ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 15 aprilie
2009, ora 18,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Putem începe şedinţa extraordinară reunită a Consiliul Local Sf. Gheorghe şi a Consiliului Judeţean
Covasna.
V-am invitat de data asta în sala Toleranţei a Muzeului Naţional Secuiesc, conceput şi construit, de Kós
Károly, chiar de a reprezenta toleranţa confesională şi etnică din Transilvania şi din Ţinutul Secuiesc.
După cum se ştie în 1568, la Turda a fost semnat prima declaraţie de toleranţă din Europa. Noi credem în
continuare în această toleranţă şi în spiritul ei. Iată cum vorbea în 1929, marele muzeograf Alexandru TzigaraSamurcaş, despre lăcaşul unde suntem acum: „Dintre toate muzeele provinciale din întinsul ţării româneşti, pe
lângă cele din Cluj, cel din Sf. Gheorghe este, fără îndoială, cel mai interesant şi cel mai plin de surprize…clădirea
adăposteşte obiective distante cu mii de ani de frământările vremurilor de azi. Celor cari ştiu să desprindă
limbagiul mut, dar atâta de elocvent al obiectelor făurite de mâna omenească, splendide vase, cu ale lor spirale
divers zugrăvite, le vorbesc de vremuri îndepărtate, în care preocuparea de frumos pare să fi învins meschinele
patimi ce ne despart azi. … Colegilor din Secuime trimit aceste urări cu cuget curat…”.
De altfel, muzeul este deschis vizitatorilor din 1875. Ca instituţie ştiinţifică, Muzeul Naţional Secuiesc şi-a
propus cercetarea şi prezentarea comunităţii şi a memoriei culturale regionale din Ţinutul Secuiesc. Data care
figurează în ştampila muzeului, 1879, reprezintă anul în care instituţia a devenit bun public al comunităţii secuieşti.
În prezent funcţionează ca muzeu regional finanţat de Consiliul Judeţean Covasna şi constituie un important obiectiv
turistic al acestui judeţ, cât şi al întregii regiuni.
Înainte să trecem la şedinţa a Consiliului Judeţean Covasna, propun dacă sunteţi de acord să semnăm un
acord de colaborare între municipiul Sf. Gheorghe şi judeţ, care prevede ca pe termen lung, nelimitat şi nedeterminat
să putem conlucra/colabora, dar mai ales să ne consultăm în diferite probleme de dezvoltare a localităţii şi al
judeţului. Noi considerăm că nu se poate concepe şi nu se poate lucra, trăi în paralelism, paralel localităţi cu judeţ.
Se poate lucra numai împreună.
Am pregătit o Convenţie de colaborare, care sună în felul următor.
Citeşte Convenţia de colaborare.
Dau cuvântul domnului primar.
Antal Árpád András- Primarul municipiului Sf. Gheorghe:
Eu cred, sincer, că această colaborare între Consiliul Judeţean Covasna şi de Primăria municipiului Sf.
Gheorghe, va duce la prosperitatea municipiului nostru şi cred că locuitorii oraşului sunt cei care vor avea de
câştigat.
Să semnăm această convenţie.
Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna şi Primarul municipiului Sf. Gheorghe semnează Convenţia de
parteneriat.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Aş vrea să vă informez că avem intenţia ca nu numai cu oraşul Sf. Gheorghe ci şi cu alte localităţi să găsim
posibilităţi de colaborare.
Să trecem la şedinţa Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 15 aprilie 2009, ora 18,00
s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna nr. 54 /14 aprilie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 164/S/14 aprilie 2009.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de
Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi dl secretar?
