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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 28 martie 2013, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28
martie 2013, 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. 94/22 martie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 53/S/22 martie
2013.
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. director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin şi Goga Octavian.
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 în locul secretarului judeţului dl.
director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile
ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi
participă:
- Klárik László Attila – senator
- Olosz Gergely – senator
- Obreja Marius Lucian – senator
- Markó Attila Gábor – deputat
- Márton Árpád Francisc – deputat
- Fejér László-Ödön – deputat
- Grama Horia – deputat
- Dl. Szonda Szabolcs – director –Biblioteca Judeţean Bod Péte – Bod Péter Megyei
Könyvtár;
- Dl. Vargha Mihály Béla– director – Muzeul Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti
Múzeum;
- D-na Vass Mária– director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- Dl. Muşat Iuliu – director – Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
- Dl. Imre Márton István – Centrul de Cultură al Judeţului Covasna;
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- Dl. Oláh Badi Csaba – şef serviciu –
Serviciul Public Comunitar Judeţean
de Evidenţa Persoanelor Covasna;
- Dl. Moscviciov Leonid- director - Centrul de studii europene Arcuş;
- Dl. Kozma Béla – director – Camera Agricolă Judeţeană Covasna;
- Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de dansuri „Háromszék”;
- D-na Sebestyén Piroska – director – Şcoala Specială Sf. Gheorghe;
- Dl. András Nagy Róbert – director – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf”;
- Dl. Forró Huba – director – Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională;
- Dl. Papucs András – Centrul pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi
Salvamont;
- Dl. Borsai György – director – S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A.;
- 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;
Înainte să întrăm în dezbaterea celor înscrise pe ordinea de zi doresc să vă fac
cunoscut, că în urmă cu două ore, chiar în această sală, dl. Gerald Schweighofer
proprietarul Holzindustrie Schweighofer, a făcut o declaraţie publică ceea ce însemnă că
de mâine începe o investiţie nouă în judeţ. O investiţie de 150 milioane de euro, a cărei
urmare va fi că în doi ani să angajeze 650 de persoane la fabrica de prelucrare a
lemnului.
Schweighofer Group este prezent în România de zece ani de zile şi în momentul
de faţă este cel mai mare plătitor de taxe în ţară, în ceea ce priveşte sfera privată.
Are două fabrici şi urmează ca în doi ani de zile să construiască şi această fabrică.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2013, a fost făcut
public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv
la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la
conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 28 februarie 2013.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi 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:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului
propriu
al
judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013 şi a estimărilor
pe anii 2014-2016;
Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă în anul 2013;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe şi
interne pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2016;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 11/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive, de recreere şi de tineret, sprijinului financiar acordat unităţilor de cult din
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2013;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
42/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, cu modificările şi
completările ulterioare;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C.
Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe anul 2013;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 34/2013 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară AQUACOV;
Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită a unui imobil;
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 încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice,
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă
2013-2014;
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei TehnicoEconomice a Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2012, precum şi a
programului cadru de acţiuni pe anul 2013 în acest domeniu;
Raport de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2012;
Diverse
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
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Bedő Zoltán: Observaţia mea ar fi că de mai mult timp nu primim la timp
materialele şedinţei, sau dacă le primim nu le putem deschide ceea ce însemnă că nu mă
pot pregăti la şedinţa comisiilor de specialitate.
Materialele în limba maghiară ori nu sunt complete, ori le primim în ziua
şedinţei.
Vă rog ca în viitor să rezolvaţi această problemă.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Ce s-a întâmplă domnul director?
Sztakics István Attila: Materialele au fost puse la timp, deci vineri, pe site-ul
Consiliului Judeţean Covasna.
Benedek Erika: Nu am putut deschide.
Tamás Sándor: Nu se cunoaşte parola?
Bedő Zoltán: Nu din cauza parolei.
Tatár Márta Éva: Eu am putut deschide.
Benedek Erika: Nu s-a găsit nimic în legătură cu această şedinţă numai
materialele şedinţei anterioare.
Tatár Márta Éva: Ba da. Eu am putut deschide.
Tamás Sándor: Ştiu că materialele au fost pregătite la timp.
Henning László János: Trebuie să vedem ce s-a întâmplat.
