
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 04 octombrie 2007, ora 11,00. 
 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 
astăzi, 04 octombrie 2007, ora 11,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art.94 alin. (2)  şi (3) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 270 din 02 .10. 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 447 /S/ 
02.10.2007. 
 
 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale 
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este 
legal constituită, fiind prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie, drept urmare declar deschise 
lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Ágoston Ştefan, Calinic Sabin, Fejér 
László Ödön, Nagy Iosif şi Tóth Zoltán. 
 La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna nu participă 
nimeni. 
 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. director executiv 
Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în 
caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 141/2004, 
iar în calitate de invitaţi participă:  

 
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 
 
Procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 septembrie 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat 

pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte. 

Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 27 septembrie 2007. 

 
Stimaţi consilieri, 

Aţi primit în scris proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi. 
 

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului completarea  acestuia cu încă trei 
materiale, şi anume:  

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Judeţului Covasna, în calitate de membru 
fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”; 

 
2. Referat privind aprobarea preţului de cumpărare, pentru amplasamentul necesar realizării unui 

„Centru integrat de management al deşeurilor” în judeţul Covasna, în cadrul proiectului regional „Sistem 
integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna. 

 
3. Informare privind contractul de colaborare între Consiliul Judeţean Covasna şi Universitatea 

din Pécs. 
 

Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi? 
Nu sunt. 



Supun votului dumneavoastră completarea proiectului ordinii de zi cu propunerea formulată mai 
înainte. 

 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, conform propunerii 

formulate. 
 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al judeţului Covasna 

în domeniul public al acestuia, aflat în  administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 
2. Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene ca serviciu 

public de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării Judeţului Covasna, în calitate de membru 

fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” 
4.  Referat privind aprobarea preţului de cumpărare, pentru amplasamentul necesar realizării unui 

„Centru integrat de management al deşeurilor” în judeţul Covasna, în cadrul proiectului regional 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna; 

5.  Informare privind contractul de colaborare între Consiliul Judeţean Covasna şi Universitatea din 
Pécs; 
 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
 
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii 

unui imobil din domeniul privat al judeţului Covasna în domeniul public al acestuia, aflat în  administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna; 

 
Materialul v-a fost difuzat în scris la începerea şedinţei. Vă consult, dacă în legătură cu acest 

material aveţi completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
 
Rog pe domnul şef servicu Székely Zsolt să prezinte Raportul servicului administrativ-

gospodăresc şi patrimoniu.  
 
Székely Zsolt: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 26 

de voturi „pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de 

Administrare a Drumurilor Judeţene ca serviciu public de interes judeţean în subordinea Consiliului 
Judeţean Covasna;  

 
Materialul v-a fost difuzat în scris la începerea şedinţei. 
Săptămâna trecută, când am dezbătut acest punct, am ajuns la concluzia că sunt unele lucruri 

care trebuie lămurite în textul acestei hotărâri.  
 
Sztakics István Attila: Problemele din Proiectul de Hotărâre au fost lămurite şi Hotărârea de la 

punctul nr. 1 are strânsă legătură cu aceast punct de pe ordinea de zi.  
 
Demeter János: Rog pe domnul şef serviciu Marin Nicolae Gheorghe să prezinte Raportul 

Serviciului administrarea drumurilor judeţene. 



 
Marin Nicolae Gheorghe: Serviciul administrarea drumurilor judeţene propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu acest material aveţi completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 26 

de voturi „pentru”. 
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Centrul Transilvaniei”. 

 
Privind acest proiect de hotărâre, noi am formulat un text la solicitarea colegilor din Judeţele 

Mureş şi Sibiu. Membrii fondatori a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, vor fi Judeţele Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 

Dau citire proiectului de hotărâre.  
Se prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive.  
 
Aştept părerile dumneavoastră în legătură cu acest material.  
 
