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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 29 martie 2012, ora 12,00

Dl. Lőrincz Zsigmond- Primar - Primăria oraşului Covasna
Domnule preşedinte al Consiliului Judeţean, domnii vicepreşedinţi, domnule
senator Albert Álmos, doamnelor şi domnilor invitaţi vă urez Bun venit în oraşul
Covasna.
Îmi face deosebită plăcere că aţi venit în oraşul nostru să ţineţi aici şedinţa
ordinară a Consiliului Judeţean Covasna.
Este o idee bună şi sper că şi de acum încolo tot aşa o să vă gândiţi şi o să ţineţi
şedinţe şi în afara oraşului Sf. Gheorghe.
Nu-mi rămâne altceva decât să vă urez spor la treabă cu rezultate cât mai bune.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulţumim.
Aş dori să vă informez că nu este prima ocazie când avem şedinţă în afara casei
judeţului.
Am ţinut şedinţă la Tg. Secuiesc, la Întorsura Buzăului, la Cernat şi la Leţi. Am
avut şedinţă comună cu municipiul Sf. Gheorghe la Muzeul Naţional Secuiesc şi
intenţionăm să mergem şi în alte oraşe.
Din păcate primarul oraşului Baraolt nu a avut posibilitatea să răspundă, în timp
de 40 de zile, la solicitarea noastră ca să putem ţine împreună, în oraşul Baraolt, o
şedinţă a Consiliului Judeţean Covasna.
O să găsim noi o rezolvare şi pentru această problemă.
Aş dori să vă informez că şi primarul municipiului Sf. Gheorghe, domnul Antal
Árpád este prezent la şedinţă şi-l salutăm.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29
martie 2012, 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. 50/23 martie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 77/S/23 martie
2012.
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 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bartha Sándor, Calinic Sabin, Farkas György, Kovács
Ödön şi Nagy András.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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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. Albert Álmos – senator;
- Dl. Antal Árpád – Primar – Primăria municipiului Sf. Gheorghe;
- Dl. Lőrincz Zsigmond- Primar - Primăria oraşului Covasna;
- Dl. Thiesz János – Viceprimar - Primăria oraşului Covasna;
- Dl. Bocan Ioan-Marcel - consilier local- Covasna;
- Dl. Butyka Gyula - consilier local- Covasna;
- Dl. Căşunean Vlad Cristian George - consilier local- Covasna;
- Dl. Ciangă Horea Dumitru - consilier local- Covasna;
- Dl. Csikos Tibor Zoltán - consilier local- Covasna;
- Dl. Domaházy János - consilier local- Covasna;
- Dl. Enea Nicolae - consilier local- Covasna;
- Dl. Ferencz Botond - consilier local- Covasna;
- Dl. Gyerő József- consilier local- Covasna;
- Dl. Kádár Gyula - consilier local- Covasna;
- Dl. Kopacz Levente Benedek - consilier local- Covasna;
- Dl. Kosztándi Árpád - consilier local- Covasna;
- Dl. Lungu Dorel - consilier local- Covasna;
- Dl. Molnár János - consilier local- Covasna;
- Dl. Vargha Mihály Béla – director – Muzeul Naţional Secuiesc;
- Dl. András-Nagy Róbert – Spitalul Judeţean de urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf”;
- Dl. Imreh Márton István Attila – director – Centrul de Cultură al Judeţului
Covasna;
- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef serviciu - Serviciul Public Comunitar Judeţean de
Evidenţa Persoanelor Covasna;
- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna;
- D-na Bartha Ibolya – şef serviciu monitorizare – Agenţia Judeţeană de
Protecţia Mediului;
- Dl. Fejér Sándor – director general – S.C. Gospodărie Comunală S.A.
- Dl. Simon István – director - Grupul Şcolar Körösi Csoma Sándor;
- Dl. Olărescu Henorel – director – Şcoala Generală Avram Iancu;
- D-na Antal Éva – director – Grădiniţa de copii cu program prelungit;
- Dl. Balogh Zoltán – preot – Parohia Reformată Covasna;
- Dl. Orbán Lajos – preot - Parohia Reformată Voineşti;
- D-na Orbán Judith - preot - Parohia Reformată Voineşti;
- Dl. Bende Tamás – preot - Parohia Reformată Chiuriuş;
- Dl. Kovács Gábor – preot – Parohia Catolică;
- D-na Sütő Magdolna – director – Hotel Hefaistos;
- Dl. Gecse Imre – director – Hotel Dacia;
- D-na Stanislav Olivia – director – SCT Covasna;
- Dl. Costea Ovidiu – director – Hotel Clermont;
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Dl. Onea Gheorghe – director – Hotel Bradul;
D-na Sporea Monica – Manager Spitalul de boli cardiovasculare;
D-na Kádár Melinda – Contabil şef - Spitalul de boli cardiovasculare;
D-na Vinkler Márta – Medic Familiar;
Dl. Olariu Dorin - Medic Familiar;
Dl. Măciucă Ovidiu – preot Parohia Ortodoxă;
Dl. Şerban Dumitru – director – Gosp-Com;
D-na Enea Vasilica – secretar – Primăria Covasna;
Dl. Paic Ciprian – Comandant – Poliţia Staţiunii Covasna;
D-na Horváth Zita – director – Clubul Elevilor;
Dl. David Rachel – director – CARP;
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 extraordinare din data de 7 martie 2012, 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 7 martie 2012.