Sztakics István Attila: Şi ieri au fost actualizate de două ori materialele. O dată
la ora 9 şi o dată după ora 14.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Kulcsár-Terza József-György: Eu am o propunere în legătură cu materialele
şedinţelor şi anume: ca fiecare fracţiune să primească un dosar care să cuprindă
materialele şedinţei şi când venim la şedinţele comisiilor de specialitate le putem studia.
Tamás Sándor: Tocmai asta am vrut să evităm ca să economisim hârtia.
Kulcsár-Terza József-György: E vorba numai de un dosar pentru fiecare
fracţiune.
Tamás Sándor: Bine. O să pregătim un set din materialele şedinţelor pentru
fiecare fracţiune pentru cazul în care cineva nu reuşeşte să deschidă materialele de pe
site.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
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

5

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 9 şi 10 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 12 şi 13 de pe ordinea de
zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi
dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi
motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate,
urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna.
Supun votului deschis propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Înainte să intrăm în dezbaterea celor înscrise pe ordinea de zi aş dori să vă
informez că acum o lună şi jumătate, prima dată din partea domnului Bedő Zoltán, a
venit o solicitare şi anume: să facem o contestaţie la adresa Televiziunii Antena 3 legată
de emisiunea Sinteza Zilei.
Nu eu am făcut această contestaţie ci organizaţia ActiveWatch.
ActiveWatch este o organizaţie nonguvernamentală, din Bucureşti, care militează
pentru drepturile omului.
Ei au făcut această contestaţie şi Consiliul Naţional al Audiovizualului, care a
decis să amendeze postul de televiziune Antena 3 pentru două fapte şi anume: pentru
că redactorii emisiunii au minţit că nu există site-ul Consiliului Judeţean Covasna în
limba română şi cei care au făcut sesizarea au demonstrat că a existat şi că există şi
acum şi al doilea fapt este că eu personal am fost jignit în această emisiune.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2016;
Permiteţi-mi să vă prezint un slide show despre constituţia proiectului bugetului.
Prezintă un slide show.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
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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?
Bedő Zoltán: Eu aş aminti două probleme: prima este problema Ansamblului de
Dansuri Trei Scaune.
Ştim cu toţii că Ansamblului de Dansuri Trei Scaune este o perlă pentru cultura
judeţului. Aseară am fost la spectacolul lor dar ştim cu toţii că au probleme financiare.
Salariile sunt foarte mici şi din această cauză cei mai buni dansatori pleacă şi din
această cauză sunt nevoiţi să contracteze dansatori externi care după părerea mea costă
mai mult.
Ştiu că salariile sunt stabilite de Bucureşti dar eu totuşi propun să-i ajutăm
cumva în măsura posibilităţilor.
A doua problemă este legată de sport. Concret lângă mine stă colegul nostru
Tompa György şi fiul lui are realizări frumoase la nivel naţional. La ultimul concurs a
terminat pe locul II. la nivel naţional.
Sunt probleme atât cu antrenamentele cât şi cu sprijinul lor. După cunoştinţele
mele nu primesc nici un sprijin în afară de sprijinul părinţilor.
Tompa György: Nu vă supăraţi că vă întrerup dar nu este vorba de sprijin ci este
vorba de condiţiile antrenamentelor, deci fiecare sportiv care face parte dintr-o echipă,
fie că este vorba de o echipă privată sau echipă cu sprijin de la stat, de obicei
săptămânal au 10-11 antrenamente.
Rugămintea mea şi a echipei este dacă ar fi posibil să se permită să se ţină mai
multe antrenamente.
De pildă luni baza de înot este închisă pentru că se face curăţenie, dar dacă ar fi
posibil ca după masă să se permită să intre două ore.
Duminică înainte de masă iarăşi este închisă baza de înot.
Ar fi foarte bine dacă echipa s-ar putea să între câte două ore, de două ori pe
săptămână, sau să fie asigurat de mai multe ori posibilitatea de antrenament.
Tamás Sándor: Eu nu pot să vă dau nici un răspuns pentru că baza de înot nu
aparţine de noi.
Henning László János: Despre ce sport este vorba?
Tompa György: Este vorba de înot şi de o echipă privată.
Antrenorul fiului meu este domnul Széles Sándor, care este un antrenor bun.
Acum nu vreau să vorbesc despre această echipă ci în general de înot.