Vajda Lajos: Acum domeniile de activitate în cazul de faţă, nu prea au nici o importanţă, în 

schimb ar fi bine să fie rediscutate la nivelul preşedinţilor Consiliilor Judeţene. Când am fost la ultima 
şedinţă, atunci am stabilit că se înfiinţează această asociaţie pentru depunerea proiectului iniţial de 
SMURD, privind situaţiile de urgenţă. Deci, este vorba de a contribui la contribuţia locală, contribuţia 
proprie plus plata unităţii de implementare, unităţii de proiect. Pentru asta este necesară această 
asociaţie.  

Vă rog ca domeniile de activitate să fie rediscutate, la nivelul preşedinţilor de Consilii judeţene.  
Demeter János: Deci, asta însemnă că în principiu sunteţi de acord cu crearea unei asociaţii 

intercomunitare unde intră toate cele şase judeţe din regiune şapte centru. Dar părerea noastră este ca 
obiectivele de activitate sunt prea multe şi domeniile sunt prea largi. De la dezastre şi până la servicii şi 
sprijinirea afacerilor distanţa este prea mare. Iniţial era vorba, în cadrul regiunii şapte centru, ca pe 
fiecare obiect de activitate, ca pe fiecare domeniu de dezvoltare va fi înfiinţat separat către o asociaţie, 
pentru ca să putem să coordonăm mai simplu, mai uşor lucrurile.  

Pe urmă am ajuns la concluzia, ca să nu mai înfiinţăm atâtea asociaţii, să înfiinţă una singură şi 
să încercăm să ducem la bun sfârşit aceste scopuri, aceste proiecte. Întrebarea  este dacă intrăm sau nu 
în această asociaţie. Dacă da, şi hotărâm astăzi, atunci sigur eu voi prezenta această doleanţă ca să 
reducem obiectul de activitate. Dacă votăm astăzi proiectul de statut tot trebuie să mai votăm odată dacă 
vor fi modificări în statut.  

Molnár Endre: Nu am auzit cu cât participăm, cât dăm?  
Vajda Lajos: Valoarea proiectului este 10 milioane de Euro la SMURD. Am fost la negociere cu 

domnul Vass István. Fiecare judeţ va primi utilajele necesare. La prima şedinţă am participat cu domnul 
vicepreşedinte Baka Mátyás, unde am discutat că utilajele vor fi împărţite în mod egal. 

Vass István: Practic la acest proiect, contribuţia consiliilor judeţene este de 2 %.  Este o 
contribuţie foarte avantajoasă, foarte mică.  

Demeter János: Acesta este la SMURD. Eu cred că aceste contribuţii vor fi folosite în mare 
măsură pentru contribuţiile proprii ale acestei asociaţii pentru realizarea unor proiecte. Dacă ar depinde 
de mine, eu cred că fiecare judeţ ştie să facă un management al deşeurilor, de exemplu cum facem noi 
cu judeţul Harghita.  

Probabil, problemele sociale ale regiunii merită să intrăm într-o asemenea asociaţie. Sigur, 
dezvoltarea serviciilor sociale ar fi de o importanţă majoră şi fiecare beneficiază în mod egal cum şi 
participarea este în cuantum egal la această asociaţie. Eu aşa văd participarea la acest proiect. Dacă 
cineva vine cu ideea ca totul să fie împărţit după numărul de locuitori, atunci ieşim din asociaţie.  

Molnár Endre: Depinde de vot.  
Demeter János: Dacă aşa va fi, ieşim din asociaţie. Nu suntem pedepsiţi şi nu este vorba de un 

DA pentru o viaţă întreagă. Până când interesele sunt comune şi putem să lucrăm împreună în mod 
cinstit o facem şi dacă nu putem să lucrăm, ieşim. 

Molnár Endre: Este nevoie de nişte caluze de veto că nu ar fi bine să ieşim cu măna goală din 
asociaţie.  



Demeter János: Până când fiecare a intrat în cuantum egal de bani şi beneficiile trebuie să fie 
egale tot timpul.  