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.

1.
2.
3.
4.

5.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2011;
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
domnului Nagy András;
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean;
Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Centrului de Cultură al
Judeţului Covasna - Kovászna Megyei Művelődési Központ a domnului ImrehMarton István Attila;
Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Muzeului Naţional
Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum a domnului Vargha Mihály Béla;
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
evaluării pe anul 2011 a managementului unor instituţiilor publice de cultură aflate
în subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare e-sănătate „Parteneriat
pentru implementarea unui sistem informativ medical integrat în judeţul Covasna”
și a cheltuielilor legate de proiect;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a
Statului Asociaţiei „Alutus Regio Egyesület”;
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului judeţean pentru protecţia naturii,
dezvoltare rurală şi salvamont;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind adoptarea Statului de funcţii al Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi
consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile
publice de interes judeţean;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului „Contractul de asistenţă pentru
proiectul: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul
Covasna”;
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor al S.C.
Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Protecția
Mediului Judeţul Covasna – actualizat 2011;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2011, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2012 în acest domeniu;
Raportul de activitate pe anul 2011 a Comitetului director al Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;
Raportul de activitate a unei comisii de specialitate pe anul 2010 şi 2011;
Raportul de activitate a unor consilieri judeţeni pe anul 2010 şi 2011;
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?
26 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.) – 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 7, 8, 11 şi 15 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcţie (16).
2.) - pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 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 26 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2011;
O să vedeţi că am pregătit un Raport mai vast în ceea ce priveşte punctele forte
din cei 4 ani de zile, pentru că totuşi ne apropiem de sfârşitul a 4 ani de activitate.
Permiteţi-mi să vă prezint materialul.
Prezintă un slide show.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
(Cei din sală aplaudă.)
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Lungu Dorel - consilier local- Covasna: Pe scurt: rugămintea noastră din oraşul
Covasna este în cadrul unităţilor balneare managementul este gândit bine şi nu cerem
nimic pentru interiorul acestor baze de tratament dar vă solicităm să faceţi intervenţie la
Drumurile Naţionale pentru drumul dintre Reci şi Covasna care iarăşi începe să fie plin
de gropi. Imediat începe sezonul de tratament balnear şi vedeţi şi dumneavoastră cum
arată acest drum.
Noi ne mândrim cu potenţialul balnear din staţiunea Covasna şi credem că ar
trebui acordat o atenţie mult mai mare acestei staţiuni, pentru ca într-adevăr acest
potenţial să iasă şi în afara graniţelor ţării. Vedeţi că acum ne bizuim pe aceste bilete
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subvenţionate dar va veni şi timpul când trebuie să ne bizuim pe cei care într-adevăr
sunt posibili să aducă şi alte categorii de turişti în oraşul Covasna.
E o laudă şi din partea societăţii de turism care a început modernizarea celor trei
hoteluri şi ne putem mândri cu ele. Acelaşi lucru facem şi noi, unde suntem, în cadrul
sistemului Casei Naţionale de Pensii cum sunt Hotelul Montana şi Hefaistos.
Cardiologia la fel ne aduce un renume mare pentru Covasna, dar vine şi partea
cealaltă şi anume partea de agrement.
Să ştiţi că e o mândrie aceea carte, care a fost scos de oamenii dumneavoastră, cu
calea ferată veche pentru transportul de mase lemnoase, aceea carte de 100 de lei.
Prin această carte nu facem altceva decât publicitate zonei noastre, dar prin
hotărârea de guvern prin care s-au cumpărat acele vagoane, care stau acolo şi imediat
sunt descompletate. Este vorba de planul înclinat.
Credem că ar trebui dată mai multă atenţie pornirii pe anumite porţiuni.
Cum la Comandău acest domn Haciog a reuşit să pună în funcţiune cei 7 km şi
de care ne mândrim, în zilele din august, când suntem la Comandău că funcţionează
locomotiva.