Varga Zoltán – secretarul judeţului Covasna:
Dl. Preşedinte sunt prezenţi, 23 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri
Bartha Sándor- plecat în Ungaria, Bodó Lajos – bolnav, Calinic Sabin – probleme de familie, Tatár Márta Évaconcediu de odihnă. Aşteptăm să sosească domnii consilieri Farkas György, Molnár Endre şi Tóth-Birtan Csaba.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă:
- Dl. Bokor Tibor – senator;
- Dl. Albert Álmos – senator;
- Dl. Márton Árpád - deputat;
- Dl. Horia Grama– deputat;

-

Dl. Olosz Gergely- deputat;
Dl. Édler András – deputat;
Dl. Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe;
D-na Kulcsár Tünde – secretar – Primăria Municipiului Sf. Gheorghe;
D-na Sztakics Éva –Judit - viceprimar– Municipiul Sf. Gheorghe;
Dl. Bálint Iosif – viceprimar – Municipiul Sf. Gheorghe;
D-na Bereczki Kinga - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Bodor Lóránd - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Bujdosó Albert –Zsolt - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Fazakas Mihail - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Ferencz Csaba - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Gazda Zoltán - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Guruianu Mădălin-Doru - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Ivan Niculae – Gheorghe - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Kató Béla - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
D-na Kerestély Irma - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Klárik Attila - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Kovács István - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Miklós Zoltán - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Mild Zoltán - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Nemes Tibor - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
D-na Pârvan Rodica - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Pethő István - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Szentes Ádám - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Şerban Valeriu - consilier local – Consiliul Local Sf. Gheorghe;
Dl. Deák Gyula – director - Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune- Háromszék”
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” în
subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
După dezbaterea acestui proiect de hotărâre, o să avem câteva prezentări despre domeniile şi activităţile
comune ale municipiului Sf. Gheorghe şi ale Consiliului Judeţean Covasna. Vă vom prezenta proiecte majore în
derulare şi proiecte care urmează să fie începute.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Aş vrea să vă informez că la vot participă numai consilierii judeţeni.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate 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. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi 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 proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este necesar votul a două treimi din
numărul total al consilierilor în funcţie. (21)
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” în
subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
Permiteţi-mi să prezint Expunerea de motive a preşedintelui şi Proiectul de hotărâre.
Prezintă materialul.
Salutăm pe domnul deputat Márton Árpád.

Consult consilierii judeţeni, dacă în legătură cu materialele prezentate au completări, probleme de ridicat?
Tulit Attila- consilier judeţean:
Avem câteva întrebări referitoare la proiectul de hotărâre.
Avem obiecţiuni referitoare la scopul preluării Ansamblului de dansuri „Trei Scaune-Háromszék”. În
primul paragraf din Expunerea de motivă scrie că scopul preluării Ansamblului este „…transformă această instituţie
de cultură într-una reprezentativă la nivel de judeţ.” Noi considerăm că Ansamblul are renume naţional şi
internaţional. Propunem reformularea acestei propoziţii.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mai concret. Ce propuneţi, cum să reformulăm?
Tulit Attila- consilier judeţean:
De aceea preia Consiliul Judeţean Ansamblul ca să asigure condiţii mai bune.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Propunerea mea este „scopul transformării acestei instituţii de cultură, într-una reprezentativă la nivel
judeţean, naţional şi internaţional.”
Tulit Attila- consilier judeţean:
În contractul de parteneriat apare Contractul de management, asumat de managerul Ansamblului de
Dansuri, pe care nu am primit şi nu ştim ce conţine.
Aşa preluăm un Ansamblu cu renume naţional şi internaţional că nu apare în proiectul de hotărâre unde o
să aibă sediul.
Oraşul Tg. Secuiesc este gata să semneze un Contract de parteneriat cu Consiliul Judeţean în vederea
finanţării Ansamblului. Propunem ca şi hotărârea să fie modificată în acest sens.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim. Referitor la propunerea de modificare a proiectului de hotărâre, la art. 1., propunem următoarea
formulare: „…transformării acestei instituţii de cultură într-una reprezentativă la nivel judeţean, naţional şi
internaţional”.
În ceea ce priveşte observaţia formulată de domnul consilier Tulit Attila referitor la contractul de
management, noi legal în momentul de faţă putem să preluăm Ansamblu, cu contracte încheiate, cu contract de
management, cu programele pe care le are şi cu organigrama existentă. După ce Ansamblul va intra în subordinea
Consiliului Judeţean, pentru următoarea şedinţă ordinară o să analizăm organigrama şi dacă este cazul, pregătim
reorganizarea structurii Ansambului, revizuirea contractului de management etc., desigur, împreună cu
reprezentanţii Ansamblului.
Ceea ce priveşte cofinanţarea din partea Consiliului Local Tg. Secuiesc, eu cred că nu avem nimic
împotrivă.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu art. 1 pe care l-am reformulat?
