1

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 24 iunie 2010, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24
iunie 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. 220 / 18 iunie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 189/S/18 iunie
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. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Kiss Tiberiu şi Kulcsár-Terza József-György.
Tamás Sándor: Mulţumesc. 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:
-

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;

-

Dl. Grüman Róbert Csongor – reprezentantul comunităţii desemnat ca
membru în ATOP;

-

D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

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 extraordinare din data de 19 mai 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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 19 mai 2010.
Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 mai 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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 26 mai 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 prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea
acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume:
Proiect de hotărâre privind participarea județului Covasna la înființarea Asociației
„Asociația Angustia Egyesület”;
Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe de
teren aferent obiectivului „Parc Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni”, din
domeniul privat al Comunei Moacşa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei
Moacşa, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna;
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Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu aceste proiecte, iar comisiile
de specialitate nr. I-VII au avizat favorabil Proiectele de hotărâri.
Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul
ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun la vot completarea ordinii de zii conform celor propuse mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zii.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.

Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment propriu al
judeţului Covasna;

2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 3a la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 144/2009 privind aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale aparatului de specialitatea al Consiliului Judeţean Covasna;

3.

Proiect de hotărâre privind preluarea managementului asistenţei medicale a
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;

4.

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii din imobilul
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. G{bor Áron nr. 1, judeţul Covasna;

5.

Proiect de hotărâre privind validarea desemnării ca membru în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Grüman Róbert-Csongor, ca
reprezentant al comunităţii;

6.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna;

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, ca partener, la Proiectul „Înfiinţarea
locuinţei protejate Speranţa” în cadrul programelor de protecţie a persoanelor cu
handicap, pentru anul 2010, finanţate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele
cu Handicap;

8.

Proiect de hotărâre privind participarea județului Covasna la înființarea Asociației
„Asociația Angustia Egyesület”;

9.

10.

Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe de
teren aferent obiectivului „Parc Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni”, din
domeniul privat al Comunei Moacşa şi din administrarea Consiliului Local al
Comunei Moacşa, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna;
Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2009;
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11.

Raportul anual al unor consilieri judeţeni pe anul 2009;

12.

Diverse
- Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János, cu privire la efectuarea
concediului de odihnă.
- Raport cu privire la vizita delegaţiei Consiliului Judeţean Covasna la Veszprém la
invitaţia Asociaţiei regionale pentru gestionarea deşeurilor din zona Balaton-Nord.
- Am şi eu o informare la acest punct şi s-a înscris şi domnul consilier Bagoly
Miklós Levente.

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Tulit Attila: Propun amânarea proiectului de hotărâre de la punctul 3, respectiv
Proiectul de hotărâre privind preluarea managementului asistenţei medicale a
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe, care cuprinde
semnarea protocolului de predare preluare.
Solicităm amânarea acestui punct, deoarece protocolul de predare –preluare
încă nu este gata şi nu l-am putut studia.
Ar fi mai bine să decidem după ce am studiat protocolul.
Henning László János: În acest proiect de hotărâre este vorba despre faptul că
domnul preşedinte trebuie să desemneze pe cineva care va semna protocolul. Modelul
protocolului a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 389/2010. şi trebuie
semnat până în data de 5 iulie 2010.
Noi dorim să avem o imagine clară despre situaţia spitalului şi din această cauză
vom cuprinde în protocol că solicităm un audit extern şi rezultatul auditului va fi cel ne
va da o imagine clară şi ca să putem pornii cu o carte albă.
Tulit Attila: Vom adopta o altă hotărâre cu privire la preluarea spitalului?
Tamás Sándor: Sigur.
Acest proiect care urmează să fie adoptat astăzi este primul pas spre
descentralizare prin care îl vom desemna pe domnul vicepreşedinte Henning L{szlóJános cu pornirea procedurii.
Întrebarea este dacă dorim descentralizarea sau nu?
Îl consult pe domnul consilier Tulit Attila dacă susţine în continuare propunerea
de amânare a proiectului de hotărâre de la punctul trei de pe ordinea de zi?
Tulit Attila: Aşa am înţeles că preluarea efectivă va fi cuprinsă într-un alt proiect
de hotărâre, deci renunţ la propunerea de amânare.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii referitoare la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
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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, 6, 7, şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 4 şi 9 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?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 de 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 privind
utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: 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.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 3 şi 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 144/2009
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitatea al
Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
preluarea managementului asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István şi dl. director executiv Sztakics
István Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.

