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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 23 septembrie 2010, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

Stimaţi consilieri,  

după cum observaţi am invitat din nou la şedinţa noastră membrii Serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Valea Crişului şi conducătorii Inspectoratului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazu” al Judeţului Covasna. 

După cum se ştie, anul acesta, la Concursurile profesionale ale serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

al comunei Valea Crişului a obţinut locul I la etapa judeţeană şi la cea interjudeţeană, iar 

la etapa naţională a ocupat locul III.  

Apreciem pregătirea şi dăruirea de care au dat dovadă membrii Serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Valea Crişului, iar dacă avem în vedere 

echipele cu care au concurat şi care reprezintă judeţe mari ale ţării cu potenţial material 

şi uman mult mai mare decât judeţul Covasna, respectiv judeţele Timiş, Bihor, Suceava, 

Călăraşi, Dolj şi Tulcea, ne dăm seama de importanţa rezultatului obţinut. 

Le urăm succes pe viitor şi suntem convinşi că vor reprezenta comuna Valea 

Crişului şi totodată şi judeţul cu cinste ca şi în acest an.  

Vă mulţumim şi permiteţi-mi să vă înmânez câte o medalie, drept recunoştinţă 

pentru efortul D-voastră, şi un premiu acordat de această dată întregii echipe.  

(Domnul preşedinte a înmânează, pe bază de tabel nominal, câte o medalie 

pentru fiecare membru al echipei şi un plic cu o sumă de bani pentru întreaga echipă.) 

Cei prezenţi în sală aplaudă.  

 

Szigyártó András: Noi, pompierii voluntari din Valea Crişului, am depus o 

muncă extraordinară începând din anul 1994 când a intrat în vigoare noul program de 

concurs ale pompierilor voluntari şi civili.  

În anul 1994 pompierii voluntari din Valea Crişului au ocupat primul loc la faza 

pe judeţ şi locul doi la faza interjudeţeană. Atunci am început să muncim şi mai mult ca 

să urcăm pe vârf, ceea ce am şi reuşit.  

În anul 2003 am fost campioni ai ţării la concursul profesional de pompieri 

voluntari organizat la Târgu Jiu. Nu a ieşit totul aşa cum am dorit noi. 

Am câştigat, deşi nu noi eram cei mai buni, dar am avut noroc şi am reuşit să 

câştigăm. 

În anul 2004 am câştigat locul III la faza naţională şi am fost mulţumiţi de acest 

rezultat pentru că am ştiut că înainte cu un an numai cu noroc am câştigat locul I.  
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De atunci, în fiecare an am avut adversari foarte puternici. Noi aşa am ales 

membrii echipei să avem şi noi un lot, cu care putem să ne confruntăm cu cei mai buni 

din ţară. 

Am reuşit acest lucru şi iată în acest an pot să spun că nu am avut norocul ca să 

ocupăm locul I, dar nici nu suntem aşa de buni ca să ocupăm locul I. 

Promitem că de acum încolo o să ne pregătim şi mai mult. Înainte de concurs în 

fiecare seară ne-am antrenat, am făcut exerciţii. 

Am ocupat la Timişoara onorabilul loc III dar am putea să spunem că am ocupat 

locul II, pentru că am avut acelaşi număr de puncte cu echipa din Suceava numai că la 

unul din probe unde s-au dat puncte bonus ei au fost mai buni şi au primit bonus mai 

mare. 

Aşa am ocupat noi locul III şi ei locul II. 

Mulţumim domnului Preşedinte, pentru sprijinul acordat în perioada de 

pregătire şi că aţi fost alături de noi. Mulţumim atât pentru sprijinul material cât şi cel 

spiritual.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Anul viitor o să aveţi ocazia să fiţi primii, pentru că la iniţiativa domnului 

colonel Şimonca Liviu şi domnului colonel György Alfons Gheorghe, încercăm ca faza 

naţională a concursului să fie organizat în judeţul Covasna adică la Valea Crişului.  

Szigyártó András: Aş dori să-i mulţumesc lui „Gyuri bácsi” aşa cum îl cunoaşte 

toată lumea, că este scânteia echipei şi că participă cu noi la toate antrenamentele şi 

concursurile şi atunci când e bolnav. Gyuri bácsi are acum 82 de ani.  