Întrebarea mea este: De ce primeşte fotbalul sprijin de 70-75% din suma de 500
de mii de lei?
Henning László János: O să discutăm despre asta când ajungem la acel punct de
pe ordinea de zi.
Tompa György: Aici nu ne deranjează suma.
Ne ar interesa posibilitatea de a ţine cu două antrenamente mai mult pe
săptămână.
Tamás Sándor: O să ţinem întâlnire comună cu conducerea municipiului Sf.
Gheorghe unde puteţi ridica această problemă.
Nu văd altă soluţie.
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Bedő Zoltán: În completarea celor expuse de domnul Tompa: echipa care
aduce premii judeţului ar merita şi sprijin financiar.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
În legătură cu salariile de la Ansamblul de Dansuri nu avem ce face pentru că
este în vigoare o lege care prevede concret salariile. Noi le dăm suma maximă permisă
de lege, ştim că este forte puţin dar nu avem ce face.
Radu Iosif: Am fost rugat să vă întreb ceva legat de poziţiile 34 şi 38 din anexa
pentru program.
Tamás Sándor: Nu vă supăraţi că vă întrerup dar acum suntem la buget. La
punctul 7 avem proiectul de hotărâre pentru sprijinirea proiectelor şi vă rog să reveniţi
atunci.
Ambrus József: Comisia economică propune pentru adoptare bugetul dar avem
o observaţie şi anume la anumite instituţii subordonate cum sunt Centru de Studii
Arcuş, Ansamblul de Dansuri Trei Scaune şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii venitul
lor propriu este foarte mic.
Aş putea să expun şi cifrele dar nu asta este esenţa. Esenţa este ca să analizaţi
această problemă sau să analizăm împreună şi să încercăm să mărim aceste venituri
proprii.
Nu cred că nu se poate.
Vă expun şi cifrele: la Centrul de Studii Arcuş este 70.000 lei, la Ansamblul de
Dansuri 183.000 lei care nu este proporţională nici cu suma primită şi nici cu renumele,
iar la Şcoala Populară de Arte şi Meserii 220.000 lei.
Ar fi bine să analizăm aceste situaţii ca veniturile proprii să fie majorate cumva.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Eu m-am gândit că în a doua decadă a anului, deci înainte de aprobarea
bugetului, să ne aşezăm cu conducătorii acestor instituţii subordonate să reorganizăm
structura şi să vedem şi sursele de venituri.
Alte observaţii dacă sunt?
Kulcsár-Terza József-György: Este a 5-lea an când sunt consilier judeţean şi în
fiecare an când am aprobat bugetul am solicitat să fie cuprins în buget suma necesară
pentru achiziţionarea unui sistem de traducere şi care nu este cuprins nici în acest an în
buget.
Întreb de la domnul preşedinte şi conducerea Consiliului Judeţean cum va fi
rezolvată această problemă? Noi traducem ceea ce spunem sau punem deoparte suma
necesară pentru achiziţionarea sistemului de traducere?
Tamás Sándor: Posibilitatea folosirii limbii materne este asigurată în totalitate
după cum se vede, iar suma pentru achiziţionarea sistemului de traducere a fost
cuprinsă în buget ani în şir dar nu s-a putut realiza pentru că după cum se ştie această
sală nu este folosită numai pentru şedinţele Consiliului Judeţean, ci sunt organizate şi
alte programe când mesele nu sunt aşezate aşa, deci nu se poate să montăm un sistem
care funcţionează pe cablu. Varianta wireless este mult mai scumpă şi noi nu ne putem
permite.
O să ne ocupăm de această problemă şi o să vedem posibilităţile tehnice.
Kulcsár-Terza József-György: Dumneavoastră nu aţi fost la şedinţa anterioară şi
colegii noştri de etnie română ne-au întrebat de ce nu traducem ceea ce spunem.
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Atunci eu politicos i-am zis că avem dreptul, conform legii, să folosim limba
maternă şi aşa cred că şi ei au dreptul să înţeleagă ceea ce spunem noi în limba
maghiară.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte întrebări, observaţii dacă sunt?
Cziprián Kovács Lóránd: Succint dacă se poate să spuneţi şi în limba română.
Tamás Sándor: Sunt de acord.