7

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Tulit Attila: În textul proiectului de hotărâre scrie că vom prelua spitalul. Nu
trebuie modificat acest lucru?
Prima instituţie care va fi preluat de Consiliul Judeţean Covasna,în urma
descentralizării, este spitalul.
Varga Zoltán: Nu este primul. A fost preluat Serviciul Public Comunitar
Judeţean de Evidenţa Persoanelor şi Camera Agricolă.
Tulit Attila: De aceea dorim să reiasă din proiectul de hotărâre cum va funcţiona
această instituţie pentru că ştim cu toţii că în urma adoptării legii învăţământului
gimnaziile vor fi preluate de consiliile judeţene iar şcolile generale vor fi preluate de
consiliile locale.
Ne bucurăm mult de aceşti paşi ai descentralizării dar locuitorii judeţului trebuie
să ştie cum va funcţiona spitalul, în continuare, în subordinea Consiliului Judeţean
Covasna.
Tamás Sándor: În urma procesului de descentralizare am preluat şi alte instituţii
cum este Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor şi Camera
Agricolă. Într-adevăr este cea mai mare instituţie din judeţ pe care o vom prelua.
Cu această preluare vom prelua şi foarte multe probleme care trebuiesc
rezolvate.
Părerea mea este că şi atunci trebuie să sprijinim descentralizarea când nu este
vorba de o instituţie profitabilă şi problemele cu care le preluăm trebuie rezolvate.
Este un act, care urmează să adoptăm acum, este foarte important şi la nivel
naţional pentru că vor fi preluate 373 de spitale din ţară de consiliile locale şi consiliile
judeţene. În judeţul Covasna la Baraolt, Covasna şi Tg. Secuiesc urmează să fie preluate
spitalele orăşeneşti şi municipale iar de către Consiliul Judeţean Covasna spitalul
judeţean de urgenţă. Sunt două spitale în judeţ care vor rămâne în ograda Ministerului
şi anume spitalul de cardiologie din Covasna şi spitalul de la Vâlcele.
După opinia noastră acest pas, este un pas foarte important pentru că este mai
bine ca aceste spitale să fie descentralizate şi cu bună credinţă o să încercăm ca şi aspect
ca şi conţinut să restabilim încrederea opiniei publice în ceea ce priveşte funcţionarea
sistemului sanitar.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Zărnescu Gheorghe: Spitalul de la Întorsura Buzăului funcţionează ca o secţie
exterioară a spitalului judeţean. Dacă spitalul judeţean va fi preluat de consiliul
judeţean care va fi statutul şi forma de funcţionarea a spitalului de la Întorsura
Buzăului.
Tamás Sándor: Am luat legătura cu domnul primar şi e o temă de discuţie în
ceea ce priveşte clădirea spitalului, ca aceasta să fie preluată, aşa cum s-a întâmplat în
zona Covasnei, unde există o asociaţie care sprijină funcţionarea spitalului şi este în curs
să se asocieze şi zona oraşului Baraolt la această asociaţie intercomunitară cu atribuţii
specifice pentru a prelua spitalul din zonă.
De pildă la Baraolt, 60% din pacienţii spitalului nu sunt cetăţenii oraşului ci
cetăţeni din comunele învecinate.
Aceasta ar fi calea de urmat şi pentru spitalul din Întorsura Buzăului.
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Majoritatea covârșitoare a primarilor au fost de acord cu această iniţiativă şi cred
că vom ajunge la un acord comun, dar până atunci spitalul din Întorsura Buzăului va
funcţiona ca o secţie exterioară a spitalului judeţean.
Ştim foarte bine că şi acolo sunt milioane de probleme dar vom prelua şi o să
găsim o soluţie pentru a fi consolidat.
Vă consult dacă mai aveţi propuneri textuale?
Nu sunt.
Rog pe domnul secretar să găsească modalitatea de rezolvare.
Varga Zoltán: Întrebarea principală este că se supune aprobării înainte de
semnare sau după?
Dacă se supune aprobării înainte de semnare atunci punem beţe în roate.
Cel care semnează poate să treacă pe protocol că se semnează cu menţiunea că
intră în vigoare după ce se aprobă de consiliu.
În funcţie de aceasta se poate formula că „protocolul semnat intră în vigoare
după ce se aprobă de către Consiliul Judeţean Covasna”.
Tamás Sándor: Cum sună concret art. 3 cu care va fi completat hotărârea?
Varga Zoltán: „Protocolul de predare-preluare arătat la art. 2 se supune aprobării
plenului Consiliului Judeţean Covasna.”