Tamás Sándor: Mult înainte.  

Szigyártó András: Mulţumim încă odată pentru invitaţie şi pentru sprijin. 

Tamás Sándor: Mulţumim şi noi. 

György Alfons Gheorghe: Aş dori să felicit membrii Serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă al comunei Valea Crişului, pentru că a concura la nivel naţional este 

un efort foarte mare. Pe lângă cunoştinţe trebuie să aibă atât îndemânare cât şi 

pricepere.  

Nu este uşor să obţii un asemenea rezultat pentru că la nivel naţional se 

concurează cu nişte servicii voluntare cu tradiţie.  

Pe noi ne bucură că avem un serviciu voluntar care are la nivel naţional o tradiţie 

bună şi o tradiţie frumoasă.  

Aş dori să fac o mică precizare: să nu uităm nici ceilalţi membrii ai serviciilor 

voluntare constituite la nivelul altor localităţi din judeţ, pentru că au avut evenimente 

deosebite şi nu numai în cazul inundaţiilor dar şi în alte situaţii, au acţionat foarte bine, 

au intervenit la timpul optim şi foarte eficient.  

Sunt şi servicii voluntare care au stat zi şi noapte la inundaţii, ne-au ajutat de 

foarte multe ori la intervenţii la incendii şi bine înţeles şi la alte evenimente care au avut 

loc în judeţ. 

Încă o dată felicitări echipei. 

Vă mulţumesc.  

(Cei prezenţi în sală, aplaudă.) 
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Tamás Sándor: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară 

pentru astăzi, 23 septembrie 2010, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 

94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 435 / 17 septembrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 291 /S/17 septembrie 2010. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier Bote Aurel.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului 

Judeţean Covasna. 

 

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

participă dl. prefect György Ervin. 

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. 181/2008, iar în calitate de invitaţi 

participă:  

- D-na Török Zsuzsa –manager -  Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

- Dl. Fülöp Árpád – director economic - Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

- D-na Deme Judit – director – Direcţia de Sănătate Publică Covasna; 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Motica Andrei – director – Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

- Dl. György Alfons Gheorghe – inspector şef –Inspectoratul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazu” al Judeţului Covasna; 

- Dl. col. Sădean Dumitru Vasile – prim adjunct al inspectorului şef - 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazu” al 

Judeţului Covasna; 

- Membrii Serviciului voluntar de urgenţă al Comunei Valea Crişului; 

- 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; 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 11 august 2010, 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 11 august 2010.  

 

Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 01 septembrie 

2010, 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 01 septembrie 2010.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar 

materialele în format electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului scoaterea de pe 

ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe,str. Kós K{roly nr. 4, județul Covasna. Motivul scoaterii 

proiectului de hotărâre vi-l va prezenta domnul director Sztakics István Attila. 

Sztakics István Attila: Atunci când am redactat proiectul de hotărâre şi am 

analizat foarte amănunţit extrasele de carte funciară ale imobilelor, care urmează a fi 

cumpărate, am constatat că unele clădiri nu sunt înscrise în cartea funciară. Astfel, am 

cerut părerea unui topograf care a propus actualizarea datelor acestor imobile, de fapt 

înscrierea acestora în cartea funciară, ceea ce necesită o perioadă de câteva săptămâni. 

Probabil la şedinţa următoare vom supune votului dumneavoastră proiectul de 

hotărâre împreună cu clădirile înscrise în cartea funciară.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul 

ordinii de zi? 

Tulit Attila: Cumpărarea imobilului ar fi bine şi din punct de vedere cultural 

strategic, dar acest proiect a mai fost supus dezbaterii plenului şi a fost amânat. 

Dacă atunci nu am fi amânat, ce s-ar fi întâmplat dacă numai acum au fost 

observate aceste probleme? 

Propun să contactăm o altă firmă de specialitate şi să reanalizăm pentru ce am 

plătit o sumă de bani dacă iarăşi trebuie să plătim pentru evaluare. 

Henning László János: Nu am plătit nimic.  

Tamás Sándor: Au fost evaluate imobilele existente, iar problema este că un 

imobil nu figurează în cartea funciară.  

