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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 24 februarie 2011, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Înainte să începem şedinţe, doresc să urez domnilor Tulit Attila, Baka Mátyás şi
Bodo Lajos „La mulţi ani!”, ei în această lună şi-au sărbătorit ziua de naştere. Având în
vedere faptul că domnul Baka M{ty{s are ziua onomastică astăzi îi urez sănătate şi
putere de muncă.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24
februarie 2011, 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. 137 / 18 februarie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 57/S/18
februarie 2011.
Proiectul ordinii de zi al 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 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc motivat consilierii Bagoly Miklós-Levente, Demeter János, Farkas
György şi Joós Ştefan Leontin.
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 secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Dl. Kasléder József – primar – Primăria comunei Malnaş;
- Dl. Daragus Attila – primar – Primăria comunei Turia;
- Dl. Bernád Edit – contabil – Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe;
- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti
Múzeum;
- Dl. Imreh István – director – Centrul de cultură a Judeţului Covasna;
- Dl. Deák Gyula – director - Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune –
H{romszék”;
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- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţean Bod Pétre – Bod Péter
Megyei Könyvtár;
- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- Dl. András-Nagy Róbert – director – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf”;
- Dl. colonel Sădean Dumitru Vasile - inspector şef adjunct – Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 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;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 ianuarie 2011, 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 menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 27 ianuarie 2011.
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.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea,
modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2011-2013;
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Municipiul Târgu Secuiesc;
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna de a dispune în situaţii de maximă urgenţă angajarea cheltuielilor din
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

a evaluării pe anul 2010 a managementului unor instituţii publice de cultură aflate
în subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2011 şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi
desfăşurarea selecţiei;
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Covasna în
domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora;
Proiect de hotărâre privind rezilierea prin acordul părţilor a Contractului de Asociere
încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sf.
Gheorghe în vederea implementării Programului naţional multianual de Înfiinţare
şi Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna cu comuna Turia prin Consiliul Local al comunei Turia în
vederea modernizării şi reabilitării băilor tradiţionale din comuna Turia-Băile
B{lv{nyos, judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna cu comuna Malnaş prin Consiliul Local al comunei Malnaş în
vederea modernizării şi reabilitării băilor tradiţionale din comuna Malnaş - sat
Malnaş Băi, judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
judeţului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului, modificată prin Hotărârea nr. 24/2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere fără plată a unor
bunuri scoase din funcţiune de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Drobeta” al Judeţului Mehedinţi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Covasna şi
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea susţinerii proiectului
„Conservarea acvilei ţipătoare mici în România”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului de colaborare cu
organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la
nivelul judeţului Covasna, în anul 2011”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu Proiectul „Team Building” la selecţia de
proiecte finanţate de Fundaţia Szülőföld Alap din Republica Ungară;
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de comasare a Centrului de sănătate
Întorsura Buzăului aflat în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n
Kristóf” Sf. Gheorghe cu Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Géza” - Covasna din
subordinea Ministerului Sănătăţii;
Planul strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul
2011;
Raport cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în spitale/unităţi sanitare în anul 2010;
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21. Raport de activitate pe anul 2010 al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna;
22. Raportul de activităţi al Muzeului Naţional Secuiesc pe perioada noiembrie 2009 decembrie 2010;
23. Raportul de activitate al Ansamblului de Dansuri “Trei scaune - H{romszék” –
pentru anul 2010;
24. Raport de activitate al Şcolii Populare de Arte şi Meserii pe perioada 01 ianuarie –
31 decembrie 2010;
25. Raportul de activitate sumar al Bibliotecii Judeţene Bod Péter – Bod Péter Megyei
Könyvtár, pe anul 2010;
26. Raport de activitate al domnului consilier Agrigoroei Gică pe anul 2009, respectiv
pe anul 2010;
27. Diverse
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 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 în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri
de la punctele 3, 4, 5, 6, 7 şi 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă.
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 8, 13, 14 şi 18 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 27 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
aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale
din mediul rural” în perioada 2011-2013;
Necesitatea de a intra în program împreună cu consiliile locale este motivată de
rugămintea de sprijin a primarilor. În mediul rural, din judeţ, sunt în total 116 cămine
culturale din care 75% ar necesită renovare.
Acest program este similar cu programul de construire a terenurilor de joacă care
este în derulare.
În buget avem suma de 200 de mii de lei pentru acest program, care este de ajuns
pentru reabilitarea a 20 de cămine culturale.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos şi dl. arhitect şef Bíró Dón{t să prezinte
Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Bíró Dónát: 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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean
Covasna pentru Municipiul Târgu Secuiesc;
Materialul a fost dezbătut în comisii, dar totuşi doresc să evidenţiez că anul
trecut după inundaţii o parte din centrul oraşului vechi, al municipiului Tg. Secuiesc a
început să alunece.