Bagoly Miklós-Levente - consilier judeţean:
Colegul nostru Tulit Attila a amintit problema sediului Ansamblului şi eu propun să clarificăm această
problemă. Am auzit, consiliul local va construi o sală de spectacole şi acolo va fi spaţiu şi pentru a se putea asigura
sediu şi Ansamblului. În contract trebuie să stipulăm, să cuprindem şi acest lucru pentru că este o instituţie de interes
judeţean şi nu are sediu.
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe
Domnul consilier judeţean Tulit Attila a spus că municipiul Sf. Gheorghe va pierde o instituţie foarte
importantă. Eu cred că nu va pierde nimic municipiul. Instituţia va rămâne a oraşului şi al locuitorilor din acest oraş.
În ceea ce priveşte sediul, din păcate, într-adevăr, în acest moment Ansamblul de Dansuri „Trei ScauneHáromszék” nu are sediu, iar Municipiul Sf. Gheorghe va contribui la construirea unei săli, în curtea teatrului, unde
va putea desfăşura activitatea şi Ansamblul.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim. Totodată aş vrea să vă informez că proiectul de hotărâre conţine şi elemente de identificare şi
anume: personalitate juridică, nr. CUI, cont bancar şi alte elemente.
La art. 2 scrie în felul următor: „Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” preluat conform art. 1,
îşi păstrează personalitate juridică cu toate datele de identificare al acestuia” şi după cum îl cunosc pe domnul
Primar, cu siguranţă avem asigurat sediul pentru Ansamblu pentru că domnul Primar ceea ce promite şi face.
Baka Mátyás- consilier judeţean:
Eu sunt printre puţinii consilieri care acum 10 ani am votat pentru transferul Ansamblului de Dansuri în
subordinea Consiliului Local.
Au trecut 10 ani şi situaţia actuală este alta din anumit punct de vedere. Noi atunci am votat pentru că am
considerat că Ansamblul va fi în mâini bune, motivul Consiliul Local avea mai mulţi bani şi acum are un buget de
cca. două ori mai mare decât Consiliul Judeţean.
Eu personal mă bucur că Ansamblul va fi iarăşi în subordinea Consiliului Judeţean.
Legat de art. 1 eu cred că ceea ce este important este faptul că: „dintr-o instituţie de rang municipal va
deveni o instituţie de rang judeţean”. Faptul că are renume naţional sau internaţional este o altă problemă.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Solomon Ioan - consilier judeţean:
În legătură cu proiectul de hotărâre care este supus dezbaterii astăzi, din partea Grupului Alianţei
Româneşti vrem să vorbim despre o problemă care se leagă de problema discutată şi care sperăm că va fi rezolvată
în viitor.

Este vorba de soluţionarea prin bugetul judeţului, atât nevoia legitimă de promovare a culturii maghiare,
care o facem cu brio şi merită toate felicitările Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, cât şi problema
similară a promovării culturii populare, a folclorului şi a tradiţiilor româneşti. Acest domeniu de cca. 10 ani a fost
lăsat de izbelişte din lipsa resurselor financiare.
Ştiţi foarte bine, că până acum 10 ani în urmă, exista similar „Ansamblul Folcloric Ciobănaşul” din
Întorsura Buzăului care se preocupa ca şi Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, de păstrarea şi
promovarea tradiţiilor poporului în ceea ce priveşte dansul popular românesc. Din lipsă de bani acest ansamblu s-a
desfiinţat.
Din fericire, ideea, obiceiul şi fenomenul nu a dispărut pentru cei care au făcut această treabă, în perioada
respectivă, au făcut-o cu pasiune şi au păstrat pasiunea în acest domeniu cu un sprijin financiar mai modest care nu
este de neglijat.
În aceste condiţii la Întorsura Buzăului, acel nucleu din oameni de cultură, amatori au înfiinţat o asociaţie
culturală cu personalitate juridică care funcţionează, dar ajungându-se la acest subiect de pe ordinea de zi, prin care
s-a găsit această formulă de a ridica Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, care este un lucru corect.
Se pune problema de preluare a efortului financiar de susţinere a acestei Ansamblu în proporţie de ¾ de la
bugetul municipiului la bugetul judeţului.