Deci în evaluare sunt toate imobilele. 

Proprietarul va face demersurile necesare pentru înscrierea imobilului în cartea 

funciară, nu noi. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţi? 

Nu sunt. 

Supun la vot modificare ordinii de zi conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor 

privind acordarea de fructe în şcoli, în perioada septembrie-decembrie 2010; 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din 

proprietatea municipiului Sf. Gheorghe și din administrarea Consiliului local al 

municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna a unui imobil situat în Sf. Gheorghe, 

str. Ciucului nr. 15, jud. Covasna; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

7/2010 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în parteneriat 

cu Consiliul Judeţean Harghita la proiectul „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca 

produs turistic al judeţelor Harghita şi Covasna”, finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi 

consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi 

a activităţilor de marketing specifice”; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea 

construirii în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. 

Gheorghe a unei clădiri care să găzduiască Sala de autopsie pentru Serviciul de 

Medicină Legală; 

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulţi; 

7. Proiect de hotărâre pentru  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii şi 

combaterii exploatării copiilor prin muncă, cu modificările ulterioare; 

8. Raportul anual al unor consilieri judeţeni pe anul 2009;  

9. Raportul de activitate al unei Comisii de specialitate , pe anul 2009; 

10. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Ambrus József: Aş dori să mă înscriu la punctul diverse. 

Tamás Sándor: Bine. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

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 proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2 şi 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 3 şi 5 de pe ordinea de 

zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi 

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 
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Dacă se abţine cineva? 

Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2010; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nagy András: Stimaţi consilieri. Am dori amânarea discuţiilor şi a votului 

referitor la bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”. Am dori să cunoaştem şi să cunoaşteţi toţi, în detaliu, acest buget şi 

după o discuţie amplă să adoptăm bugetul pentru că este o instituţie foarte importantă.   

Tamás Sándor: Mulţumim. Rog pe doamna manager să explice de ce trebuie să 

adoptăm acum bugetul.  

Török Zsuzsa: Aşa cum a fost prezentat în comisiile de specialitate, acest buget 

care urmează a fi aprobat se referă efectiv la acele fonduri care sunt alocate de la 

Ministerul Sănătăţii pentru lucrările de consolidare şi pentru aparatură medicală. 

Aceste plăţi se fac pe baza unui contract iar traseul lor este Ministerul Sănătăţii, Direcţia 

de Sănătate Publică, Consiliul Judeţean şi aşa ajung la Spitalul Judeţean. 

Eu presupun că de aceea aveţi obiecţii referitor la bugetul de venituri şi cheltuieli 

ce s-a explicat şi în toate comisiile de specialitate: pentru trimestru III şi IV efectiv 

spitalul nu are contractele valorice conform negocierii, datorită lipsei de fonduri ce 

există la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Am explicat în toate comisiile de 

specialitate că acoperirea valorică, deci cu fonduri, a serviciilor negociate se va face prin 

act adiţional în momentul în care se face rectificarea bugetară la nivelul ţării.  

De aceea sunt la trimestrul IV acele cifre din care se vede foarte clar că nu 

acoperă cheltuielile şi sunt diferenţe între primul trimestru şi al doilea trimestru.   

Ca să putem face efectiv plăţile către constructori şi ca să putem primi banii 

pentru aparatura medicală de la Ministerul Sănătăţii şi datorită Ordinului  nr. 1043/2010 

care prevede această procedură s-a prezentat bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit 

conform actelor care există, a reglementărilor de bază şi după avizul dat de Direcţia de 

Sănătate Publică. 

Nagy András: Întrebarea mea este dacă există o dată limită şi dacă da care este 

data aceea? Eu totuşi consider că răspunsul dumneavoastră nu acoperă în totalitate ceea 

ce am vrut să aflăm pentru că sunt „n” puncte în bugetul de venituri şi cheltuieli. 
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Nu ştiu dacă colegii au bugetul detailat pentru că în comisii au fost prezentate 

anumite paragrafe şi nu în detaliu.  

Menţinem propunerea de amânare. 

Tamás Sándor: Ani de zile, unii s-au plâns că nu se întâmplă nimic la Spitalului 

Judeţean de Urgenţă, noi anul trecut am adus bani. În anul 2009 s-au alocat 9 miliarde 

de lei din care s-a şi construit.  