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Anul trecut i-am dat primăriei o sumă de urgenţă, în valoare de 10 mii de lei,
care nu este de ajuns. S-a făcut un deviz şi s-a constatat că mai sunt necesari 2,4
milioane de lei. Eu propun să-i sprijinim şi să dăm suma de 80 mii de lei.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna de a dispune în situaţii de
maximă urgenţă angajarea cheltuielilor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean 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: Sincer vă spun că atât anul trecut cât şi anul acesta am avut
situaţii de urgenţă, unde nu am putut să intervenim rapid.
De exemplu când s-a prăbuşit tavanul de la şcoala din Biborţeni sau alte situaţii
care au necesitat intervenţie rapidă.
Proiectul de hotărâre conţine nu numai posibilitatea dar şi obligativitatea
consiliului judeţean de a vota ulterior aceste sume.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Fülöp Csaba: În comisia de sănătate a fost formulată o propunere şi anume ca
suma să fie plafonată la 100 de mii de lei.
Tamás Sándor: Sunt de acord să plafonăm la 100 de mii de lei.
Supun la vot propunerea domnului consilier Fülöp Csaba.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea.
Varga Zoltán: În forma modificată art. 1 sună aşa: „Se împuternicește
Președintele Consiliului Județean Covasna ca prin dispoziție să dispună în situații de
maximă urgență angajarea cheltuielilor din fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Județean Covasna, în limita sumei de 100000 lei.”.
Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea formulată de
domnul consilier Fülöp Csaba.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
Legislaţia ne permite să angajăm maximum 10 persoane, pe perioada de derulare
a programelor Uniunii Europene, care vor lucra numai la programe.
Având în vedere că avem 2-3 programe în derulare şi am observat că avem
nevoie de angajaţi care să lucreze la aceste programe, supunem spre analiză şi
aprobarea plenului acest proiect de hotărâre.
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?
Fülöp Csaba: Aş dori să vă expun observaţiile fracţiunii PCM-MPP, şi anume că
din păcate nu există un compartiment sau o direcţie în cadrul aparatului de specialitate
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al Consiliului Judeţean Covasna care să se ocupe cu problemele de sănătate sau cu
problemele legate de spital.
Necesitatea unei asemenea direcţii se motivează şi cu faptul că spitalul judeţean
este în subordinea Consiliului Judeţean Covasna şi în legătură cu spitale şi în domeniul
sănătăţii sunt programe la care participăm.
Noi propunem reorganizarea aparatului de specialitate în aşa fel ca să înfiinţăm
un compartiment sau o direcţie care se va ocupa de problemele de sănătate.
Tamás Sándor: Problema este destul de complicată pentru că de doi ani de zile
angajările sunt blocate şi angajaţii pleacă de la consiliu din cauza salariilor mici.
Nu avem angajaţi specialişti în domeniul sănătăţii dar când se va porni
programul la spital atunci vom putea angaja specialişti pe perioada de derulare a
programului.
Când am vorbit de descentralizare am şi propus ca Direcţiile de Sănătate Publică
să fie preluate de consiliile judeţene.
Tatár Márta Éva: Până când legea ne va permite să angajăm specialişti, putem
apela la ajutorul specialiştilor de la Direcţia de Sănătate Publică în decizii importante.
Direcţia de Sănătate publică are specialişti şi am putea să colaborăm cu ei.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte observaţii dacă mai aveţi?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean 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.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării pe anul 2010 a
managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László 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?
Kiss Tiberiu: Aş dori să se înfiinţeze una sau două comisii compuse din
consilieri şi evaluările să se facă de aceste comisii. Aşa se procedează în judeţele Mureş,
Braşov şi Sibiu.
La aceste evaluări noi nu avem nicio tangenţă.
Colegii noştri din această comisie se duc acolo şi la faţa locului întocmesc
rapoarte pe care le vor prezenta plenului.
Tamás Sándor: Sunt de acord şi-l rog pe domnul vicepreşedinte Henning L{szló
J{nos să se ocupe de rezolvarea problemei.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu acest material?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care
pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul
2011 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţilor asupra modului de respectare a
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei;
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Rog pe domnii Calinic Sabin şi Demeter László 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
trecerea din domeniul public al judeţului Covasna în domeniul privat al acestuia a unor
construcţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, în vederea scoaterii
din funcţiune şi demolării acestora;
Anul trecut am cumpărat o suprafaţă de teren pe lângă Muzeul Naţional
Secuiesc, pe care există o clădire care nu poate fi pusă în funcţiune pentru că este pe
punctul să se dărâme. Ca să putem demola imobilul trebuie să-l scoatem din domeniul
public al judeţului.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rezilierea prin acordul părţilor a Contractului de Asociere încheiat între Consiliul
Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe în vederea
implementării Programului naţional multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare a unui
Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics Istv{n Attila şi dl. director executiv Ferencz
Lajos să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi
Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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.