Îl rugăm pe domnul consilier care a avut ideile să-şi traducă cele spuse.
Cziprián Kovács Lóránd: Dacă mă veţi plătii, traduc cu mare plăcere.
Tamás Sándor: Nu dumneavoastră, ci domnul consilier care a avut ideile.
Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule preşedinte, tocmai pentru asta
avem nevoie de sistem de traducere.
Tamás Sándor: Lăsând gluma deoparte, supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul
2013;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe şi interne pe anul 2013 şi a
estimărilor pe anii 2014-2016;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013 şi a estimărilor pe
anii 2014-2016;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 11/2013 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret,
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sprijinului financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean
Covasna pe anul 2013;
Este foarte important ca acele persoane care au interes personal în problema
supusă dezbaterii, inclusiv anexele, nu au posibilitate legală de a participa la dezbatere
şi nici la deliberare.
Dacă sunt asemenea situaţii trebuia să anunţaţi de înainte.
Vă consult care sunt acei consilieri care au interes personal?
Se prezintă: Szakács Zoltán, Demeter László, Tóth-Birtan Csaba, Orbán Miklós,
Gáj Nándor, Tompa György şi Grüman Róbert-Csongor.
Cziprián Kovács Lóránd: Proiectul de hotărâre are patru anexe şi aş dori, să
votăm separat fiecare anexă.
Tamás Sándor: Putem să votăm separat anexele dar trebuie să votăm şi în
totalitate hotărârea.
Cziprián Kovács Lóránd: Eu aş dori să votez împotrivă la nivelul cultelor.
Tamás Sándor: Dacă doriţi o să votăm separat fiecare anexă.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
Radu Iosif: Eu aş dori să vă întreb Asociaţia „Cununa Carpaţilor” din Întorsura
Buzăului are patru proiecte şi dacă pot muta suma de 1.000 de lei de la proiectul „Ziua
Naţională a României” la celălalt proiect „Sărbătoarea ouălor roşii de Paște” pentru că îi
acordă mai mare importanţă acestui festival.
Tamás Sándor: Se poate, Festivalul ouălor roşii este în aprilie pe care o sprijinim
şi prin Centrul de Cultură. Este o acţiune interesantă.
Formulaţi o propunere concretă.
Se poate face aşa ceva domnul Ördög?
Ördög Gyárfás Lajos: Conform regulamentului suma minimă care se poate
accesa este 2.000 de lei.
Deci, de la proiectul „Ziua Naţională a României” să trecem suma de 2.000 de lei
la „Sărbătoarea ouălor roşii de Paște”.
Radu Iosif: Da, pentru că până la Ziua Naţională a României mai pot găsi şi
sponsori.
Tamás Sándor: Dar pe urmă să nu ne trezim că cineva ne acuză că am luat banii
de la Ziua Naţională a României.
Ördög Gyárfás Lajos: Rugăm asociaţia respectivă să depună o cerere în acest
sens.
Tamás Sándor: Haideţi să luăm sistematic.
Anexa nr. 1 se referă la finanţarea programelor sportive.
Dacă sunt observaţii în legătură cu această anexă?
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Nu sunt.
Supun la vot anexa nr. 1.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

Anexa nr. 2 se referă la sprijinul acordat unităţilor de cult.
Dacă sunt observaţii în legătură cu această anexă?
Kulcsár-Terza József-György: La poziţia 63 din anexa nr. 2 figurează Parohia
Ortodoxă Barcani - Construire „Sfânta cruce a recunoştinţei” proiect care şi anul trecut
a fost sprijinit şi nu ştim dacă s-au început lucrările? Nu ştim dacă a fost folosită suma
acordată anul trecut?
Radu Iosif: Nu s-a realizat încă.
Kulcsár-Terza József-György: Am luat la cunoştinţă că în acest caz nu
autonomie ci de anarhie este vorba, deoarece nu au profitat de posibilitatea să
cheltuiască banii.
Pe vremea aceea am expus părerea noastă şi nu vreau să vă mai expun încă o
dată pentru că aceea este valabilă şi acum.
Întrebarea mea este dacă au autorizaţie de construire? Dacă nu au autorizaţie de
construire atunci este vorba despre un proiect neserios şi tot nu se va realiza nimic.