În acest an am primit 52 miliarde de lei pentru Spitalul Judeţean. 

Nu ştiu dacă dumneavoastră cunoaşteţi cum se pot aduce bani în Judeţul 

Covasna, mai ales în perioada asta de criză. 

Putem termina lucrările în 15 ani la Spitalul Judeţean, în condiţiile în care sunt şi 

posibilităţi juridice pentru continuarea lucrărilor. Aceste posibilităţi juridice se deschid 

prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre ca să putem continua aceste lucrări.  

Eu vă întreb dacă vreţi să mai amânăm puţin sau vreţi să continuăm aceste 

lucrări? 

Nagy András: Eu am cerut transparenţă. Dacă consilierii cunosc acest buget 

atunci putem să discutăm.  

Tamás Sándor: Încă o dată vă spun, am reuşit să facem lucruri care nu s-au putut 

face în ani de zile.  

Spitalul funcţionează ca instituţie în subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

dar încă nu are un buget aprobat.  

Henning László János: Putem să discutăm despre bugetul trimestrului IV, dar în 

bugetul trimestrului III nu prea avem ce modifica pentru că suntem deja la sfârşitul 

lunii septembrie. 

Joós Ştefan Leontin: Sunt două lucruri diferite, acestea sunt bani care vin la 

Ministerul Sănătăţii pentru investiţii. Există o investiţie în curs, care la ora actuală ar 

trebui să fie terminată şi este o situaţie neplăcută atât pentru personal cât şi pentru 

pacienţi.  

După părerea mea nu ar trebui să blocăm continuarea lucrărilor ci s-o finalizăm. 

Sunt de acord cu cele spuse de colegiul nostru Nagy András, că trebuie să 

discutăm despre buget în detaliu, dar ştiu că vor mai fi rectificări pentru că sumele 

alocate nu acoperă cheltuielile până la sfârşitul anului şi propun să discutăm despre 

buget odată cu acea rectificare şi să lăsăm lucrările să continue.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. Dau cuvântul doamnei director Deme Judit. 

Deme Judit: Domnul consilier Joós Ştefan v-a prezentat exact acelaşi lucru pe 

care vroiam să vă spun şi eu.  

Deci este vorba de două lucruri complet diferite. Finanţarea spitalului se 

compune din banii Ministerului Sănătăţii, care până acum au fost derulate numai prin 

Direcţia de Sănătate Publică, iar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate este o altă 

sursă de venit, complet diferită. În momentul de faţă vorbim de banii de la bugetul de 

stat, din accize, bani din partea Ministerului Sănătăţii.  

Din momentul în care, pe baza descentralizării Spitalul Judeţean a intrat ca 

management în atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna, Consiliul Judeţean trebuie să 

aprobe finanţarea din partea Ministerului Sănătăţii.   
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La o altă şedinţă, când se va supune aprobării rectificarea, putem discuta despre 

contracte, despre valoarea sumelor oferite, dar acest lucru nu ţine de obiectul acestei 

hotărâri.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Propun să avem o şedinţă extraordinară, numai pe problematica Spitalului 

Judeţean, dar asta dorim să fie după ce grupul de audit, numit prin Dispoziţia 

preşedintelui, să termine ceea ce a început. Comisia va termina auditul până la 30 

septembrie şi la începutul lunii octombrie propun să avem o şedinţă extraordinară sau o 

şedinţă în care vom discuta despre problema spitalului.  

O să vedem atunci bugetul şi o să vedem şi cum funcţionează noul Consiliu de 

administraţie al spitalului după care o să vedem şi celelalte etape care urmează să fie 

parcurse. 

Aceasta este răspunsul şi propunerea mea şi  putem decide acum şi data când o 

să avem şedinţa extraordinară.  

Nagy András: Atunci vom discuta şi despre buget. 

Tamás Sándor: Exact. 

Nagy András: Ca să nu blocăm investiţia. 

Tamás Sándor: Adoptăm hotărârea acum şi vom discuta în şedinţa 

extraordinară.  