Aş dori să vă spun că este vorba de parteneriatul încheiat între Consiliul
Judeţean Covasna, Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe şi Incubatorul de
Afaceri tocmai pentru a construi Incubatorul de Afaceri la Sf. Gheorghe.
Consiliul Judeţean Covasna a contribuit la acest proiect în anul 2006 cu 797 mii
de lei, în anul 2007 cu 1.037 mii de lei iar în anul 2009 cu 154 mii de lei.
Proiectul s-a finalizat şi este normal ca imobilul să ajungă în proprietatea
Consiliului local al municipiului Sf. Gheorghe.
Vă consult dacă dumneavoastră aveţi întrebări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu comuna
Turia prin Consiliul Local al comunei Turia în vederea modernizării şi reabilitării băilor
tradiţionale din comuna Turia-Băile B{lv{nyos, judeţul Covasna;
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Dorim să extindem proiectul pe care l-am început anul trecut şi care a fost
sprijinit şi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Dorim să realizăm investiţia în parteneriat cu Consiliul Local Turia şi la acest
lucru aşteptăm sprijinul dumneavoastră.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics Istv{n Attila şi dl. arhitect şef Bíró Dón{t să
prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Bíró Dónát: 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.
Dau cuvântul domnului primar Daragus Attila.
Daragus Attila: Băile tradiţionale din Bálványos sunt cele mai bune din punct de
vedere canlitativ din judeţul Covasna.
Avem trei izvoare cu conţinuturi diferite şi avem un jacuzzi natural care este unic
în judeţ.
Toate aceste izvoare au fost cumpărate de o firmă din judeţul Harghita şi din
nefericire firma a dat faliment, iar executorul judecătoresc va vinde aceste băi
tradiţionale.
Deoarece aceste băi nu sunt în proprietatea Consiliului local sau a Consiliului
Judeţean nu am putut participa la proiectul Drumul Apelor Minerale.
Acum avem posibilitatea prima dată după 20 de ani ca să hotărâm să fie în
proprietatea noastră aceste izvoare care sunt foarte valoroase.
Tamás Sándor: Desigur, aşa cum a fost prezentat o să aibă loc o licitaţie deschisă
săptămâna viitoare când încercăm să recumpărăm ceea ce s-a privatizat la începutul
anilor 1990.
Vrem să recumpărăm acele imobile care sunt adevărate comori pentru judeţul
nostru. Este vorba de Hidegfürdő, de B{lv{nyosfürdő şi de Vad{szvilla.
Ştim cu toţii ce însemnă acest lucru.
Privatizarea s-a făcut fără gândire, fără cap şi unele hoteluri care au fost
funcţionale acum sunt în paragină, sunt în curs de demolare pentru că sunt în
proprietatea unei firme din Bucureşti.
Acum avem posibilitatea să readucem aceste imobile în patrimoniul nostru şi să
le renovăm prin program Guvernamental.
Vă consult dacă dumneavoastră aveţi observaţii?
Varga Zoltán: Comisia juridică a făcut o observaţie cu privire la conţinutul art. 3
din proiectul de hotărâre.
Observaţia este pertinentă.
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Noi am scris că „se aprobă achiziţionarea” şi în comisia juridică s-a propus
reformularea în sensul ca să „aprobăm participarea la licitaţie” în loc de achiziţionare.
În consecinţă s-a reformulat alin. (1) al art. 3 care sună în felul următor: „Se
aprobă participarea la licitaţia publică cu strigare organizată de SC Lex Fori IPURL în
vederea achiziţionării în asociere cu comuna Turia a unor imobile din Băile B{lv{nyos,
de natura celor care formează obiectul asocierii, aparţinând SC Univers Tourist SRL
Băile Tuşnad, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.” Şi în consecinţă s-a
introdus încă un articol care a devenit art. 6 care sună aşa: „Anexele 1 şi 2 fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.”.
Tot această modificare s-a propus şi s-a operat şi în cazul proiectului de hotărâre
cu privire la asocierea cu Consiliul local Malnaş.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea domnului Calinic Sabin care a fost prezentat de
domnul secretar Varga Zoltán.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” a fost adoptat propunerea de
modificare.
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
modificată.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu
comuna Malnaş prin Consiliul Local al comunei Malnaş în vederea modernizării şi
reabilitării băilor tradiţionale din comuna Malnaş - sat Malnaş Băi, judeţul Covasna;
La Malnaş Băi s-a privatizat atât hotelul, aleea cât şi parcul din jurul hotelului.
Acum avem posibilitate să recumpărăm unele imobile în parteneriat cu Consiliul
local Malnaş.
Eu cred că este de datoria noastră sufletească să recumpărăm ce putem.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics Istv{n Attila şi dl. arhitect şef Bíró Dón{t să
prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Bíró Dónát: 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.
Dau cuvântul domnului Primar Kasléder József.
Kasléder József: După cum ştiţi, imobilele din Staţiunea Malnaş Băi sunt în
proprietatea S.C.T.A. OLTUL S.A., iar acţionarul majoritar al firmei este domnul Ion
Nicolae din Braşov.