Credem noi că aici trebuie acordat o atenţie mult mai mare.
O altă problemă la care trebuie să ajutaţi zona respectivă, întotdeauna zona de la
Covasna până la Brateş a fost expusă la topirea zăpezilor, deci este o zonă mai umedă şi
la ora actuală dacă trimiteţi un specialist, în zona de la Brateş până la Zăbala, canalele
sunt pline colmatate, au crescut forte mult arbuşti. Apa nu mai merge pe canale, merge
în culturile oamenilor şi într-adevăr este o problemă care trebuie pusă sub atenţia
Direcţiei Generale de Agricultură, acelor care mai sunt la ora actuală la partea de
întreţinere a acestor canale.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim domnului consilier.
Eu cred că aveţi un lobby-st puternic în persoana domnului primar Lőrincz
Zsigmond. Nu trebuie să-l laud pentru că rezultatele vorbesc în locul meu.
În legătură cu staţiune balneoclimaterică, probabil ştiţi că la sfârşitul anului
trecut s-a adoptat o Hotărâre de Guvern cu privire la acordarea statutului de staţiune
balneo şi balneoclimaterică pentru unele localităţi. Printre aceste 6 localităţi figurează şi
oraşul Covasna.
Eu aş putea să fac o agendă despre drumurile pe care l-am făcut, împreună cu
domnul primar, pentru a îmbunătăţi această situaţie sau pentru a exploata această
posibilitate a oraşului.
Ceea ce priveşte drumul naţional: noi îl avem în vedere, s-au făcut nişte
schimbări şi la nivel de Bucureşti şi la nivel de regiune Braşov. Noi încercăm să le
aducem în vizor şi acest drum.
Ceea ce ne aparţine şi ne stă în putere este drumul dintre Tg. Secuiesc şi Covasna
care se va finaliza anul asta.
Nu Guvernul ci Consiliul Judeţean Covasna a cumpărat vagoanele şi
locomotivele din Comandău şi din Covasna.
Avem acum un plan de colaborare împreună cu domnul primar încheiat între
Romsilva orăşenesc şi judeţean pentru a putea rezolva problemele juridice legate de
terenul de sub CFF.
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Este primordial să rezolvăm problemele juridice. Deci, încercăm să avansăm şi în
soluţionarea acestei probleme pentru că într-adevăr este unic în această parte a Europei
şi ceea ce s-a dus de râpă, însă avem în vedere reabilitarea căi ferate.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Fekete Carol: Aş dori să bat nu cuie în grindă.
Domnul preşedinte a zis că noi nu am bătut nici măcar nu cuie în grindă şi a
desenat un zero.
Un lucru doresc să vă spun, şi anume că oraşul Tg. Secuiesc, care are primar din
PCM-MPP, în mare măsură a contribuit la înfiinţarea Asociaţiei Aquacov.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte observaţii dacă sunt?
Fazakas Tibor: Într-adevăr eu am fost cel care a solicitat ca la sfârşitul
mandatului să revizuim munca noastră din acest mandat, în primul rând sunt amăgit
din cauza celor spuse de domnul preşedinte la sfârşitul raportului.
Aşa reiese din cele spuse de domnul preşedinte că noi, de fapt am fost un mare
zero în tot timpul mandatului şi că nu am făcut nimic în acest timp.
Judecarea acestei probleme se va face de alegători şi ei sunt cei care vor aprecia
sau nu, activitatea noastră.
Eu aş dori să împart raportul de activitate prezentat în trei părţi. În Raportul
prezentat de domnul preşedinte era vorba de creştere şi eu mă bucur că am făcut parte
în această creştere şi în realizările prezentate, ca şi consilier judeţean din fracţiunea
PCM-MPP.
În raportul prezentat este vorba numai de succese. Într-adevăr din cifrele
prezentate se poate observa că în ultimii 4 ani Consiliul Judeţean Covasna a reuşit să
cheltuiască sume mai mari de cât în mandatul anterior.
Am adus bani, am cheltuit bani şi felicitări acelora care au muncit pentru acest
succes.
Din raport în totalitate lipsesc eşecurile şi nereuşitele despre care nu este timpul
potrivit să vorbim înaintea alegerilor.
Domnul preşedinte aşa a considerat că n-ar trebui să vorbim despre aceste
eşecuri acum.
Dacă ne uităm la programul electoral al UDMR-ului de acum 12, 8 şi 4 ani atunci
nu putem trece de analiza indicatorilor sau compararea lor. Dacă vorbim de creşteri
atunci trebuie să vorbim de investiţii, de locuri de muncă, de mărimea salariilor, de
scăderea sau creşterea populaţiei, de simţul de confort al locuitorilor, de efectul
cheltuirii acestor sume pe lucrul cel mai important care este populaţia judeţului.