Bodó Lajos: Atât în cadrul grupului de consilieri UDMR cât şi cadrul Comisiei 

VI am avut semne de întrebare dar ni s-a adus la cunoştinţă că bugetul pentru investiţie 

nu se poate aproba separat.  

Henning László János: Cum aţi văzut şi în cazul Consiliului Judeţean de multe 

ori sunt schimbări în cadrul bugetului.  

Acum spitalul a ajuns în subordinea Consiliului Judeţean şi vom avea 

posibilitatea de a discuta aceste lucruri. 

Tamás Sándor: Propun să ţinem şedinţa extraordinară miercuri 13 octombrie ora 

12,00 când vom discuta numai problematica spitalului.  

Nagy András: Mai înainte, dacă se poate ca grupul de consilieri PCM-MPP să ne 

întâlnim cu Consiliul de administraţie.  

Tamás Sándor: Sigur.  

În data de 13 octombrie vom avea şedinţă extraordinară. 

Calinic Sabin: Data de 13 octombrie este foarte bine, dar rugămintea mea este 

dacă se poate cu 1-2 zile înainte să primim datele şi Raportul comisiei de audit, ca să nu 

pierdem vremea aici cu cifre.   

Tamás Sándor: Până în data de 10 octombrie 2010. 

Tatár Márta Éva: Neapărat să participe la şedinţă şi preşedintele Casei de 

Asigurări de Sănătate.  

Tamás Sándor: Bine. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de fructe în şcoli, în perioada 

septembrie-decembrie 2010; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

solicitarea de transmitere cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Sf. Gheorghe și 

din administrarea Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al 

județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a unui imobil situat 

în Sf. Gheorghe, str. Ciucului nr. 15, jud. Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2010 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Covasna în parteneriat cu Consiliul Judeţean Harghita 

la proiectul „Promovarea valorilor şi tradiţiilor ca produs turistic al judeţelor Harghita 

şi Covasna”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de 

intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 

scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea 

„Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor 

specifice şi a activităţilor de marketing specifice”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea construirii în incinta Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe a unei clădiri care să 

găzduiască Sala de autopsie pentru Serviciul de Medicină Legală; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, 

d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul secretarului judeţului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Secretarul judeţului  propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 135/2005 privind 

aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copiilor prin 

muncă, cu modificările ulterioare; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, 

d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unor consilieri 

judeţeni pe anul 2009; 

 

Aţi primit în scris Raportul doamnei consilier Tatár Márta Éva şi a domnului 

consilier Bote Aurel. 

Vă consult dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialele prezentate. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialele prezentate. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al unei 

Comisii de specialitate , pe anul 2009; 

 

Aţi primit în scria Raportul Comisiei de specialitate nr. VII. 

Vă consult dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Diverse la care s-a înscris deja 

domnul consilier Ambrus József şi doresc să se înscrie domnii consilieri Bodó Lajos şi 

Kulcsár-Terza József-György. 

Dau cuvântul domnului consilieri Ambrus József. 

Ambrus József: Stimaţi colegi, am deosebita plăcere să vă informez că vineri s-a 

semnat contractul cu privire la Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Covasna. Am vrut să vă informez eu să nu aflaţi numai din ziare.  

Eu zic că este un lucru extraordinar şi nu a fost uşor. Am avut momente în care 

din punct de vedere al termenelor eram foarte-foarte stresaţi, dar am reuşit să impunem 

un ritm de lucru care din punctul meu de vedere a fost satisfăcător.  

Am citit astăzi, din ziare, că nu toată lumea este mulţumită de semnarea acestui 

contract şi vă spun foarte sincer că nu înţeleg de ce.  

Este vorba de o investiţie de 30 de milioane de Euro în judeţul Covasna. Ştim cu 

toţii că în anul acesta avem pentru investiţii maximum 2 milioane de lei. 

Din punctul meu de vedere este o investiţie majoră şi sperăm că nu vom păţi 

cum au păţit alte judeţe că aveau investiţii în întârziere cu 300-400 zile din cauza 

contestaţiilor la licitaţii.   
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Aş dori să specific poziţia oraşului Baraolt. Oraşul Baraolt are loc în asociaţie şi 

sunt absolut convins că va intra în asociaţie pentru că nu are nici un dezavantaj ci 

numai avantaje. 