În aceste condiţii, cred că este firesc să solicităm sprijinul dumneavoastră, un acord de principiu, de a găsi
un mecanism juridico-financiar similar pentru sprijinirea financiară, într-un protocol de colaborare între consiliul
judeţean, Consiliul Local al oraşului Întorsura Buzăului şi alte consilii locale din zona Întorsurii Buzăului, pentru
sprijinirea în proporţii similare cu cele care sunt cuprinse în hotărârea de astăzi, a activităţii culturale al acestei
asociaţii.
Cred că este îndreptăţită această solicitare, având în vedere necesitatea şi chiar obligaţia noastră ca
autoritate judeţeană, de a acorda egalitate de tratament şi de şansă culturii româneşti, asemenea culturii maghiare.
Cultura tradiţională nu este una în faţa altuia. Fiecare îşi completează zestrea şi specificul deosebit al judeţului.
În acelaşi timp este vorba de bugetul Judeţului Covasna, care este alimentat în mod natural atât de
contribuabili care trăiesc cultura maghiară cât şi de cei care sunt definiţi de cultura română.
Avem rugămintea de a ne sprijinii şi de a obţine un acord de principiu, pentru soluţionarea în viitor a
acestei probleme.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Înainte să dau cuvântul domnului primar aş vrea să vă anunţ că a sosit şi domnul senator Albert Álmos.
Dau cuvântul domnului primar.
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe
Eu vreau să întind o mână de ajutor.
Ştiţi că în Municipiul Sf. Gheorghe avem Teatrul Andrei Mureşanu şi eu consider că acest teatru, chiar dacă
este finanţat din bugetul Municipiului Sf. Gheorghe, ar putea să-şi desfăşoară activitatea şi în zona Întorsurii, deci ar
putea să ofere servicii culturale şi în zona respectivă, cu atât mai mult că în Sf. Gheorghe sunt 15 mii de locuitori
români şi în zona respectivă sunt 25 mii de români.
Până a cere o cofinanţare din partea acestor localităţi, Municipiul Sf. Gheorghe este deschis ca împreună cu
consiliul judeţean sau societatea civilă, să orientăm Teatrul Andrei Mureşanu şi către această zonă. Trebuie să vă
spun că nu există nici o localitate în România cu 15 mii de locuitor care să aibă teatru propriu.
Eu cred că Teatrul Andrei Mureşanu ar putea oferii servicii culturale şi în această zonă, fără a cere bani de
la aceste comunităţi.
Eu cred că este o ofertă despre care putem să discutăm şi sunt convins că toţi consilierii locali vor fi de
acord.
Solomon Ioan - consilier judeţean:
Ideea şi propunerea este frumoasă dar nu acoperă ceea ce am solicitat noi.
Tradiţia populară de acolo, are nevoie de sprijin prin oameni vii care să o ducă mai departe şi să o
promoveze.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
De aceea am venit în Sala Toleranţei pentru că cred în toleranţa etnică. Pe plan politic am declarat acest
lucru, cred că şi pe plan politic şi pe plan administrativ şi pe plan financiar trebuie să ne îndreptăm spre o
proporţionalitate aşa cum sunt modele în Europa.
Data trecută într-o altă discuţie cu latura etnică, am spus că România nu este numai ţara românilor este şi a
noastră pentru că trăim în această ţară, precum nici Ţinutul secuiesc nu este numai a secuilor ci este a tuturor
cetăţenilor care au domiciliul în această zonă.
Sunt mândru că sunt secui precum şi dumneavoastră sunteţi mândru că sunteţi români. Putem să trăim,
putem să aducem decizii fără să jignim naţionalitatea, spiritul şi esenţa convieţuirii.
Eu cred că putem găsi o soluţie viabilă din punct de vedere juridic şi financiar corect ca să putem aborda,
rezolva problema ridicată de dumneavoastră.
Kovács István– consilier local:
Dat fiind faptul că sunt membru al consiliului municipal, deci casa cu fata de măritat. Noi avem lada cu
zestre şi totuşi ne-ar interesa unde va ajunge, ce soartă va avea această trupă de dans atât de valoroasă.
Am vrea să vedem ca în afară de titulatura de instituţie judeţeană ce va primi în plus, sau ce aşteptări sunt
faţă de acest Ansamblu, ce schimbări vor fi în afară de faptul că finanţarea vine dintr-o altă sursă.
În mod concret, această schimbare va afecta viaţa artistică sau activitatea Ansamblului?