Despre aceste lucruri, din păcate, nu am auzit nimic.
Nu trebuie să includem aceste cifre în indicatorii economici ca să observăm că
situaţia este aproape tragică. Populaţia este în ce în ce mai săracă, spaţiul de trai al
secuimii este din ce în ce mai mic, sunt nevoiţi să plece din ţară lăsând acasă familiile,
sunt nevoiţi să caute locuri de muncă în străinătate şi muncesc orice.
Rămân copii fără familie, fără grija părintească, iar părinţii rămân fără copii.
Populaţie îmbătrâneşte şi suntem din ce în mai puţini şi dacă ne uităm în
perspectivă nici atunci nu ne putem bucura.
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Nu aţi vorbit de promisiunea făcută de UDMR, în timp de trei mandate, că vor
aduce investitori şi se vor înfiinţa parcuri industriale.
Tamás Sándor: Asta era promisiunea domnului Rácz Károly.
Fazakas Tibor: Nu domnule preşedinte. Vă rog să vedeţi caietul cu programul
UDMR-ului care conţine acest lucru.
Am cheltuit bani când am cumpărat trenuri şi urmează să reabilităm calea ferată,
dar deocamdată nu se vede nici începutul şi nici sfârşitul.
A fost un proiect cu denumirea „Drumul apelor minerale”, despre care l-am
auzit de mai multe ori că este o investiţie briliantă, ce posibilităţi aduce judeţului, dar
dacă am ruga pe domnul preşedinte să vină cu noi să facem baie în careva dintre aceste
băi create prin proiect, nu am putea face acest lucru pentru că aceste băi nu
funcţionează în prezent, s-ar putea să funcţioneze în viitor.
Dacă domnul preşedinte a vorbit ca un politician atunci l-aş întreba ce a reuşit să
facă pentru unitatea Regiunii Secuieşti, pentru că în patru ani nu a fost înfiinţat nicio
instituţie comună cu celelalte judeţe care să se ocupe unitar de problemele Regiunii
Secuieşti.
Când vine vorba de această problemă, vă retrageţi şi în curând se va realiza
reorganizarea regiunilor.
Noi am iniţiat organizarea unui referendum de care UDMR-ul se ferea.
Acum două săptămâni am depus o adresă la domnul preşedinte prin care am
solicitat rezolvarea problemei legate de acest referendum până la sfârşitul mandatului,
dar între timp am aflat că sunteţi aşa de preocupaţi de această problemă că în proces cu
Prefectura în faţa instanţei de judecată, acest caz nu a primit nici măcar asistenţă
juridică din partea Consiliului Judeţean.
Această problemă a fost împinsă pe o şină laterală şi stă acolo.
Hai să nici nu vorbim despre biroul de reprezentare de la Bruxelles, care a fost
inaugurat anul trecut cu mare fast dar nu funcţionează nici astăzi.
Deci, permiteţi-mi să vă spun că după părerea noastră rezultatele sunt mixte.
Sunt şi succese, dar de aceea putem vorbi de succese pentru că mai înainte nu era nici
măcar atât. Dacă comparăm mandatul anterior cu acest mandat atunci putem vorbi de
succese.
MPC-MPP dacă nu a făcut nimic nici nu a împiedicat lucrurile cum fac consilierii
locali din UDMR în anumite consilii locale.
De fiecare dată când era nevoie am stat la o masă şi am discutat despre probleme.
S-ar putea să nu avem alt merit dar fiind echipa opoziţiei, eram atenţi la tot ce se
întâmplă şi am împins pe cei de la putere să muncească, pentru că de aceea au fost aleşi.
Acest lucru am făcut.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Sunt aici nişte probleme de viziune şi anume: dumneavoastră aşa vorbiţi ca cei
din exterior sau de pe o şină laterală, dar în ultimi patru ani aţi avut posibilitatea să
iniţiaţi hotărâri, să munciţi şi să realizaţi lucruri concrete.
Da, aţi avut posibilitate în ultimii patru ani să faceţi lobby pentru a aduce bani în
judeţ.
Eu la asta m-am referit când am zis că aportul dumneavoastră era egală cu zero,
pentru că nu aţi adus pentru judeţ nici un leu sau un euro prin proiecte sau lobby.
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Dacă despre toate acestea vorbiţi ca cei din exterior atunci eu zic că aveţi o
viziune greşită, deoarece primarul de la Tg. Secuiesc a promis 600 sau 800 de locuri de
muncă. El nu aminteşte de aceste promisiuni dar noi avem acele înregistrări. Nu a creat
800 de locuri de muncă în plus ci 800 de locuri de muncă în minus.