După privatizare, se ştie foarte bine, că nu s-a investit nici un ban în aceste locaţii
turistice.
În pliantele pe care vi le-am adus se vede cum arată în momentul de faţă
staţiunea Malnaş Băi.
Singura clădire care mai are valoare este hotelul şi restaurantul.
Domnul Ion Nicolae ar vinde acţiunile din Malnaş Băi. Noi am purtat anul trecut
mai multe discuţii dar nu am ajuns nicăieri din lipsă de bani.
Solicităm ajutorul Consiliului Judeţean Covasna ca să putem recumpăra
staţiunea Malnaş Băi.
Nu am putut participa la nici un proiect pentru că nu avem în proprietate
imobilele respective şi aşa nu putem accesa nici bani europeni şi nici bani
guvernamentali.
Tamás Sándor: Luni, când am discutat ultima oară cu doamna ministru Elene
Udrea ne-a sugerat că dacă o să avem imobilele în proprietatea Consiliului Judeţean sau
în proprietatea Consiliului Local chiar anul acesta ne va putea aloca Ministerul
Dezvoltării fonduri pentru a relansa aceste locaţii.
Eu spun să încercăm pentru că este de datoria noastră.
Fazakas Tibor: Noi, consilierii din fracţiunea PCM-MPP considerăm că este
datoria noastră morală ca să salvăm aceste băi tradiţionale.
Deci suntem de acord cu recumpărarea.
Rugămintea noastră este ca după ce aceste imobile vor fi cumpărate să pregătiţi
mai multe variante din planul de dezvoltare dintre care împreună să alegem care să fie
realizată.
Proiectul de dezvoltare de la Malnaş ar putea fi extinsă până la Bixad ca să
cuprindă şi izvorul mezotermal.
La Turia avem monumente istorice care ar fi bine să fie incluse în planul de
dezvoltare.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Încercăm să ne gândim global din punct de vedere strategic şi de aceea am
amintit de mai multe ori programul de dezvoltare a Ţinutului Secuiesc din care face
parte şi programul Drumul Apelor Minerale din care nu face parte Turia şi localităţile
din zona Covasnei.
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(A sosit domnul deputata Márton Árpád.)
În acest an dorim să încercăm sistemul de clacă care în Judeţul Harghita deja
funcţionează.
Tot în acest an o să reconstruim baia de la Olteni şi împrejurimile unui izvor.
Doamna Ministru Elena Udrea ne-a promis că ne va ajuta în reabilitarea
tronsonului de drum Bixad – Lacul Sf. Ana şi B{lv{nyos. A zis că este „Prioritate
naţională” şi este pe primul loc în programul de reabilitare a drumurilor judeţene, care
vizează 10 mii de km de drum, la care avem un proiect câştigat de la Uniunea
Europeană numai că banii s-au terminat dar proiectul şi studiul de fezabilitate sunt
valabile.
Ceea ce aţi spus este logic. Trebuie să pornim şi să recumpărăm imobilele
naţionalizate şi să refacem băile din judeţ.
Fazakas Tibor: Sunt de acord cu domnul preşedinte în ceea ce priveşte
privatizarea imobilelor şi consider că este un lucru foarte trist că acum din banii
contribuabililor trebuie să recumpărăm imobilele.
Sper că va venii şi timpul acela când cei care au organizat privatizările vor
răspunde în faţa instanţei de judecată.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă mai sunt şi alte observaţii?
Kiss Tiberiu: Am o propunere concretă şi anume ca să numiţi o comisia alcătuită
din trei persoane care să înceapă tratativele de negociere.
Kulcsár-Terza József-György: Propunerea noastră este aproape identică cu
propunerea domnului Kiss Tiberiu numai că noi propunem să facă parte din comisie
câte o persoană din fiecare fracţiune politică.
Tamás Sándor: Nu e nicio problemă. Am avut asemenea comisii care au muncit
cu succes.
La numirea comisiei vom lua în considerare această propunere.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse la punctul anterior.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
modificată.
La punctul doisprezece ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Covasna;
Este un plan destul de voluminos. Rog pe domnul colonel Sădean Dumitru
Vasile să ne prezinte succint planul.
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Kiss Tiberiu: Eu poate că nu ştiu bine româneşte dar nu sună nicicum „Proiect
de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului
Covasna”.
Poate trebuia scris „<din judeţul Covasna”.
Sădean Dumitru Vasile: Aşa este prevăzut de Ordinul Ministerului
Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor.
În primul rând aş dori să fac o mică introducere.
În data de 22 februarie, adică marţi am participat la Tg. Mureş la şedinţa
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei.