Va fi completat cu încă un articol, care va fi art. 4 cu următorul cuprins: „Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Vicepreşedinte Henning
László J{nos, Direcţia Economică şi Direcţia Juridică şi Administraţie Publică.
Tamás Sándor: Supun la vot art. 3 aşa cum a fost formulat de către domnul
secretar al judeţului, Varga Zoltán.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea.
Supun la vot art. 4 aşa cum a fost formulat de către domnul secretar al judeţului,
Varga Zoltán.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în întregime.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea.
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu
Gheorghe, str. G{bor Áron nr. 1, judeţul Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Varga Zoltán: La şedinţa comisiilor de specialitate când am prezentat proiectul
de hotărâre, am arătat că vom solicita punctul de vedere al Prefecturii.
După terminarea şedinţelor comisiilor de specialitate a sosit adresa de la
Prefectură. Permiteţi-mi să dau citire adresei.
A dat citire adresei.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu proiectul de hotărâre.
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a
domnului Grüman Róbert-Csongor, ca reprezentant al comunităţii;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 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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Varga Zoltán: În corespondenţa de astăzi am primit adresa care a fost solicitat în
cadrul şedinţei ordinare de la Leţi, cu privire la scoaterea din ATOP al fostului
comandat al Poliţiei Judeţene şi să introducem noul comandant.
În această adresă se specifică că domnul Aron Ioan a fost numit în data de 14 mai
2010, în funcţia de şef al Inspectoratului de Poliţie.
Dă citire adresei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna nr.
150.502/22.06.2010, înregistrat la Registratura Generală al Consiliului Judeţean Covasna
nr. 6540/23.06.2010.
Vă rog să fiţi de acord reformularea proiectului de hotărâre în sensul ca să
introducem şi aceste modificări solicitate de altfel de dumneavoastră în şedinţa
anterioară.
Proiectul de hotărâre reformulat sună în felul următor:
Prezintă proiectul de hotărâre reformulat.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă aveţi observaţii, propuneri în legătură cu materialul prezentat?
Tulit Attila: La începutul şedinţei am auzit că domnul Grüman Róbert-Csongor
este prezent la şedinţă.
De aceea este prezent ca să ascultăm ideile cu privire la funcţia de reprezentant al
comunităţii în ATOP?
Tamás Sándor: Putem să-l rugăm să ne prezinte ideile, domniei sale referitoare
la exercitarea funcţiei de reprezentant al comunităţii în ATOP, de aceea este prezent
pentru că este interesat.
Dau cuvântul domnului Grüman Róbert-Csongor.
Grüman Róbert-Csongor: Mă numesc Grüman Róbert-Csongor şi de 5 ani mă
ocup de ONG-uri mai ales în domeniul de tineret. Sunt preşedintele organizaţiei HÁRIT
care este organizaţia umbrelă şi activează pe tot teritoriul judeţului Covasna, în
domeniul de tineret şi mai ales pe probleme sociale. Cel mai recent proiect al nostru se
ocupă de copii romi din zona Örkő prin care copii vor participa la programe
educaţionale, de aprofundare a cunoştinţelor. Cred că vechimea şi activităţile pe care leam desfăşurat în organizaţiile neguvernamentale sunt cauza pentru care că am fost
numit membru în ATOP.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Tulit Attila: Vă dorim mult succes.
Grüman Róbert-Csongor: Mulţumesc.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot modificările prezentate de domnul secretar al judeţului.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă modificările
propuse.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
modificată.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea completării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Turismului în judeţul Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul
administratorului public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László: Administratorul public 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