Molnár Endre: Mă gândeam, că o să avem o asociaţie pentru dezvoltarea turismului şi centrul va 
fi la Sibiu. Sibiu oricum e un centru şi mai punem cu două lopeţi peste. Nu prea înţeleg rostul. Centrul o 
să fie la Sibiu şi restul o să fie cândva când o să avem bani şi copii copiilor noştri o să beneficieze de 
acest lucru.  

Vajda Lajos: La şedinţa viitoare vă prezentăm concepţia. Sunt proiecte mari ca şi în cazul 
SMURD-ului, care este conceput de doctorul Arafat pentru fiecare regiune de dezvoltare. Vor fi opt 
proiecte în valoare de 10-12 milioane de Euro, deci acest serviciu acoperă toată ţara. Aceste opt proiecte 
sunt gata de predare, deci va fi primul proiect care va fi predat la programul Naţional Regional. După 
acest model pregătim şi pentru promovarea turismului la nivelul regiunii, unde am susţinut ca cele două 
judeţe Harghita şi Covasna să fie evidenţiate separat.  

Centrul va fi la Sibiu pentru că acum lumea ştie de Sibiu. Cei care vin la Sibiu poată să vină şi în 
zona noastră. Iar cei care vin în judeţul Covasna doresc să vadă Sibiul sau Braşovul. Dorim să ţinem 
turiştii în zona noastră.  

Tatár Márta Éva: Apropo de SMURD şi de asistenţa medicală. Eu cred că neapărat ar trebui să 
aibă loc o discuţie între Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de Sănătate Publică şi consiliile judeţene că unele 
lucruri nu se suprapun şi cred că este un lucru asupra căruia consiliul judeţean nu prea are influenţă sau 
nu ştie exact ce se întâmplă la nivelul Direcţie de Sănătate pentru că ei sunt dependente de Minister. 
Sunt unele lucruri în care nu ştiu dacă interesele directe ale locuitorilor judeţului sunt reprezentate la 
nivelul deciziilor  de asistenţă medicală. Deci, eu cred că aici Consiliul Judeţean trebuie să fie mult mai 
activ şi să facă presiuni, legate de asistenţa medicală a locuitorilor.  

SMURD-ul este bine conceput ca o asistenţă de urgenţă regională. Noi ştim că Braşovul vrea un 
spital regional. Nu ştim încă dacă clinicile universitare din Tg. Mureş şi spitalele din Braşov cum ne vor 
primi, dar judeţul Covasna este undeva la mijloc. Practic nu ştim urgenţele unde sunt cel mai bine 
asistate. Este o problemă de asistenţa medicală a locuitorilor a acestui judeţ. Noi nefiind centru 
universitar medical, trebuie să discutăm foarte clar în ce domenii, unde trimitem şi acolo suntem siguri că 
pacienţii noştri vor fi bine trataţi.  

Eu cred că aici efectiv trebuie să aibă loc o discuţie între Direcţiile de Sănătate şi Consiliile 
Judeţene şi specialiştii, ca judeţul să nu rămână între cele două centre ca pacienţii să fie trimişi de la 
Mureş la Braşov şi invers.  

Demeter János: Vă rog ca aceste lucruri să depuneţi în scris, ca să ştim la discuţii ce trebuie să 
cerem  

Tatár Márta Éva: Nu se poate ca unele ramuri să rămână descoperite.  
Demeter János: Dacă mai sunt întrebări la acest punct? 
Şerban Valeriu: Având în vedre că am participat la câteva discuţii în legătură fondurile regionale, 

se pune problema foarte accentuat pe probleme de regiuni. Nu se mai discută numai de judeţ. Trebuie să 
ne aliniem şi noi la treaba asta. Indiferent de numărul locuitorilor, problemele sunt aceleaşi.  