Judeţul nostru face parte din partea a II-a a acestui program în care este vorba de
asigurarea cu tehnică de intervenţie a Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţe. În
prima parte a programului au fost achiziţionate 6 autospeciale, iar în partea a II-a
pentru judeţul Covasna este alocată suma de 3.335.086 de lei. Din aceşti bani, noi am
propus şi s-a şi aprobat să cumpărăm pentru judeţul Covasna 7 autospeciale necesare
pentru intervenţie.
Este vorba de 2 autospeciale de tip basculantă, 3 autospeciale pentru intervenţie,
de capacitate mică de teren, o autospecială de tip camionetă pentru intervenţie tip
incendiu şi o autospecială mare pentru intervenţia în localităţile urbane.
În cadrul programului am ajuns la etapa de prezentarea documentelor
justificative pentru care solicităm aceste autospeciale.
Şi în prima fază am prezentat planul de acoperire a riscurilor în care sunt
prezentaţi principalii factori de risc din judeţ şi modul în care aceste autospeciale vor
acoperii realizarea măsurilor de lichidare.
O scurtă concluzie este că după schimbarea tehnicii de intervenţie pe linia
modulelor care s-au achiziţionat în parte a programului, timpul de intervenţie a fost
redus semnificativ, adică cu aproximativ 10-15 minute. În primul rând contează
rapiditatea şi calitatea intervenţiei. Tehnica venită asigură intervenţia în toate cele trei
module, respectiv descarcerare, acordarea asistenţei secundare şi bine înţeles stingerea
incendiilor.
Factorii de risc pe teritoriul judeţului sunt aceleaşi care au fost. Judeţul poate fi
afectat începând de la cutremur până la situaţii meteo deosebite.
Acest document ni-se cere de către Asociaţia de la Tg. Mureş pentru a fi
prezentat şi aprobat de Consiliul Judeţean
Tamás Sándor: Mulţumim.
Avem o colaborare foarte bună cu ISU Covasna. Anul trecut am reuşit să
achiziţionăm câte 6 autospeciale pentru 6 judeţe din Regiunea Centru în valoare de 1
milion de Euro din program European.
În judeţul nostru din cele 6 autospeciale 3 au ajuns la Tg. Secuiesc, 2 la Sf.
Gheorghe şi o autospecială la Întorsura Buzăului.
Am primit aprobarea Ministrului de Interne ca în acest an să ţinem la noi în judeţ
faza naţională a concursului de pompieri voluntari.
Anul acesta o să avem un şir de evenimente în ceea ce priveşte pompierii şi
pompierii voluntari.
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Kiss Tiberiu: Mi-a plăcut că şi anul trecut şi în acest an vorbim de autospeciale,
dar eu cred că această strategie ar trebui să cuprindă strategia întregului judeţ cu munţi,
cu păduri unde nu există hidrante.
Dacă trecem în alte ţări o să vedem ce este acolo. În Austria sau în Germania sunt
hidranţi şi la 2600 m, de unde se poate lua apă cu care se poate stinge focul.
Eu nu văd aşa ceva în această strategie.
Sădean Dumitru Vasile: Partea a II-a a programului se referă tocmai la
asigurarea mijloacelor de intervenţie pentru locuri greu accesibile.
Tehnica care se preconizează va fi luată tocmai în acest scop pentru a putea
ajunge la locuri greu accesibile.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă mai sunt şi alte întrebări?
Calinic Sabin: E în afara oricărui logici titlul proiectului de hotărâre. Eu cred că
ar trebui să fie „Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză şi acoperirea
riscurilor în Judeţul Covasna”.
Solomon Ioan: Ştim că planul este al judeţului.
Tamás Sándor: Aşa doresc cei de la Bucureşti.
Calinic Sabin: Am putea să le dăm o lecţie.
Tamás Sándor: Nu ştiu dacă vă amintiţi, într-o emisie de televiziune domnul
Laurențiu Ulici critic literar și președinte al Uniunii Scriitorilor din România, a spus că
domnul Frunda György vorbeşte mai corect româneşte de cât foarte mulţi senatori din
alte judeţe.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Rog pe domnii Baka Mátyás, 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: Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului, modificată
prin Hotărârea nr. 24/2009;
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Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Tamás Sándor: Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al judeţului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea solicitării de transmitere fără plată a unor bunuri scoase din
funcţiune de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului
Mehedinţi;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului
pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului şi marketing judeţean.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Papucs András: Compartimentul pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului
şi marketing judeţean 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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia Regională
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pentru Protecţia Mediului Sibiu în vederea susţinerii proiectului „Conservarea acvilei
ţipătoare mici în România”;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului
pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului şi marketing judeţean.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Papucs András: Compartimentul pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului
şi marketing judeţean 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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea derulării „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului
Covasna, în anul 2011”;
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.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna cu Proiectul „Team Building” la selecţia de proiecte finanţate de
Fundaţia Szülőföld Alap din Republica Ungară;
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.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea solicitării de comasare a Centrului de sănătate Întorsura Buzăului
aflat în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe cu
Spitalul de Cardiologie „Dr. Benedek Géza” - Covasna din subordinea Ministerului
Sănătăţii;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director András-Nagy Róbert să prezinte Raportul Spitalului Judeţean
de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf”.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
András-Nagy Róbert: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf”
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?