Dacă tot suntem la crearea locurilor de muncă, trebuie să vă spun că această
problemă nu este de competenţa consiliului judeţean, dar cu toate acestea trebuie să vă
spun că anul acesta se vor înfiinţa la Sf. Gheorghe 600 de locuri de muncă la Autolive şi
acum doi ani s-au înfiinţat 1200 de locuri de muncă.
Fazakas Tibor: Mulţumită domnului Keresztes Zoltán se vor înfiinţa acele 600 de
locuri de muncă.
Tamás Sándor: Când dumneavoastră aţi vorbit eu nu v-am întrerupt, aşa că vă
rog să mă ascultaţi până când termin ce am de spus.
Eu am vrut numai să conturez faptul că aportul dumneavoastră la aceste sume
sau realizări este un mare zero.
Noi nu am cheltuit banii, banii sunt cheltuiţi de alţii. Noi am folosit aceste sume
înţelept, cinstit şi cu rezultate bune.
Atribuţia consiliului judeţean este armonizarea şi coordonarea consiliilor locale,
dezvoltarea infrastructurii din fondurile provenite din proiecte, respectiv crearea şi
menţinerea reţelei sociale.
Despre asta am vorbit, acest lucru vi l-am prezentat şi sunt convins că am şi
realizat ceea ce este atribuţia noastră.
Deţineţi 30% din consiliul judeţean şi aşa vorbiţi ca cei care sunt în exterior şi nu
fac parte din consiliu.
Vă întreb câte proiecte de hotărâri aţi iniţiat în totalitate?
Dacă cumva nu ştiţi atunci eu vă spun: este vorba de şase proiecte de hotărâri.
Din cele şase proiecte numai unul este care se referă la un proiect concret şi care a
fost iniţiat de domnul consilier Fülöp Csaba.
Eu cred că aceste şase iniţiative sunt prea puţine pentru a judeca munca altora.
În primul rând să faceţi ordine în ograda dumneavoastră după care putem vorbi
de realizări.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Varga Zoltán: În timpul dezbaterii a sosit domnul consilier Calinic Sabin, deci
sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni.
Tamás Sándor: Bun venit.
Alte observaţii dacă sunt.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nagy András;
Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al comisiei de
specialitate, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Calinic Sabin: Prezintă Raportul de avize.
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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?
Este cineva 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 prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier judeţean;
Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de
pierderea calităţii de membru al PCM-MPP şi al calităţii de consilier judeţean al
domnului Nagy András şi a declarat vacant locul deţinut de acesta,
în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit
din supleanţii de pe aceeaşi listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul care şi-a
pierdut calitatea de membru al partidului politic, adică de pe lista de candidaţi a PCMMPP pentru alegerile locale din 1 iunie 2008.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresa nr.
8/2012, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 2014/16 martie 2012, PCM-MPP ne-a
comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Benedek Barna-József.
În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să examineze
legalitatea alegerii d-lui Benedek Barna-József, sens în care vă propun să luăm o pauză
de 5 minute.
După pauză.
Tamás Sándor: Înainte să dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente,
preşedintele comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni, aş dori să răspund
domnului consilier Fekete Carol, în legătură cu parteneriatul oraşului Tg. Secuiesc în
Aquacov.
Acest lucru este adevărat, dar nu ştiu dacă vă amintiţi acum 3 sau 4 luni tocmai
consilierii din fracţiunea PCM-MPP au fost cei care au votat „contra” în cazul unui
proiect de hotărâre legată de Aquacov.
Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare.
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Bagoly Miklós Levente: a prezentat procesul verbal de validare.
Tamás Sándor: Înainte să supun la vot validarea mandatului de consilier
judeţean, rog pe domnul Kulcsár-Terza József-György să confirme că domnul Benedek
Barna-József este membrul al PCM-MPP.
Kulcsár-Terza József-György: Da, este membru al PCM-MPP.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Îl întreb pe domnul Benedek Barna-József dacă acceptă numirea în funcţia de
consilier judeţean.
Benedek Barna-József: Da, domnule preşedinte. Accept.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui
Benedek Barna-József.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

Cu 27 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Benedek
Barna-József.
Rog pe dl. secretar general al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Benedek
Barna-József.
Varga Zoltán: Prezintă hotărârea.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun
„Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe d-l Benedek Barna-József să citească jurământul să pună mâna stângă pe
Constituţie cât şi pe Biblie, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnul Benedek Barna-József a depus „Jurământul”, citind textul jurământului
şi rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul
Preşedinte.
(Cei din sală aplaudă.)
