucru din Uniunea Europeană.  

În toate realizările și în planurile nereușite există cel puțin un lucru de care sunt 

cel mai mândru, este vorba despre stema județului. 

În fond, ce reprezintă această stemă? 

Reprezintă cea mai înaltă expresie a sentimentului de iubire și respect față de 

ținutul natal sau față de ținutul unde locuiesc, unde sunt primit cu drag și respectat, 

față de ținutul unde s-au născut copii mei. 

Acest sentiment ne leagă de acest pământ, acest sentiment este la baza viitorului, 

a dezvoltării, a bunăstării acestui județ. 

Sper din tot sufletul că acest sentiment ne-a călăuzit pe toți cei care suntem 

prezenți aici astăzi și ne va călăuzi și în viitor pe toți cei care vor lua decizii privind 

soarta Județului Covasna. 

În final, permiteți-mi un citat de Bethlen Gábor, Principele Transilvaniei. 

„Nu întotdeauna putem să facem ceea ce trebuie, dar întotdeauna trebuie să 

facem ceea ce este posibil.” 

Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră depusă în folosul județului și vă 

urez La mulți ani! 

(Cei din sală aplaudă.) 

Kolcsár József - prezentator 

Îi urăm bun venit domnului Derzsi Ákos, secretar de stat adjunct în cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și îl invităm să ne adreseze 

gândurile sale. 

Derzsi Ákos- secretar de stat adjunct 

Domnule Președinte! Stimate consiliu! Stimați oaspeți!  

În numele Ministerului Dezvoltării și în numele  domnului Ministru Cseke Attila 

vă transmit salutări! 

Îmi pare foarte bine că pot să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. 

Dacă urmărim evoluția situației mondiale și a țării, putem observa că în zilele 

noastre nu este foarte ușor să produci rezultate. 

Aici nu mă gândesc doar la războiul de la vecini, nu mă gândesc doar la 

pandemie și la evoluția prețurilor din domeniul carburanților, ci mă gândesc la 

schimbările demografice pe care le-am observat în toate județele. 

Există o tendință de scădere a populației, o tendință a îmbătrânire a populației, o 

tendință de migrare și atunci într-adevăr nu este ușor să produci rezultate, dar totuși 

cine se obosește să vadă ce se întâmplă în acest județ, poate va observa că în ultimii ani, 

în toate domeniile există o dezvoltare. 

Există în domeniul sănătății, în domeniul agriculturii, în domeniul 

învățământului, cultural și bine înțeles în domeniul sportului. 
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Toți cei care se gândesc cum se poate realiza un astfel de rezultat, haideți 

să vă spun că este evident că are un management foarte modern și un management care 

are în centrul atenției omul.  

Putem spune că în acest județ acest lucru se întâmplă, iar toți cei care se gândesc 

la dezvoltarea orașelor din județ, propun să studieze Planul strategic Potsa al Județului 

Covasna, unde se va putea observa că pentru absolut toate domeniile vieții există 

planuri, care sperăm că se vor realiza până în 2030.  

Eu vă felicit pentru realizările pe care le-ați obținut și vă doresc succese în 

continuare! 

(Cei din sală aplaudă.) 

Kolcsár József - prezentator 

Consiliul Județean este autoritatea administrației publice județene care 

coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de 

interes județean. De-a lungul anilor, atribuțiile instituției s-au extins considerabil. 

Președintele Tamás Sándor conduce Consiliul Județean din 2008.  

Îl invit respectuos pe domnul președinte să ne spună câteva cuvinte. 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Domnule Președinte! Domnule Prefect! Domnule Primar! Domnule Secretar de 

stat! Stimați invitați! 

Frumusețea funcției unui lider este aceea că, orice ar fi, în cele din urmă, liderul 

este responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă. Dacă lucrurile merg bine, aceasta este un 

sentiment bun, dar când din suișuri ajungem în coborâșuri, e un pic mai amar. 

Însă aceasta este frumusețea muncii noastre. 

Sunt unii care se lasă copleșiți de astfel de situații adesea schimbătoare, iar 

alții,pe care provocările îi inspiră. 

Managementul unei situații depinde întotdeauna de modul în care un lider poate 

înțelege, gestiona și prevedea provocările viitorului. 

Această sarcină ne învață, de asemenea, că munca noastră nu este o 

„întreprindere” a unei singure persoane, ci un efort comun. 

Un om nu poate fi niciodată suficient de deștept de unul singur - spune o veche zicală. 

Așadar, în primul rând, vă mulțumesc cu respect pentru munca pe care am 

depus-o împreună. Mulțumim foștilor și actualilor vicepreședinți, consilieri județeni, 

colegi, reprezentanților bisericilor și conducătorilor instituțiilor din regiune pentru 

efortul pe care îl depunem împreună în acest sistem legislativ și în această ordine 

mondială, aflată în continuă schimbare. 

Stimați invitați! 

Starea unui județ nu poate fi descrisă doar prin date economice. 