25 de voturi
1 vot (Calinic Sabin)
1 abţinere(Bote Aurel)
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „contra” şi o „abţinere”,
se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul strategic al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2011;
Aţi primit materialul în scris şi a fost prezentat şi în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la situaţia
copiilor părăsiţi în spitale/unităţi sanitare în anul 2010;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
pe anul 2010 al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Muzeului Naţional Secuiesc pe perioada noiembrie 2009 - decembrie 2010;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Ansamblului de Dansuri “Trei scaune - Háromszék” – pentru anul 2010;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al Şcolii Populare de Arte şi Meserii pe perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2010;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
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Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
sumar al Bibliotecii Judeţene Bod Péter – Bod Péter Megyei Könyvtár, pe anul 2010;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi şase al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al domnului consilier Agrigoroei Gică pe anul 2009, respectiv pe anul 2010;
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi şapte al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Domnul Fazakas Tibor şi domnul Ambrus József.
Dau cuvântul domnului consilier Fazakas Tibor.
Fazakas Tibor: Din discuţiile purtate în legătură cu proiectul Drumul apelor
Minerale am înţeles următoarele contribuţia proprie a consiliilor locale se va plăti de
Consiliul Judeţean Covasna.
Am fost informat de domnul director executiv Ferencz Lajos despre faptul că
procesele-verbale de predare primire pentru imobilele în cauză sunt gata şi că la pct. 3
este specificat: „contribuţia consiliilor locale va fi suportat de Consiliul Judeţean
Covasna”.
Rugămintea domnului primar de la Baraolt este, dacă se poate, să primească cât
mai repede procesul verbal.
Întrebarea noastră este ce se va întâmpla cu contribuţiile proprii deja achitate.
Tamás Sándor: Oraşul Baraolt nu a plătit nimic. De aceea am ales această formă
legală, ca să cuprindem acest lucru în procesul-verbal de predare-primire ca să fie mai
simplu pentru consiliile locale în cauză.
Dau cuvântul domnului consilier Ambrus József.
Ambrus József: Doresc să vă atrag atenţia despre o situaţie neplăcută care s-a ivit
odată cu lansarea proiectelor culturale şi sportive.
Nu doresc să fac referire la proiectele culturale din două motive: una pentru că
am o vedere de ansamblu asupra acestora şi pentru că toate instituţiile culturale
importante au bugete separate şi nu depind de aceste proiecte.
În schimb la sport există o situaţie care deşi s-a ameliorat în ultimii 3 ani, totuşi
necesită o mai mare atenţie din partea noastră, deci aş dori să discutăm mai mult despre
acest subiect.
Aş începe cu câteva cifre ca să vă daţi seama că aceste proiecte sportive sunt
importante mai ales dacă sunt făcute la momentul potrivit.
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Am făcut mai înainte referire la situaţia instituţiilor culturale. Eu sunt mândru şi
foarte fericit că instituţiile culturale care aparţin consiliului local şi consiliului judeţean
au o finanţare de aproximativ 150 de miliarde de lei. Sunt mândru că sunt cetăţean al
municipiului Sf. Gheorghe şi că suntem pe locul I. pe ţară la acest capitol.
Pe de altă parte sunt forte mâhnit că la capitolul activităţi sportive suma alocată
este „0 lei”.
În acest domeniu nu avem o strategie, nu avem centru de sport care să ne
aparţină, nici consiliului local şi nici consiliului judeţean.
De ce suntem în această situaţie? Probabil din două motive:
1. Din cauza legislaţiei din domeniu şi care este forte proastă şi
2. Pentru că nu a fost voinţă.
Acum 5-6 de ani în judeţul Covasna nu a existat nici o echipă de seniori angrenat
într-o competiţie naţională.
În 2-3 ani de zile de când am început să dăm bani, până în anul 2011 am reuşit să
avem echipă de baschet, echipă de footsal, echipă de handbal băieţi, echipă de handbal
fete, echipă de footsal la Tg. Secuiesc, echipă de hockey la Tg. Secuiesc, echipă de tenis
de masă şi multe altele.
Eu mă refer în primul rând la acele echipe care strâng în jurul lor foarte mulţi
spectatori.
De exemplu echipa de baschet stânge în jur de 30 mii de spectatori într-un an.
Dar să vă spun şi altceva: în anul 2011 aceste 7 miliarde de lei pe care le am
aprobat se vor duce către 2500 de sportivi legitimaţi. Marea lor majoritate sunt copii
noştri adică tineretul care din puţinii bani pe care le am alocat în ultimii ani au obţinut
nişte rezultate fantastice.
Suntem câştigătorii cupei României, suntem vicecampioane şi avem posibilitatea
anul acesta că terminăm pe podium atât la baschet cât şi la footsal.