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe

Eu cred că fata nu se va muta în chirie ci cu contribuţia noastră vom construi o casă nouă pentru fată. Ca să
putem construi această casă nouă trebuie să-o mărităm pe fată. Deci fata va avea numai de câştigat.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Referitor la întrebarea domnului Kovács István şi eu sunt de acord că municipiul are întotdeauna mai mulţi
bani decât judeţul, chiar de două ori mai mult are la dispoziţie din buget, însă şi judeţul a fost şi până acum şi va fi şi
în viitor un bun gospodar în ceea ce priveşte parohia consiliului judeţean.
Eu cred că această iniţiativă de cofinanţare va aduce un plus şi din punct de vedere financiar pentru
Ansamblu, însă eu cred că nu numai Ansamblul trebuie să câştige din acest lucru ci populaţia judeţului.
Avem intenţia ca Ansamblul nu numai în Sf. Gheorghe şi în oraşe să aibă spectacole, ci şi în mediul rural.
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe
Înainte ca cineva să devină invidios pe municipiul Sf. Gheorghe pentru că are bugetul mai mare decât
judeţul, trebuie să vă spun că municipiul are mult mai multe cheltuieli de cât judeţul.
Şerban Valeriu - consilier local:
Mi-am schimbat locul, până anul trecut eram consilier judeţean acum sunt consilier local.
Vroiam doar să spun că apreciez pozitiv ideea judeţului pentru colaborarea mai atentă, mai serioasă cu
localităţile din judeţ. Prin Legea nr. 215/2001 fiecare localitate are o autonomie, deci această colaborare trebuia să se
facă mai de mult.
Cred că colaborarea va fi un lucru bun pentru locuitorii municipiului atât români cât şi maghiari ca lucrurile
să meargă bine şi să putem să ne dezvoltăm.
Vreau să fac o remarcă în legătură cu modul de colaborare. Trebuie să extindem această colaborare.
Colaborare cu Judeţul Harghita şi cu Municipiul Miercurea Ciuc avem, care este benefic pentru noi pe plan
economic, de schimbul experienţelor şi mai ales în legătură cu aeroportul, de care am auzit lucruri rele.
Colaborarea trebuie extinsă şi cu alte localităţi.
În legătură cu Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, apreciem că fiecare doreşte să fie
continuată cultura şi tradiţia.
Experienţa este benefică şi eu cunosc Ansamblul, deci nu sunt străin de acest lucru şi mă bucură că domnul
preşedinte încearcă că rezolve şi problema de la Întorsura Buzăului. Această problemă este una mai veche care
trebuia să fie rezolvat la timpul respectiv, înainte de dezintegrarea acestui Ansamblu.
Cred că va fi o treabă de proporţionalitate şi de toleranţă reciprocă.
Din partea noastră se poate observa că suntem gata să participăm la toate acţiunile indiferent că e acţiune
economică, culturală, sportivă sau de altă natură pentru ca într-adevăr împreună să ducem această căruţă şi să creăm
tensiuni care nu sunt necesare şi care nu duc la lucruri bune.
Eu apreciez încă o dată şi vă asigur că comunitatea românească este gata şi acţionează permanent pentru
întreaga comunitate.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim. Dau cuvântul domnului deputat Márton Árpád.
Márton Árpád – deputat:
Aşi dori să vă dau o veste bună. Astăzi la ora 12, 15 o largă majoritate, cca. 65% din reprezentarea
parlamentară în care mă aflam şi eu, s-a pus pe ordinea de zi a şedinţei care va avea loc săptămâna viitoare, marţi,
practic prima lege fără raport, în forma iniţială a ordonanţei legate de aeroport.
Am vorbit şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, deci există această colaborare cu judeţul Braşov
aşa să nu vă gândiţi la nimic rău.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Probabil ştiţi că Judeţul Covasna este partener în această afacere cu un procent mic de 0,5%, dar tot suntem
parteneri.
Pârvan Rodica - consilier local:
Mă gândeam ce bine ar fi fost ca acum 9 ani, cu două mandate în urmă să fi încheiat această colaborare
între consiliul local şi consiliul judeţean.
Am observat că domnului preşedinte îi plac citatele şi eu fiind colecţionar de citate a-şi citi un citat de
Simion Mehedinţi „ O ţară nu se face bine cu ideologii ci cu oamenii”.