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 privind
aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, ca partener, la Proiectul „Înfiinţarea locuinţei protejate Speranţa” în cadrul
programelor de protecţie a persoanelor cu handicap, pentru anul 2010, finanţate de
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

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 Proiectul de hotărâre privind
participarea județului Covasna la înființarea Asociației „Asociația Angustia Egyesület”;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei
„Asociaţia Angustia Egyesület” şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna
potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”,
pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a
Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Grupul de consilieri ai UDMR-ului propune pe domnul
Kovács Ödön.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Dacă persoana propusă acceptă desemnarea?
Kovács Ödön: Accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot cu propunerile
făcute mergem mai departe.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unei suprafeţe de teren aferent obiectivului „Parc
Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni”, din domeniul privat al Comunei Moacşa şi
din administrarea Consiliului Local al Comunei Moacşa, în domeniul public al
Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Vass István: 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Raportul asupra situaţiei
gestionării bunurilor în anul 2009;
Aţi primit în scris materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unor
consilieri judeţeni pe anul 2009;
Aţi primit în scris Raportul domnilor consilieri Tóth-Birtan Csaba şi Bándi Imre.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
- Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János, cu privire la efectuarea
concediului de odihnă.
Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János să prezinte Informarea.
Demeter János: Aş dori să informez plenul Consiliului Judeţean Covasna, că
săptămâna trecută am efectuat 3 zile de concediu de odihnă.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Consiliul ia act de Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János.
- Raport cu privire la vizita delegaţiei Consiliului Judeţean Covasna la Veszprém
la invitaţia Asociaţiei regionale pentru gestionarea deşeurilor din zona Balaton-Nord.
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Rog pe domnii consilieri Ambrus József şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
materialul.
Tóth-Birtan Csaba: Dă citire raportului.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă aveţi întrebări în legătură cu materialul prezentat?
Tulit Attila: Întrebarea mea este legată de propunerea colegilor cu privire la
constituirea unei unităţi de management pentru proiectul Sistem integrat de
management al deşeurilor.
Veţi depune această propunere în scris?
Ambrus József: Deocamdată încă nu.
Tulit Attila: Va fi pregătit un proiect de hotărâre?
Ambrus József: Sunt diferenţe între cele două situaţii. Proiectul este condus de
domnul Baló Attila şi asociaţia are nevoie de un birou şi minim 2-3 angajaţi.
Acest lucru trebuie discutat. Trebuie să vedem dacă putem să angajăm specialişti
din afara instituţiei sau numai angajaţii actuali pot fi repartizaţi la acest birou.
Sunt foarte multe lucruri de făcut şi domnul Baló Attila singur nu face faţă.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Aş dori să vă informez că urmează să iau 5 zile de concediu la începutul lunii
viitoare.
Consiliul ia act de informare.
Vă consult dacă mai sunt şi alte probleme de discutat la acest punct?
Baka Mátyás: La propunerea mea, comisia economică a solicitat un raport cu
privire la starea locomotivelor şi păstrarea lor, care să cuprindă în ce condiţii sunt
păstrate şi descrierea lor. Trebuie să ştim în ce stare sunt şi ce piese conţin aceste
locomotive şi vagoane că dacă nu sunt bine păstrate atunci s-ar putea să dispară în fier
vechi sau în altă parte.
Avem deja un parc de locomotive şi vagoane şi trebuie să avem grijă de o
asemenea avere şi să gestionăm în aşa fel ca să nu se deterioreze.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Domnul vicepreşedinte Demeter J{nos va pregăti un raport scris despre starea
locomotivelor şi a vagoanelor.
Baka Mátyás: Dacă e necesar împreună cu asociaţia am putea angaja şi paznici
care să păzească această avere.
Fazakas Tibor: În comisia de specialitate, când am discutat despre locomotive,
am propus ca raportul să cuprindă şi informaţii cu privire la stadiul ţelului pe care l-am
stabilit când am cumpărat aceste locomotive. Era vorba că trebuie clarificat prima dată
problema terenului. Nu ştim dacă s-a realizat acest lucru.
Tamás Sándor: Salutăm tineretul la şedinţa noastră. Au venit de la Braşov de la
Centrul pentru democraţie cu scopul de a vedea cum se desfăşoară şedinţa Consiliului
Judeţean Covasna şi în judeţele învecinate.
Solomon Ioan: În legătură cu zona atinsă în discuţia anterioară, apropo de
Comandău şi proiectul turistic care vizează această zonă aş aminti problema drumului
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de acces. Anul trecut s-au investit sume frumoase şi acum din cauza traficului greu
drumul a ajuns aproape necirculabil.
Având în vedere că acest drum este foarte important pentru că este singurul