Din păcate a pierdut nu 700 de mii de Euro ci peste 1 milion de Euro investiţie.  

Din păcate nu va mai putea accesa fonduri pe POS mediu, pentru a acoperi acea 

platformă, eventual din alte fonduri unde este vorba deja de 50% contribuţie proprie.  

Repet locul Baraoltului este în asociaţie. Eu am vorbit personal cu domnul primar 

dar nu am înţeles ideea lui.  

Mai mult de atât nu am putut face.  

Mulţumesc pentru atenţie. 

Tamás Sándor: Noi vă mulţumim. Dau cuvântul domnului consilier Bodó Lajos. 

Bodó Lajos: Să nu vă reţin mult o să vă spun pe scurt ce mă doare.  

Se ştie că Ministerul Sănătăţii a deblocat nişte posturi de medici în judeţul 

Covasna şi cu durere trebuie să vă spun şi cer ajutorul conducerii Consiliului Judeţean 

pentru că oraşul Covasna nu a primit nici un post de medic. Asta însemnă că vor să 

închidă spitalul din oraşul Covasna. Dacă e aşa să ne spuneţi să nu ne chinuim. 

Noi am cerut ca 7 posturi să fie deblocate pentru că altfel trebuie să închidem 

maternitatea.  

Nu ştiu în competenţa Consiliului Judeţean sau a politicului dar să ne spună că 

vor să închidă spitalul de la Baraolt şi Covasna ca să nu ne mai chinuim.  

E ceva ieşit din comun. E ruşine ceea ce scrie în ziarul H{romszék, că spitalul 

oraşului Covasna a primit un post de femeie de serviciu. Nu ştiu a cui este competenţa 

dar e ruşine ca aşa ceva să scrie un ziar. 

Haideţi să fim serioşi! 

Tamás Sándor: Nu este în competenţa Consiliului Judeţean dar este prezentă 

doamna Deme Judit, director al Direcţiei de Sănătate Publică care ştie mai multe despre 

acest caz. 

Deme Judit: Aveţi perfectă dreptate. În adresa din 16 septembrie Ministerul 

Sănătăţii ne-a comunicat că pentru judeţul Covasna sunt aprobate 16 posturi de medici, 

care vor fi scoase la concurs şi ne –a solicitat să nominalizăm specializările pentru 

fiecare localitate în limita posturilor aprobate.  

În această adresă, Spitalul orăşenesc Covasna figura cu un singur post şi 

conducerea spitalului a şi decis că acel post să fie în specializare de pediatrie de care 

spitalul are mare nevoie.  

Faţă de solicitările din această adresă a apărut pe site-ul Ministerului Sănătăţii 

acea comunicare la care v-aţi referit şi dumneavoastră că în loc de 16 posturi câte au fost 

aprobate pentru judeţul Covasna, până la urmă am primit 13, un post mai puţin la 

Spitalul orăşenesc Covasna şi 2 la Spitalul Judeţean Covasna. 

Imediat ce am văzut acest lucru, am sunat la Ministerul Sănătăţii şi am întrebat 

de unde este această neconcordanţă. Răspunsul dânşilor a fost că până la urmă 

Ministerul Finanţelor a aprobat mai puţine posturi decât au fost iniţial propuse şi ei 

trebuie să se conformeze.  

De ce a căzut numărătoarea la anumite spitale, la asta nu am primit răspuns.  
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Astăzi, înainte să vin aici la şedinţă, am şi solicitat colegelor mele să facă o adresă 

Ministerului Sănătăţii în care solicităm să revină asupra deciziei şi încercăm să obţinem 

şi cele 3 posturi, cu care noi considerăm că am fost scurtaţi.  

Bodó Lajos: Eu aşa am înţeles că totul este din cauza Ministerului Sănătăţii. 

Vrem să ştim clar din cauza cui s-a întâmplat aşa pentru că mergem acolo. 

Domnul Primar deja astăzi e la Bucureşti.  

Deme Judit: Puteţi să mergeţi.  

Bodó Lajos: Ministerul e de vină că s-a tăiat singurul post de la oraşul Covasna 

în loc să taie de din cele 4 posturi de la Tg. Secuiesc.  