Dacă nu se va realiza, atunci suma respectivă ar putea fi dată la o altă biserică.
Aceste proiecte au ca obiect restaurări, renovări, îmbunătăţiri şi nu construirea.
Eu propun ca această sumă să fie dată altuia.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Eu îmi amintesc clar de observaţia formulată de domnul Tulit Attila şi de
domnul Kulcsár-Terza József-György acum un an.
Eu nu pot să spun altceva de cât ce am spus şi atunci.
În cazul proiectelor pentru culte se pot separa proiectele depuse de biserica
română şi de biserica maghiară.
Având în vedere că din consiliul judeţean 20% sunt consilieri români noi în cazul
proiectelor depuse de culte ne-am consultat cu consilierii judeţeni români care au
formulat propunerile la împărţirea sumelor, care reprezintă 20% din total, în cazul
bisericilor române.
În mod similar ne-am consultat şi cu conducătorii bisericilor maghiare la
împărţirea sumelor.
Dacă noi dorim să avem autonomie culturală, ceea ce însemnă că noi decidem în
problemele noastre culturale, atunci în cazul în care decizia este în mâinile noastre să
procedăm la fel.
Acest lucru am spus atât anul trecut, cât şi acum cinci ani. De când eu sunt
preşedintele consiliului judeţean mergem pe acest principiu.
Eu cred că una dintre criteriile, ca să putem trăi în pace împreună, este să
înfiinţăm un fel de autonomie culturală.
Dacă colegii români aşa au considerat că de acest lucru au nevoie şi au formulat
propunerea, noi nu avem cum să intervenim şi în schimb nici ei nu intervin în cazul
propunerilor formulate de conducerea bisericii maghiare.
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Aceste propuneri au fost prezentate în şedinţele comisiilor, şi eu consider că
este un lucru corect.
În cazul concret: anul trecut nu au folosit suma respectivă iar suma a rămas în
bugetul judeţului.
Autorizaţie de construire nu, au dar au nevoie de anumite sume şi pentru a
întocmi chiar, şi un proiect înainte de a solicita autorizaţia de contruire.
Acesta este răspunsul meu şi nu ştiu dacă sunteţi mulţumiţi de răspunsul pe
care-l susţin în continuare.
Anul trecut înainte de alegeri PCM-MPP a încercat să se folosească de acest caz
împotriva mea.
Kulcsár-Terza József-György: Nu am vrut să folosim împotriva dumneavoastră,
ci am spus numai adevărul şi părerea noastră.
Noi am considerat atunci şi considerăm şi acum că acest lucru nu este necesar în
strategia de dezvoltare a judeţului.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Acest lucru nu m-a deranjat pentru că îmi susţin părerea în continuare.
Cziprián Kovács Lóránd: Domnule preşedinte, stimaţi colegi.
După cunoştinţele mele statul român este laic. În acest sens eu cred că sprijinul
pentru cultele religioase ar fi de folos dacă acestea ar fi folosite pentru restaurarea unor
clădiri de patrimoniu şi nicidecum pentru a susţine viaţa religioasă a unei culte.
Eu îmi exprim indignarea ca un stat laic, din care facem parte, sprijină viaţa
religioasă a unor culte.
Atât am vrut să spun.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte intervenţii dacă sunt?
Moroianu Ioan: Am văzut, că acum un an, colegii mei români nu au observat că
biserica ortodoxă din Breţcu nu a primit nici un ban.
La cine să apelez ca să rezolvăm această problemă pentru că Biserica din Breţcu
este şi muzeu.
Văd că este cuprinsă biserica reformată şi biserica romano catolică dar biserica
ortodoxă nu figurează nicăieri.
Tamás Sándor: Trebuie să discutaţi cu conducătorul fracţiunii pentru că noi leam dat lista cu bisericile ortodoxe.
Moroianu Ioan: Ar trebui să includem şi biserica ortodoxă din Breţcu.
Ördög Gyárfás Lajos: Există o singură problemă şi anume că Biserica Ortodoxă
din Breţcu nu a depus nici un proiect.
Tamás Sándor: Şi asta este o piedică.
Până la data de 17 decembrie 2012 ar fi trebuit să depună proiectul. Eu nu ştiam
cu nu au depus nici un proiect.