Faptul că o zonă este un loc bun pentru a trăi nu se măsoară doar prin numărul 

de kilometri de drumuri bune sau prin existența rețelei de apă potabilă, ci și prin 

existența unei viziuni comune, acceptate de toți locuitorii, dar și prin coeziunea din 

cadrul comunității locale. 

Viitorul comunității noastre se clădește pe obiective bine definite și pe 

solidaritate. 

În ultimii ani, în timpul vizitelor în județ, am văzut mult efort, bunăvoință, 

ingeniozitate și cooperare, oameni care vor să facă bine și sunt plini de idei. Am întâlnit 

o mulțime de oameni cinstiți și cooperanți. Ei cred cu toții într-un scop comun. 



 9 

Multe localități au progresat prin cooperare, prin colaborare, și ce bine este 

să vedem că oamenii sunt mândri de realizările lor! 

Este o plăcere să lucrezi cu oameni care știu ce își doresc, știu unde vor să ajungă 

și chiar își aduc propria contribuție la o cauză bună. 

Am văzut de unde au pornit și unde au ajuns comunele Brăduț, Brețcu, Bodoc, 

Cernat, Ghelința, Sânzieni, Reci, Sita Buzăului, Ozun și Zagon, ca să amintesc numai 

câteva dintre comunele noastre mari.  

Tot așa lucrează cu mare efort și comunele mai mici, cum sunt Brateș, Estelnic, 

Dalnic, Mereni, Chichiș, Dobârlău, Micfalău. 

Nu vreau să exclud pe nimeni, ci aș dori să stimulez dezvoltarea și în altă parte. 

Rezultatele orașelor noastre vorbesc de la sine. 

Dezvoltarea municipiului Sfântu Gheorghe, care este de fapt locomotiva 

județului, este urmărită și lăudată în două țări. 

Iar orașul Covasna este acum în accelerare și avansează dinamic. 

În municipiul Târgu Secuiesc, la un moment dat, a fost o perioadă în care 

entuziasmul se diminuase simțitor, ceea ce a îngreunat resuscitarea acestuia și reluarea 

activităților. 

Baraolt și Întorsura Buzăului își caută acum drumul. 

Rezultatele bune nu sunt realizările exclusive ale primarilor, ci sunt și ale 

oamenilor care au lucrat împreună pentru un scop comun.   

În ultimii ani, am participat împreună, la predarea și lansarea multor proiecte 

mici și mari. Multă muncă, mulți oameni: localnici, tineri, oameni mai în vârstă, 

voluntari, meșteșugari, antreprenori deopotrivă. Multă-multă muncă. Dar ce bine a fost 

să vedem împreună rezultatele! Să vedem că oamenii sunt mândri de roadele muncii 

lor. 

Toate acestea sunt obiective aparent mici, locale: în mare parte, legate de o 

comunitate locală. Dar, la urma urmei, din asta se formează județul, din asta se 

formează Ținutul Secuiesc. 

Stimați invitați! 

Sondajele arată că oamenii au aceleași păreri cu privire la principalele valori care 

le ghidează viața, indiferent de naționalitate și indiferent pentru cine votează la alegeri. 

Cei mai mulți dintre noi cred cu tărie că familia, copiii, valorile noastre 

fundamentale și siguranța familiei sunt de o importanță absolută. Deși votăm pentru 

partide diferite, suntem la fel de mândri de identitatea și simbolurile noastre naționale. 

În același mod, suntem uniți în ceea ce privește valorile noastre morale fundamentale. 

Iar acest lucru înseamnă că societatea este în mod fundamental unită, deoarece 

obiectivele noastre în viață se bazează pe valori comune și înțelegem binele și răul în 

același mod. Și astfel, dacă vorbim o limbă comună în problemele fundamentale, trebuie 

să ne înțelegem și în chestiunile ce țin de comunitatea noastră, pentru că suntem o 

singură comunitate în cadrul județului nostru. 

Și acum câteva gânduri despre viitor. 

Putem fi mândri de faptul că anul acesta avem cel mai mare buget din ultimii 30 

de ani și putem fi mândri de faptul că avem multe proiecte și lucrări importante 

începute, care au fost licitate și contractate, însă, din păcate, acest lucru nu este suficient 

dacă avem în vedere faptul că, între timp, a izbucnit un război în regiune, iar prețurile 

au crescut atât de mult, încât există pericolul ca aproape toate lucrările să fie întrerupte. 
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Și nu este deloc o consolare faptul că nu este vorba doar de noi, ci de întreaga 

țară. 

Fără a intra în detalii, țin să precizez ceea ce, de fapt, vede toată lumea: lucrăm pe 

un teren dificil în fiecare zi.  

Tot ceea ce s-a întâmplat din 2020, și tot ceea ce se întâmplă astăzi, indică o 

anumită perspectivă și ne permite să înțelegem caracteristicile perioadei dintre 2020 și 

2030. Am intrat într-o eră a pericolului. Acest deceniu va fi o epocă a pericolului, a 

incertitudinii, a războiului și a crizei. 