Propun ca aceste întâlniri să nu fie numai o dată pe mandat ci semestriale unde să putem discuta problemele
de interes comun şi să le rezolvăm în această componenţă.
Propun ca la aceste întâlniri să fie invitaţi nu numai domnii Márton Árpád şi Albert Álmos ci şi domnul
Horia Grama.
La următoarea întâlnire să veniţi şi cu un proiect pentru susţinerea Ansamblului Ciobănaşul din Întorsura
Buzăului şi aştept să fie organizat un spectacol comun pentru Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” şi
Ansamblul Ciobănaşul.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Fazakas Tibor – consilier judeţean:
Eu consider că este un lucru bun preluarea Ansamblului şi consider că este un lucru benefic dar ca acest
lucru să-şi atingă scopul declarat, ca să putem asigura o dezvoltare continuă şi permanentă a Ansamblului, grupul de
consilieri MPP-PCM prim cuvântul domnului Tulit Attila a propus ca acest parteneriat pe care judeţul îl încheie cu
municipiul să fie extins la toate localităţile din judeţ.
Noi deja avem binecuvântarea localităţii Tg. Secuiesc, care este de acord să participe la cofinanţarea acestui
Ansamblu. Noi dorim că această cofinanţare să vină în plus la finanţarea care se asigură de cei doi semnatari.
Totodată propunem ca această cofinanţare să fie extinsă şi pentru celelalte localităţi ale judeţului.

Referitor la cele spuse de domnul consilier local Kovács István, noi de aceea am cerut să fie modificat
textul contractului de asociere, ca sediul şi locul de desfăşurare a probelor, a muncii productive, să fie asigurată în
continuare de către municipiu.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Sztakics Éva – viceprimar al Municipiului Sf. Gheorghe:
Din punct de vedere juridic, înainte de ajunge la această concluzie, am studiat din mai multe puncte de
vedere posibilitatea cofinanţării Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”. În România cofinanţarea unei
instituţii culturale, nu este posibilă din punct de vedere juridic.
Singura soluţie este cofinanţarea programelor culturale.
Municipiul Sf. Gheorghe va contribui la cofinanţarea spectacolelor.
În ceea ce priveşte problema sediului, noi suntem de acord că trebuie să ajutăm Ansamblul, dar în acest
moment nu există sediu. Există un contract de închiriere a unei spaţii care va exista şi în continuare. Dacă noi punem
la dispoziţia Ansamblului un spaţiu, prin contract de comodat, acest lucru va deschide şi alte probleme şi deja avem
problema asigurării sediului şi pentru Teatrul Andrei Mureşanu, care depinde de preluarea cinematografului Arta.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Albert Álmos – senator:
Mulţumesc pentru invitaţie la această şedinţă comună. Nu am mai fost la o asemenea şedinţă şi eram curios
cum se derulează.
În această temă de preluare, când a preluat consiliul local Ansamblul, am fost personajul principal din
partea consiliului local iar din partea consiliului judeţean a fost domnul Şerban Valeriu şi domnul Baka Mátyás şi
domnul Szentes Ádam care a fost şi atunci consilier local.
Era datoria oraşului să facă acest lucru important, consiliul judeţean a luat o decizie fără să se consulte cu
noi, pe motivul că nu mai are bani.
Eu cred că această instituţie s-a bucurat de sprijinul consiliului local şi nu este vorba de cedarea unei
formaţii culturale care nu mai produce nimic ci este vorba de o formaţie foarte importantă atât pentru municipiu cât
şi pentru judeţ.
Kiss Tiberiu – consilier judeţean:
Ca răspuns la cele spuse de doamna viceprimar, nu demult am predat un teren municipiului fără nimic, deci
lada cu zestre este terenul şi sperăm că o să fim invitaţi la inaugurarea acestui parc, ca să vedem ce s-a întâmplat cu
lada cu zestre.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Domnul primar o să ne prezinte, mai târziu, soarta terenului de 6013 mp, pe care, acum o lună, am dat în
administrarea consiliului local.
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe:
O singură rectificare la cele spuse de domnul Kiss Tiberiu: terenul nu l-aţi predat fără nimic, l-aţi predat cu
foarte mult gunoi.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Eu cred că am fost toleranţi de a asculta opinia fiecăruia.