Benedek Barna-József: Sper ca domnul preşedinte aşa se uită la mine ca la omul
care a adus ciocanul pentru a bate cuiele în grindă. Ştiu că timpul rămas din acest
mandat este foarte scurt, dar sper că va fi suficient ca să batem acel cui pe care nu au
reuşit, colegi mei din PCM-MPP, în patru ani.
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Mulţumesc pentru încrederea colegilor din PCM-MPP şi domnului preşedinte
pentru cuvintele cu care m-a încurajat să accept mandatul de consilier judeţean.
Tamás Sándor: Mulţumim. Noi vă punem la dispoziţie clădirea în care puteţi să
bateţi cuiele.
Ţin să precizez că în urma validării mandatului de consilier judeţean a domnului
Benedek Barna-József respectiv a depunerii „Jurământului” de către aceasta, numărul
consilierilor în funcţie a devenit 30, domnul Benedek Barna-József intrând în
exercitarea mandatului de consilier judeţean.
Deci de acum înainte prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este de 27, din cei
30 în funcţie.
Vă mulţumesc.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea în funcţia de director al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna - Kovászna
Megyei Művelődési Központ a domnului Imreh-Marton István Attila;
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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea în funcţia de director al Muzeului Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti
Múzeum a domnului Vargha Mihály Béla;
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.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 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 2011 a
managementului unor instituţiilor 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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului de finanțare e-sănătate „Parteneriat pentru implementarea unui
sistem informativ medical integrat în judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de
proiect;
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. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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András -Nagy Róbert: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a Statului Asociaţiei „Alutus
Regio Egyesület”;
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 Juridice 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Centrului judeţean pentru protecţia naturii, dezvoltare rurală şi salvamont;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. vicepreşedinte Demeter János să prezinte Raportul Compartimentului
pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Demeter János: Compartimentul pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 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?
Kulcsár-Terza József-György: Întrebarea mea este ce compartiment sau direcţie
se ocupă de traducerea materialelor pentru că nu am primit traducerea acestui material.
Pe lângă acestea a fost revoltător ca domnul preşedinte a solicitat ca domnul
Fazakas Tibor să traducă pe limba română ceea ce a spus în limba maghiară şi că în
timp de patru ani de zile nu s-a putut rezolva folosirea limbii maghiare în şedinţele
consiliului judeţean.
Tamás Sándor: Nu v-am înţeles. Ce n-am putut rezolva în patru ani?
În ce limbă vorbiţi?
Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2012;
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?
András -Nagy Róbert: Recent s-a stricat ecograful aflat în dotarea secţiei de
cardiologie, ceea ce este un aparat de importanţă majoră în diagnosticarea şi
tratamentul bolnavilor internaţi la această secţie. Din acest motiv propunem
completarea listei de investiţii cu cumpărarea unui astfel de aparat.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte observaţii dacă sunt?
Henning László-János: Eu propun ca suma necesară pentru cumpărarea
ecografului să fie luată de la disponibilul la excedentul destinat finanţării cheltuielilor
de dezvoltare, chiar din acele secvenţe, care s-a discutat în toate comisiile de
specialitate, care se referă la contribuţiile pentru depozitul de la strada Recoltei şi
pentru Aquasic.
Deci să diminuăm acest capitol cu suma necesară pentru cumpărarea
ecografului.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul director
András -Nagy Róbert.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
8 „abţineri” (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Bándi Imre,
Fülöp Csaba, Csog Ignác, Tulit Attila, Kulcsár Terza
József György, Benedek Barna-József)

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” şi 8 „abţineri”, se aprobă
hotărârea cu modificarea propusă.
Aş dori să vă rog să nu uitaţi că v-aţi abţinut şi peste două luni să spuneţi că
PCM-MPP a susţinut şi dotarea spitalului.
Fülöp Csaba: Bugetul conţine anumite lucruri cu care fracţiunea PCM-MPP este
de acord. Dezacordul nostru nu se referă la propunerea domnului director şi la
dezvoltarea spitalului.
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Tamás Sándor: Atunci care este problema?
Fülöp Csaba: „Trecătorul de lux”.
Tamás Sándor: Vă aduceţi aminte că aţi votat pentru „trecătorul de lux”.
Tulit Attila: Am votat pentru cumpărarea terenului respectiv.
Tamás Sándor: Cu unanimitate de voturi am votat pentru cumpărarea terenului.
Vă amintiţi?
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
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?
Kulcsár-Terza József-György: Aţi primit acordul Colegiului director cu partea
financiară?
András -Nagy Róbert: Am primit acordul Colegiului director ieri la ora 14,00.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
o „abţinere” (Joós Ştefan Leontin)

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind adoptarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de
Evidenţa Persoanelor Covasna;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. şef serviciu Oláh-Badi Csaba să prezinte Raportul
Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Oláh-Badi Csaba: Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 93/2010
cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de
carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea modelului „Contractul de asistenţă pentru proiectul: Extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 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 Direcţiei
Dezvoltare Teritoriului.