drum de acces la Comandău ar trebui deviat traficul greu în altă parte.
Ideea ar fi să se remedieze drumul spre Păpăuţ pentru traficul greu. Nu ştiu în ce
stare este acest drum dar vă rog să aveţi în vedere această variantă.
Tamás Sándor: Într-adevăr, am investit acolo 10 miliarde de lei vechi, din care
drumul a fost bine făcut. A ţinut cât a ţinut din cauza traficului greu. Am analizat
situaţia cu primarii şi am găsit o altă posibilitate care va ocoli satul Păpăuţ şi oraşul
Covasna.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte probleme de discutat în cadrul acestui punct?
Bagoly Miklós Levente: Aş dori să vă informez că luni în cadrul Incubatorului
de Afaceri a aluat fiinţă un cluster, coordonat de Agenţia de Dezvoltarea Regională, pe
tema cercetarea domeniului energiei regenerabile. Este un lucru foarte important şi
conform normativelor Europene şi a directivelor care s-au trasat în principiul celor 3.20,
ceea ce însemnă că până în 2020 trebuie redus consumul de energie cu 20% şi găsite
surse de energie regenerabilă care să fie în procent de 20% din producţia energiei
electrice în fiecare stat membru.
În acest sens s-a considerat important crearea acestui cluster şi a fost semnat de
următoarele instituţii: Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Centru, Universitatea
Transilvania Braşov, Centrul de Tehnologii, Inventică şi Business din Braşov, Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricolă Sibiu, Consiliul Judeţean Alba, SC Finex SRL,
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Agenţia Locală a Energiei Alba, Universitatea
Petru Maior din Tg. Mureş, Universitatea 1 decembrie 1989 din Alba Iulia, Agenţia
Locală pentru Managementul Energiei din Sighişoara, SC KONTRASTWEGE SRL din
Miercurea Ciuc, SC CONSULT ENERG SRL din Mediaş, SC Electroconstrucţia ELCO
SA, ASIMCOV, Asociaţia Green Energy Covasna şi SC ASTRA SRL din Braşov.
Aş propune ca să analizăm importanţa clusterului şi participăm şi noi în acest
cluster.
În continuare voi depune la secretarul Consiliului Judeţean Covasna
documentele pentru consultare.
Tamás Sándor: Am mai adoptat o hotărâre asemănătoare cu privire la
participarea Consiliului Judeţean Covasna la un cluster al lemnului şi recent în ADR
Centru am adoptat o hotărâre în sensul de încurajare a formării clusterelor.
Rog pe domnul consilier Bagoly Miklós Levente să pregătească un proiect de
hotărâre pentru şedinţa următoare cum a făcut şi cu clusterul lemnului.
Joós Ştefan Leontin: Vreau să fac o remarcă. M-am deplasat ieri, până la Ilieni şi
ar trebui să vedem care este posibilitatea să reabilităm drumul acela pentru că este
aproape impracticabil.
Tamás Sándor: Cunoaştem problema şi domnul administrator public Kl{rik
L{szló vă va spune care este situaţia.
Klárik László: Lucrările pe drumurilor judeţene este în plină desfăşurare, în
mare parte am terminat plombările şi în mod normal săptămâna viitoare începem
covoarele asfaltice, dacă vremea ne permite.
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În ceea ce priveşte drumul către Ilieni, întreţinerea este destul de costisitoare
pentru că este din beton de ciment. Reparaţia acestui drum nu se realizează ca a
drumurilor învelite cu asfalt. Nu se poate plomba ci tablele care sunt distruse trebuie
înlocuite. Colegii noştri de la Serviciul de administrare a drumurilor judeţene împreună
cu firma care execută plombări în zona respectivă, s-au deplasat şi au identificat acele
table de beton care ar trebui schimbate pentru că reabilitarea totală este destul de
costisitoare. Reabilitarea 1 km de drum judeţean costă în medie 500 mii de Euro iar în
acest caz preţul este de două ori mai mare.
Avem realizat un proiect tehnic în care este inclus şi acest tronson însă din buget
nu avem soluţii pentru reabilitare.
Bote Aurel: Gropile vor fi astupate?
Klárik László: Am ajuns să epuizăm fondurile disponibile pentru întreţinerea de
vară. Cum ne va permite vremea începem lucrările dar să nu vă aşteptaţi la un drum
excelent ci numai practicabil.
Tamás Sándor: Mulţumim. Înainte să ne întoarcem la punctul opt, trebuie să vă
amintesc că acum o lună, la Leţ, am cerut de la grupurile politice să nominalizeze câte
un reprezentant în comisia „Cea mai îngrijită localitate”.
Trebuie numit această comisie ca să putem demara programul votat de Consiliul
Judeţean Covasna.
Vă rog, să nu plecaţi, după şedinţă, până nu daţi nominalizările la domnul
director Sztakics István Attila.
Reluăm punctul opt de pe ordinea de zi şi-l rog pe dl. secretar al judeţului,
Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot,
iar comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Varga Zoltán: A explicat modul de votare şi a distribuit buletinele de vot.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia
Angustia Egyesület”.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul secretar al judeţului să prezinte Proiectul de hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.
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Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să
prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte
Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Înainte să terminăm şedinţa îi urez La mulţi ani, domnului B{ndi Imre care
duminica va avea ziua de naştere.
Vă aduc la cunoştinţă că o să avem şedinţă ordinară la data de 22 iulie 2010.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