Vajda Lajos: Deocamdată şi fondurile şi numărul proiectelor care vor fi predate sunt pe regiuni.  
Şerban Valeriu: Dacă întrăm cu acelaşi drept de vot, atunci şi regulile trebuie respectate.  
Vajda Lajos: Deocamdată, domnul preşedinte a negociat foarte bine, avem acelaşi fond şi 

aceeaşi posibilitate de a depune proiecte ca şi Braşovul sau Sibiul.  
 
Demeter János: Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 26 

de voturi „pentru”. 
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Referat privind aprobarea preţului de cumpărare, 

pentru amplasamentul necesar realizării unui „Centru integrat de management al deşeurilor” în judeţul 
Covasna, în cadrul proiectului regional „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita 
şi Covasna; 

 
Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte materialul. 
Sztakics István Attila: a prezentat materialul.  
 
Vajda Lajos: Acestea sunt rezultatele tratativelor. A fost prezent şi domnul consilier Şerban 

Valeriu la negocieri, unde am avut discuţii aprinse cu proprietarii. Am zis, că oricum trebuie să rezolvăm 
problema şi dacă nu putem ajunge la o înţelegere cu proprietarii, atunci trebuie să rezolvăm prin 
expropriere. Asta a fost verdictul final.  

 



Şerban Valeriu: Am participat şi eu la această discuţie. Am făcut o negociere începând de jos în 
sus. Am încercat să obţinem cel mai bun preţ pentru noi, în schimb importanţa obiectivului, ne-a pus în 
situaţia de a accepta preţul acesta, între preţul solicitat şi între preţul apropiat de evaluare. Eu cunosc 
foarte bine importanţa obiectivului, există nişte scadenţe, nişte termene exacte, mai ales la acele rampe 
care trebuie închise în 2009. Închipuiţi-vă că rampele din Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt trebuie închise 
peste doi ani de zile. A respecta ceea ce s-a stabilit la aderare, privind programul mediului în special 
depozitarea deşeurilor şi a gunoaielor, este o treabă importantă. Eu zic că deja suntem întârziaţi, aşa că 
ar trebui să ne apucăm de cazul asta, mai mult ca şi locaţia e greu de obţinut. Aţi văzut că au fost mai 
multe acţiuni de a găsi locaţii. Locaţiile sunt foarte greu de obţinut, pentru că fiecare caută să nu fie în 
zona lui. Este o problemă serioasă. Eu aş propune să aprobăm acest preţ.  

 
Demeter János: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 
Nu sunt.  
 
Deci, consideraţi că colegii noştrii au dus tratative bune.  
Supun votului dumneavoastră aprobarea acestui preţ, pentru că trebuie să demarăm repede 

procedura de contract.  
 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu unanimitate de voturi s-a acceptat  preţul de cumpărare. 
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Informare privind contractul de colaborare între 

Consiliul Judeţean Covasna şi Universitatea din Pécs.  
 
Demeter János: A prezentat materialul.  
 
Consiliul Judeţean Covasna şi Universitatea din Pécs va perfecta acest contract pe data de 5 

octombrie 2007, iar contractul semnat va fi supus aprobării Consiliului Judeţean Covasna în proxima 
şedinţă ordinară. 

Prin prezenta rog să fiţi de acord ca subsemnatul să semnez acest contract în numele Consiliului 
Judeţean Covasna. 

 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de materialul prezentat şi împuterniceşte pe domnul preşedinte Demeter János, 

pentru a semna contractul. 
 
 
Stimaţi consilieri. 
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi. 
 
Înainte de a închide lucrările şedinţei noastre de astăzi, ţin să vă aduc la cunoştinţă că şedinţa 

ordinară pe luna octombrie va avea loc în data de 31, ora 10,00, iar şedinţele comisiilor de specialitate în 
perioada 22-25 octombrie 2007.  

Vă rog să fiţi  prezenţi la aceste şedinţe. 
  
Vă mulţumesc pentru participare. 
 
 
DEMETER JÁNOS VARGA ZOLTÁN 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 
 
 
 
 
 

 
 

Secretar al judeţului Covasna, 
Varga Zoltán 