Acest deceniu, nu demult, a început cu pandemia COVID-19 și continuă cu 

războiul. Acest război și răspunsurile la sancțiunile aplicate războiului au creat o criză 

energetică. 

Acest lucru ne va duce și la o eră a inflației ridicate. 

Toate acestea, împreună, vor aduce o perioadă de recesiune economică și 

specialiștii spun că pot izbucni noi epidemii amenințătoare. 

Deci, stimați colegi! 

Nici viitorul nu va fi mai ușor, ci va fi dificil sau mult mai dificil într-un mod mai 

diferit.  

Ar fi frumos desigur, dacă nu ar fi așa, dar trebuie să pornim de la realitate, și nu 

de la dorințele noastre.  

Noi trebuie să fim pregătiți pentru aceste perioade tulburi, trebuie să stabilim o 

direcție și în astfel de condiții, trebuie să lucrăm eficient. 

Să avem o organizare rezonabilă, un sistem de sănătate stabil, proiecte de 

dezvoltare, responsabilitate socială. 

Mai puțină laudă și mai multă modestie și empatie. 

Aceasta este sarcina noastră pentru perioada dificilă care urmează.  

Îi rog pe cei care nu doresc să vină alături de noi, măcar să nu se pună piedici. 

Noi vom merge mai departe împreună cu cei care vor să lucreze pentru binele 

comunității, indiferent de naționalitate sau de apartenență politică. 

Pentru că aceasta este ideea de bază: trebuie să mergem, înainte! 

Pentru că, ce așteptă oamenii de la noi?  

Cu siguranță nu circ politic, ci seriozitate, responsabilitate și atenție, o relație 

bazată pe parteneriat și pe respect.  

Determinare și cooperare. Încredere și corectitudine. Generozitate și 

punctualitate. Perspectivă deschisă și respect pentru tradițiile noastre. 

Aceste este crezul meu și acesta va fi obiectivul nostru în perioada următoare.  

Vă cer sprijinul în acest sens. Să mergem împreună! 

Vă mulțumesc că sunteți prezenți și că m-ați ascultat! 

(Cei din sală aplaudă.) 

Kolcsár József - prezentator 

Am ajuns acum la un alt moment muzical. Să ascultăm împreună Cvartetul 

Lilium! 

(Cei din sală aplaudă.) 
 

Kolcsár József – prezentator 

Ați auzit Cvartetul Lilium! 

Cvartetul din Sfântu Gheorghe s-a format în 2016, iar membrii săi sunt:  
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Gáspár Csaba - vioara I, Ráduly Zsófia - vioara a II-a, Fazakas Albert – 

violă și György Tóth Apor - violoncel. 

Aniversarea a 30 de ani de existență și activitate a Consiliului Județean este o 

ocazie excelentă pentru a le mulțumi tuturor celor care au contribuit la dezvoltarea 

județului Covasna în calitate de consilieri județeni, vicepreședinți, președinți, secretari 

ai județului. Îi invit așadar pe domnii Tamás Sándor și Demeter János să ofere 

medalioanele simbolice, care să vă amintească de acest moment aniversar.  
 

Kolcsar József citește numele consilierilor județeni, foștilor consilieri județeni și 

fiecare primește câte un medalion simbolic oferit de domnii Tamás Sándor și Demeter 

János. 

(Cei din sală aplaudă.) 
 

Kolcsár József – prezentator 

Doamnelor și domnilor,  

Vă mulțumim tuturor că ați venit să sărbătoriți alături de noi!  

Când ați intrat în Sala Gábor Áron, probabil ați observat că ați fost întâmpinați de 

obiecte și documente de acum 30 de ani. Haideți să călătorim împreună înapoi în timp, 

în anii '90!  

Veți vedea o expoziție care cuprinde biroul și geanta primului președinte al 

Consiliului Județean, Orbán Árpád, fotoliul secretarului Ioan Ciucă, ștampila seacă a 

instituției, folosită la acea vreme și, bineînțeles, diferite documente din perioada 

respectivă.  

Evident, acei ani au fost diferiți. Oportunitățile erau altele, iar atmosfera la nivel 

social era mult mai tensionată. Cu toate acestea, responsabilitatea față de Județul 

Covasna, dragostea pentru această zonă se vede în fiecare document.  

Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această expoziție, întregii echipe a 

Consiliului Județean Covasna, a Bibliotecii Județene și a Asociației „Patrimoniul 

Telecomunicațiilor din Ținutul Secuiesc” din Sfântu Gheorghe.  

 

Doamnelor și domnilor,  

Am ajuns la finalul reuniunii festive, așa că vă invităm în grădina restaurantului 

Park, pentru un toast festiv și pentru masa de prânz – un bufet suedez.  

 

Vă mulțumim încă o dată că sărbătoriți alături de noi! 
 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