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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?
Tulit Attila: Domnului preşedinte trebuie să spun că dacă punem 9 bucăţi de
zero după cifra 9 asta va devenii 1 miliard.
Tamás Sándor: Eu am greşit?
Tulit Attila: Acolo era vorba numai de un zero şi dacă punem 1 în faţa acestuia
va deveni 10.
Tamás Sándor: Înţeleg.
Tulit Attila: Eu propun să scoateţi din prezentare acele două slide-uri cu privire
la cuie şi la pălărie pentru că ar putea însemna că doriţi să agăţaţi pălăria pe cuie.
Şi după o asemenea prezentare nu cred că domnul preşedinte doreşte să agaţe
pălăria pe cuie.
Referitor la proiectul de hotărâre: în comisia de specialitate nu am primit un
răspuns satisfăcător în legătură cu regimul tarifelor care figurează la litera „g” din
secţiunea 3.01 din Contractul de asistenţă pentru proiect şi care face referire la Strategia
tarifară, la Ajustarea tarifelor şi la Politica Tarifară, care sunt cuprinse în anexe pe care
noi le am primit.
De aceea întreb ce cuprind aceste anexe pentru că dacă se va ivi o problemă
juridică în legătură cu cele scrise în contract trebuie să apelăm la o Instanţă de Judecată
din Londra.
Ar trebui să ştim lucrurile legate de politica tarifară ca nu cumva să fim nevoiţi
să ţinem preţul la un anumit nivel.
Asta a fost întrebarea.
Tamás Sándor: Rog pe domnul director Fejér Sándor să răspundă domnului
consilier.
Fejér Sándor: Politica tarifară, momentan amintită în contract, a fost aprobată
atât de Consiliul Judeţean Covasna cât şi de consiliile locale în 2010 şi este valabilă până
în anul 2038.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte observaţii dacă sunt?
Varga Zoltán: Referitor la anexele amintite domnul consilier Tulit Attila că nu au
primit, trebuie să spun că sunt anexe la contractul de credit şi de aceea nu pot fi anexate.
Noi acum aprobăm Contractul de asistenţă pentru proiect.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
8 „abţineri” (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Bándi Imre,
Fülöp Csaba, Csog Ignác, Tulit Attila, Kulcsár Terza
József György, Benedek Barna-József)
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În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” şi 8 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf.
Gheorghe;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltare 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
8 „abţineri” (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Bándi Imre,
Fülöp Csaba, Csog Ignác, Tulit Attila, Kulcsár Terza
József György, Benedek Barna-József)

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru” şi 8 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Protecția Mediului Judeţul
Covasna – actualizat 2011;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltare 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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul
relaţiilor externe în cursul anului 2011, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2012 în acest domeniu;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului Relaţii
externe, mass-media.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Giliga Márta: Compartimentul Relaţii externe, mass-media propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Bote Aurel: În anexa nr. l scrie că s-a deschis Biroul de reprezentare al judeţului
Covasna la Bruxelles iar în anexa 2 care cuprinde Calendarul programului relaţii
externe pe anul 2012, la poziţia 15 scrie „Reprezentarea în Biroul de reprezentare a
Ţinutului Secuiesc din Bruxelles”.
Tamás Sándor: Este o greşeală pentru că este vorba de Biroul de reprezentare al
judeţului Covasna.
Bote Aurel: Atunci rog să se rectifice în programul de la anexa 2.
Tamás Sándor: Vă mulţumim pentru observaţie.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe
anul 2011 a Comitetului director al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf”.
Rog pe domnul director András-Nagy Róbert să prezinte materialul.
András-Nagy Róbert: prezintă un slide show.
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Tamás Sándor: Mulţumim pentru prezentarea domnului director.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Baka Mátyás: Am văzut din prezentarea domnului director că laboratorul de
analiză medicală a spitalului judeţean a rezolvat aproape 300 de mii de cazuri anul
trecut. Asta nu înseamnă neapărat 300 de mii de persoane. Este vorba de mai puţine
persoane pentru că sunt care se duc şi de mai multe ori.
Însă, acest laborator nu are calificarea ISO şi din această cauză nu poate contracta
serviciile cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Ca urmare toţi pacienţii ambulatoriu, nu cei care sunt internaţi în spital, trebuie
să plătească pentru anumite analize. Deci, asta este o problemă care e logic şi firesc că
nu o putem rezolva până nu se termină complet reabilitarea spitalului judeţean, pentru
că ar necesita o investiţie destul de mare ca să corespundă acestor calificări.