Dacă aceste proiecte rămân aşa cum am citit eu în ziar, toţi banii pe care noi i-am
plătit în 3 ani de zile, se vor duce pe apa sâmbetei, pentru că proiectele intră în vigoare
pe data de 1 mai 2011.
Pe data de 1 mai campionatele se termină. Nu ştiu unde vom da banii.
Ieri la un meci 1000 de oameni au discutat pe această temă.
Noi, consilierii suntem puşi într-o poziţie proastă şi nu colegii din aparatul de
specialitate.
Propun să dezbatem acest subiect acum pe termen scurt, iar pe termen lung
propun să formăm o comisie care să ia legătura cu consiliul local Sf. Gheorghe şi Tg.
Secuiesc şi să începem să negociem pentru a forma nişte cluburi sportive care să aibă
bugete proprii ca să nu mai fim puşi în situaţia ca 2500 de sportivi să rămână fără bani.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu această problemă?
Kiss Tiberiu: Şi eu propun numirea comisiei care să monitorizeze această
activitate şi să ne informeze. Până acum nu ne-am ocupat de sport şi nu suntem
informaţi.
E o ruşine pentru judeţ că nu ştim ce se întâmplă.
S-ar putea face mult mai mare reclamă, propagandă pentru judeţ şi nu am arunca
banii pe fereastră.
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Tamás Sándor: Aveţi dreptate. Problema este că adoptarea bugetului ţării s-a
întârziat şi din această cauză şi adoptarea bugetului judeţului.
Asta nu însemnă că anul acesta nu vom sprijinii aceste acţiuni.
Din punctul de vedere al bugetului noul an ţine până la 31 decembrie. Ştiu că
anul sportiv ţine până la sfârşitul lunii mai şi anul sportiv începe în luna septembrie.
Noi îi sprijinim pe toţi cei care fac spot de performanţă cum este Sepsi BC şi alţi
29 de asociaţii de futbal din judeţ.
Problema se datorează faptului că anul sportiv nu coincide cu anul bugetar.
Consiliul judeţean a sprijinit în fiecare an sportul. Anul trecut pentru Sepsi BC
am dat 500 mii de lei. Această sumă reprezintă 80% din fondul pentru sport.
Şi în acest an încercăm să alocăm suma pe care au solicitat-o şi pe care o şi merită
pentru că sunt între primii trei din ţară.
Sunt de acord cu numirea unei comisii care se va ocupa de sport în judeţ.
Până acum nu am avut nici un fel de colaborarea cu Direcţia Judeţeană de Sport.
Sincer nici nu avem cum să avem o colaborare, cu cei de la Stadionul „Szabó
Kati” nu se poate colabora. Această colaborare nu depinde de noi ci de conducerea
acestor instituţii.
Au fost la mine în audienţă părinţii copiilor care fac antrenamente la Stadionul
„Szabó Kati” şi mi-au povestit în ce situaţie neplăcută este când copii ei trebuie să
dezbrace şi să-şi lase hainele afară pentru că trebuie să plătească şi dacă intră în
vestiare.
După părerea mea aceasta este o situaţie anormală.
De câteva luni putem să colaborăm cu Direcţia Judeţeană de Sport şi împreună
trebuie să găsim o rezolvare pentru aceste probleme.
Noi nu putem prelua atribuţiile Direcţiei Judeţene de Sport. Ceea ce putem face
este ca din bugetul judeţului să sprijinim programele sportive.
Ambrus József: Problema este că noi nu avem nicio legătură cu Direcţia de
Sport.
Această instituţie este în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi noi
nu ne putem implica în treburile lor. De altfel, bugetul Direcţiei Judeţene, pe anul 2011,
este cca. 600 de milioane de lei vechi pentru tot sportul Covăsnean.
Angajaţii de la Direcţie stau acolo degeaba şi nu ştiu până când. Această
instituţia nici nu ar trebui să existe.
Nu putem spune şi în continuare că nu este treaba noastră.
Este şi treaba noastră şi se vede clar rezultatul atitudinii noastre în ultimii trei
ani.
Pasul următor ar trebui să fie înfiinţarea unor instituţii care au bugete separate şi
în aşa fel vom scăpa de foarte multe probleme.
Tamás Sándor: Propunerea mea este să-l rugăm pe domnul consilier Ambrus
József să se ocupe din partea Consiliului Judeţean Covasna cu elaborarea unui
plan/proiect pentru reorganizarea acestui sistem. O să aveţi tot sprijinul nostru atât
moral, politic cât şi material ca să reorganizăm acest sistem al sportului din judeţul
Covasna
Eu nu vreau să organizăm sport în judeţul Covasna dar aş dori să-i ajutăm ca să
fie un sistem care funcţionează în care putem pune bani, de care dispunem noi, pentru
sprijinirea sportului.
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Calinic Sabin: Eu în mare măsură sunt de acord cu cele auzite acum. Ceea ce
spunea domnul preşedinte este foarte interesant şi foarte bine.