Vă consult dacă mai aveţi observaţii în legătură cu proiectul de hotărâre?
Nu sunt.
Propun reformularea art. 1 în felul următor: „scopul transformării acestei instituţii de cultură într-una
reprezentativă la nivel de judeţ” pentru că era la nivel de oraş , „ şi promovarea acesteia la nivel naţional şi
internaţional”.
Consult pe domnul consilier Tulit Attila dacă e bine aşa?
Tulit Attila – consilier judeţean:
Da.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
În forma modificată supun la vot art. 1.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi se aprobă art. 1 din proiectul de hotărâre, în forma
modificată.
Supun la vot în întregime proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
Dau cuvântul domnului Deák Gyula, directorul Ansambului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”.
Deák Gyula – director – Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”:

Îmi pare bine că aţi votat cu unanimitate de voturi şi consider că acest vot trebuie să aducă ceva puls în
viaţa Ansamblului. Orice schimbare atunci are sens şi rol dacă aduce ceva pozitiv.
Consider că Ansamblul este pe drumul cel bun pe care în permanenţă dorim să-l îmbunătăţim.
Solicit prin prezenta să fiţi alături de noi şi în continuare, atât financiar cât şi în rezolvarea altor probleme
care se ivesc.
Totodată, consider o problemă destul de importantă şi a-şi dori ca prin această schimbare a tutelei să nu
avem mai puţină autonomie.
Ţin să mulţumesc fostului primar, domnului Albert Álmos, care timp de 10 ani cât am fost sub conducerea
lui, deci în subordinea primăriei Municipiului Sf. Gheorghe, a respectat autonomia instituţiei noastre şi am fost lăsaţi
să lucrăm aşa cum am crezut noi că este mai bine.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Propun să trecem la prezentarea câtorva proiecte comune. Trebuie să vă spun că noi am programat mai
multe, dar având în vedere timpul înaintat vă propun să ne axăm pe programe în care este direct implicat atât
municipiul cât şi judeţul.
Rog pe domnul primar să prezinte proiectul despre care am vorbit.
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe:
Prezintă un slide-show despre proiectul integrat de dezvoltare urbană.
Henning László-János – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Prezintă un slide –show despre renovarea Spitalului Judeţean Dr. Fogolyán Kristóf.
Klárik László – administratorul public al Judeţului Covasna:
Prezintă un slide –show despre extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul
Covasna.
Biró Dónát – arhitect şef al Judeţului Covasna:
Prezintă un slide-show despre Proiectul „Drumul apelor minerale”.
Fazakas Tibor – consilier judeţean:
După ce am pus pe o cărare bună cultura, aprobând finanţările Ansamblului şi am văzut planurile
Municipiului Sf. Gheorghe, ajungem la concluzia că dacă acest lucru se realizează, cetăţenii vor primii lucruri bune,
calitatea vieţii se va îmbunătăţii însă pentru aceste servicii va fi nevoie de bani.
Se pune problema câştigării banului de către cetăţeni.
Suntem singurul judeţ din ţară care nu are un parc industrial şi indicatorii economici reflectă o situaţie
economică slabă.
Eu m-am bucurat când municipiul împreună cu judeţul au cumpărat Câmpul Frumos pentru realizarea unui
parc agro-industrial, dar nu s-a întâmplat nimic pentru realizarea acestui parc agro-industrial.
Adresez întrebarea conducerii judeţului şi domnului primar, ce se întâmplă în acest domeniu?
Antal Árpád András – primar – Municipiul Sf. Gheorghe:
La întrebarea care a stins şi lumina, în această sală, trebuie să vă spun că avem proiecte comune cu consiliul
judeţean şi în ceea ce priveşte acest parc agro-industrial, care va fi construit atât pe terenurile care sunt ale primăriei
cât şi pe terenuri private care urmează a fi achiziţionate în zonă.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna:
Mulţumim.
Chiar acum am vrut să vă prezentăm planul parcului agro-industrial de la Câmpul Frumos însă se pare că
nu se poate repara pana de curent, deci vă propun să vizionăm la proxima şedinţă acest material.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Vă Doresc paşte fericit celor care la sfârşitul săptămânii sărbătoresc Paştele.
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