Sunt şi alte impedimente aici dar asta este o problemă destul de mare.
Nu putem investii sume pentru a obţine calificarea şi pe urmă să desfiinţăm acest
laborator, pentru că în proiectul de reabilitare figurează şi acest laborator al spitalului.
O altă problemă este problema serviciilor stomatologice.
Stomatologii nu prea fac contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru că, eu
zic, nu merită să facă acest lucru.
Pentru 3 ore de lucru zilnic, adică lunar 60 de ore de lucru, primesc cca. 1000 de
lei de la Casa de Asigurări de Sănătate.
O altă problemă şi care este foarte importantă este problema cabinetelor
stomatologice şcolare care are o importanţă foarte mare.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Tatár Márta Éva: Două lucruri am de comentat în legătură cu cele spuse de
domnul consilier Baka Mátyás.
Prevenţia în general este în centrul atenţiei noastre şi desigur în atenţia judeţului,
pentru că dorim un tineret sănătos şi asta trebuie să începem în copilărie.
Anul acesta începem, cu doamna doctor Tarczali, un proiect pentru prevenirea
obezităţii în copilărie. Dorim să implicăm toţi medicii din cabinetele şcolare.
Eu personal mă bucur foarte forte mult că proiectul de e-sănătate începe să
primească un contur concret în acest judeţ şi cooperarea internaţională cu judeţul
Wärmland, judeţ cu care suntem înfrăţiţi, a oferit toată disponibilitatea de a prezenta
standardele europene unde sunt, că nu sunt în toate domeniile.
Unde sunt deja standarde europene în această privinţă să preluăm ca să
implementăm un sistem viabil pe termen lung.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Joós Ştefan Leontin: Aş dori să-l felicit pe domnul manager şi echipa de la
Spitalul Judeţean.
A fost un raport sintetic al activităţii care s-a desfăşurat în ultimul an şi pe
această cale aş dori să mulţumesc Consiliului Judeţean pentru sprijinul pe care l-am
primit până acum şi contăm pe sprijinul dumneavoastră şi în continuare.
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Tamás Sándor: Mulţumim.
Solomon Ioan: Am fost impresionat de raportul de activitate şi se vede că echipa
managerială a început să facă treaba şi infuzia de capital în decursul anilor care a fost
injectat în această unitate spitalicească începe să dea roade.
Însă eu ca pacient, din păcate, am ocazia să mă chinuiesc într-o unitate şi am zis
„ca şi consilier judeţean trebuie să ridic problema”.
Este vorba de dispensarul TBC din centrul oraşului unde sunt nişte condiţii
imposibile.
Se stă la coadă pentru radiografie pe scările acelea mai ales iarna în frig, stai în
picioare ore în şir până îţi vine rândul. Stai în picioare iarăşi să iei rezultatul.
Sunt condiţii inacceptabile nu numai pentru municipiu dar şi pentru mediul
rural.
De regulă cine este trimis acolo să facă raze la plămâni are pneumonie sau este
răcit şi trebuie să stea în frig, în picioare.
Este inuman ce se întâmplă acolo.
Nu ştiu ce soluţie şi când s-a gândit la o soluţie pentru rezolvarea acestei
probleme care este inacceptabilă şi ar fi păcat să fie o aşa diferenţă între ce se întâmplă
sus la spital şi să rămână această unitate în aceste condiţii.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Aveţi perfectă dreptate mai sunt într-adevăr probleme.
András Nagy Róbert: Nu numai dispensarul TBC din centrul oraşului dar şi
secţia de pneumologie şi pneumo fiziologie este într-o stare destul de avansată de
degradare, din păcate. Anul acesta avem în vizor, ca în vară, să facem un program de
amplă reparaţii la cele două locaţii.
Într-adevăr clădirea trebuie reparată, trebuie făcut acolo ceva, dar în privinţa
spaţiului, din păcate, nu este posibil să facem nimic, pentru să sunt câteva prescripţii
radiologice în ceea ce priveşte dispensarul TBC şi care nu permite extinderea holului
decât printr-o investiţie suplimentară ca şi o clădire alăturată, un coridor alăturat
clădirii respective.
Spaţiul este îngust, din păcate. Ar trebui găsită o altă soluţie dar ca şi priorităţi
trebuie să rămânem la clădirile destinate spitalizării continue, dar desigur trebuie
rezolvată şi această problemă.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a unei
comisii de specialitate pe anul 2010 şi 2011;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a
unor consilieri judeţeni pe anul 2010 şi 2011;
Aţi primit rapoartele în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva la punctul Diverse?
Nu s-a înscris nimeni.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