Am înţeles că sunt de fapt două probleme şi anume:
1. Maniera în care noi am putea, ca şi organism al administraţiei publice locale,
să sprijinim această activitate, care este de interes public. Lucrurile s-au schimbat faţă de
două decenii în urmă pentru că acum vorbim de profesionism.
Amator sau profesionist, este o activitate de interes public care atrage oameni ca
şi spectatori, oameni ca şi participanţi, etc.
Direcţia Judeţeană de Sport se ocupă mai mult cu strategii.
2. Necorelarea programul activităţilor sportive cu anul bugetar. Aşa am înţeles eu.
Ambrus József: Aici este problema.
Calinic Sabin: Noi să umblăm la actele normative care reglementează materia
noi n-am putea s-o facem.
Crearea unei comisii care să se ocupe de această problemă şi care să monitorizeze
atât programele făcute de instituţia de care vorbeam mai înainte cât şi a cluburilor care
au activităţi sportive cu rezultate semnificative, ar duce la corelarea fondurilor.
Nu pot spune la 31 decembrie că s-a terminat bugetul şi nu mai putem da bani.
Sigur nu mai pot să dai, dar asta nu însemnă că programele făcute pentru anul
anterior nu pot acoperi necesităţile până în luna mai.
Nu ne putem permite să finanţăm fiecare competiţie.
Au o sumă alocată, pentru un program, iar cum îşi gospodăresc banii noi trebuie
să-i monitorizăm ca să nu se întâmple ceva nedorit. Respectivul destinatar al sumelor şi
titular al programului este problema lor cum îşi gospodăreşte ca să ajungă acolo unde
trebuie.
Noi nu putem schimba un program şi nici maniera de realizare a bugetului.
Sunt şi alte posibilităţi. În mică măsură activitatea sportivă este şi aducătoarea de
venituri. Dacă într-un an bugetar primeşte o anumită sumă de susţinere, îl gospodăreşte
în aşa manieră, împreună cu întreaga echipă, ca în perioada în care nu este sprijinită să
poată supravieţui.
Este o chestiune de management.
Numirea unei comisii care să monitorizeze aceste aspecte, care nu sunt deloc de
neglijat, ar fi benefic.
Ar fi bine ca cineva să înceapă această iniţiativă.
Vă mulţumesc.
Fazakas Tibor: Poate sunt de acord cu ceea ce spuneţi dumneavoastră dar eu
cred că ar fi nevoie de schimbarea legislaţiei.
Există această Direcţie Judeţeană de Sport care aparţine Ministerului şi care are
nişte imobile care în realitate ar trebui să fie ale judeţului.
Ar trebui făcută diferenţă între sportul de performanţă care este o afacere, o
investiţie, iar pe de altă parte este educarea tinerilor ca să ajungă sportivi de
performanţă şi care este o problemă generală.
Încă o problemă este acordarea de sprijinii financiar, din banii publici, pentru
echipele performante atât pe plan local cât şi pe plan regional.
Trebuie să vedem care sunt acele sporturi performante care ajută la mărirea şi
creşterea încrederii oamenilor.
La aceste probleme trebuie să ne gândim.
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Ambrus József: În afară de fotbal, în momentul de faţă în România actuală, nici
un sport nu este o afacere.
Dacă vrei performanţă ai nevoie de sprijinul autorităţilor locale.
Singurul sport care iese din discuţie este fotbalul, care este cu totul altceva.
În rest, dacă autorităţile locale nu se implică rezultatul este zero.
Vis a vis de aceste date: legiuitorul când a scos acel Ordin care reglementează
sportul, nu a ţinut cont că noi vom aproba bugetul, pe anul 2011, în luna februarie.
Dacă mergea totul normal ar fi trebuit să aprobăm bugetul, pe anul 2011, în luna
noiembrie sau decembrie 2010. Atunci totul era în regulă.
L-am întrebat pe domnul director Sztakics Istv{n dacă cineva a cerut o părere, un
punct de vedere al juridicului dacă nu am putea comprima şi mai mult, răspunsul a fost
că nu. Acest lucru este ceea ce mă deranjează.
Tamás Sándor: Propun să-l rugăm pe domnul consilier să se ocupe cu elaborarea
unui plan de colaborare, pe termen de minimum 1 an, cu Direcţia Judeţeană de Sport şi
cu alte autorităţi locale care au fonduri pentru a sprijini sportul.
Putem colabora de exemplu cu consiliul local Tg. Secuiesc unde există o echipa
foarte bună de handbal feminin pe care o putem sprijini.
Trebuie să elaborăm un plan care va cuprinde şi rezolvarea problemelor
financiare care s-ar putea ivi în perioada de primăvară.
Ambrus József: Sunt cazuri precedente care funcţionează, de exemplu cu
Ansamblul de Dansuri Trei Scaune-Háromszék.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Nu sunt.
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