Deme Judit: Nu ştim care a fost logica.  

Bodó Lajos: Încă o dată. Ministerul a tăiat singurul post din oraşul Covasna? 

Deme Judit: Aşa este.  

Bodó Lajos: Dar cine a dirijat ca să taie singurul post de la Covasna şi nu din cele 

4 de la Tg. Secuiesc.? 

Deme Judit: Noi nu am dirijat. Noi am primit aceeaşi adresă pe care aţi primit-o 

şi dumneavoastră în data de 16 septembrie. După această adresă, noi oficial, nu am 

primit nimic din partea Ministerului.  

Încă nu am primit oficial lista posturilor deblocate.  

Ştim numai ceea ce a apărut pe site-ul Ministerului. 

Bodó Lajos: Dacă nu este de la noi din judeţ atunci e de acolo. 

Deme Judit: Îmi asum răspunderea.  

Bodó Lajos: Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim. Dau cuvântului domnului consilier Kulcsár-Terza 

József-György. 

Kulcsár-Terza József-György: Domnule preşedinte. Grupul de consilieri PCM-

MPP vă urează La mulţi ani! 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Şi eu aş dori să-le urez La mulţi ani! domnilor consilieri Calinic Sabin şi Nagy 

Zoltán.  

Tatár Márta Éva: Grupul de consilieri UDMR urează La mulţi ani! domnului 

Preşedinte, dar şi colegilor care îşi sărbătoresc ziua de naştere în luna septembrie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Bodó Lajos: Contăm pe ajutorul domnului Preşedinte în legătură cu deblocarea 

posturilor la Spitalul Orăşenesc Covasna.  

Tamás Sándor: O să vedem ce putem să facem.  

Fazakas Tibor: Aş dori să-l felicit pe domnul coleg Ambrus József, pentru 

succesul programului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Covasna. 

Noi aşa considerăm că oraşul Baraolt nu din vina domnului Primar nu a reuşit ci din 

vina Consiliului Local Baraolt.  

Domnul Primar este atacat din toate direcţiile. Şi domnul Ministru Borbély 

László l-a făcut de ruşine în public pe domnul Primar.  

Tamás Sándor: Doi ani de zile l-am rugat pe domnul Primar să intre în asociaţie. 

Şi cu domnul Primar de la Tg. Secuiesc am avut neînţelegeri dar domnul Primar 

de la Baraolt a zis clar că nu va intra în asociaţie. 
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În ziarul Háromszék, de azi, scrie că domnul Primar a zis că va rezolva problema 

deşeurilor printr-un alt program al Ministerului Mediului. 

Nu există asemenea proiect la Ministerul Mediului. 

Asta însemnă că oraşul Baraolt a pierdut 1,2 milioane de Euro din fonduri 

Europene, ceea ce înseamnă că fiecare locuitor al oraşului va plăti câte 100 de Euro ca 

groapa de gunoi să fie ecologizată.  

Sau, trei ani de zile toate veniturile primăriei, din impozitele şi taxele locale 

precum şi din impozitul pe venituri, ceea ce la 1 septembrie 2010 a fost 28 miliarde de 

lei, vor fi plătite pentru ceea ce nu au reuşit să facă prin acest proiect.  

Acest lucru au reuşit să facă cei de Întorsura Buzăului, Covasna, Tg. Secuiesc şi 

Sf. Gheorghe. 

Aceste localităţi nici contribuţie proprie nu trebuie să plătească deoarece 

Consiliul Judeţean Covasna va plăti 2,8 milioane de Euro contribuţie proprie în locul 

lor. Aşa nici oraşul Baraolt nu trebuia să plătească.  

Aici este vorba că domnul Primar nu este un bun gospodar al oraşului. 

Îmi asum cele spuse pentru că alţii au dat dovada că sunt buni gospodari.  

Toate unităţile administrativ-teritoriale, din 44, au ajuns la un compromis cu 

Consiliul Judeţean, dar cu domnul Primar Nagy Istv{n nu am reuşit să ajungem la un 

compromis.   

De acum încolo dânsul va explica locuitorilor, de ce trebuie să plătească sume 

imense.  

Din păcate aşa stau lucrurile. 

 

Stimaţi consilieri. 

 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