Henning László János: Pentru anul viitor, vă rog să faceţi demersuri, că în
perioada 15 noiembrie -15 decembrie se depun proiectele.
Tamás Sándor: Aşa a păţit şi biserica din Vâlcele.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.

14

Supun la vot anexa 2. care
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

se referă la sprijinul acordat unităţilor de cult.
18 de voturi
1 vot contra (Cziprián Kovács Lóránd)
3 „abţineri” (Fekete Carol, Kulcsár-Terza JózsefGyörgy şi Pethő István)

Anexa 3. cu privire la sprijinirea programelor educativ ştiinţifice.
Dacă sunt observaţii în legătură această anexă?
Nu sunt.
Supun la vot anexa nr. 3.
Cine este pentru?
22 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Anexa nr. 4 cu privire la sprijinirea programelor de tineret.
Dacă sunt observaţii în legătură această anexă?
Nu sunt.
Supun la vot anexa nr. 4.
Cine este pentru?
22 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitate.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
1 vot contra (Cziprián Kovács Lóránd)
-

(Nu au participat la vot consilierii Szakács Zoltán, Demeter László, Tóth-Birtan
Csaba, Orbán Miklós, Gáj Nándor, Tompa György şi Grüman Róbert-Csongor.
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 1 vot „contra”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
Ördög Gyárfás Lajos: Rog să fie consemnat în procesul verbal al şedinţei că în
anexa 5 se modifică cu propunerea domnului consilier Radu Iosif şi anume: suma de la
poziţia 36 se va diminuează cu 2.000 de lei, sumă cu care se va majorează suma pentru
proiectul de pe poziţia 35.
Tamás Sándor: Mulţumim.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2012 privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sf. Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe anul 2013;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;
Orbán Miklós: Eu n-o să particip nici la dezbatere şi nici la vot pentru că deţin
funcţia de director al Asociaţiei.
Tamás Sándor: Bine.
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Fekete Carol: Eu m-am bucurat când a fost înfiinţată această Asociaţie care are
menirea de ajuta agricultorii.
În şedinţa comisiei de specialitate am formulat întrebarea: Ce rezultate a obţinut
până acum Asociaţia? Întrebare la care nu am primit răspuns.
Tamás Sándor: Rog pe domnul Orbán Miklós să răspundă la întrebarea
domnului consilier.
Orbán Miklós: Mâine o să fie gata raportul de activitate pe ultimele trei luni pe
care o să îl primiţi în scris.
De altfel în fiecare lună în cotidianul „Székely Hírmondó” apare anexa „Viaţa
agrară” care conţine articole din activitatea noastră.
Fekete Carol: Nu citesc cotidianul „Székely Hírmondó” de când au scris că am
fost activist de partid la Brateş şi nici n-o să-l citesc.
Să scrie o asemenea minciună, este de nepermis.
Tamás Sándor: Asta nu aparţine aici.
Aşa îmi amintesc că şi dumneavoastră eraţi printre cei care au solicitat să vedem
în ce formă putem să ajutăm agricultorii.
Aşa a fost?
Fekete Carol: Da.
Tamás Sándor: Pentru aceasta am înfiinţat anul trecut această Asociaţie de
dezvoltare împreună cu comunele Cernat, Malnaş, Brateş, Ilieni şi Băţanii Mari după
lungi dezbateri cu prefectul de pe vremea aceea.
Primele rezultate au fost, am organizat expoziţia de bovine împreună cu
Asociaţia crescătorilor de bovine şi am ajutat la organizarea anumitor forumuri pentru
agricultori.
Am ajutat şi din punct de vedere financiar expoziţia de animale organizată la
Covasna.
De aceea solicităm să fiţi de acord adoptarea acestei hotărâri pentru că în acest an
împreună cu Asociaţia agricultorilor din Băţani Mari vor să achiziţioneze maşină pentru
siloz şi la Ilieni împreună cu agricultorii din sat vor să achiziţioneze o presă de balotat
cu folie.
Ideea este ca împreună cu Asociaţia agriculturilor din comunele care fac parte
din asociaţie să realizăm lucruri pe care agricultorii nu pot realiza fără sprijin financiar.
Pentru a ajuta aceşti agricultori trebuie să pregătim proiecte câştigătoare ca să
atragem fonduri pentru realizarea acestora.
Vă mulţumesc.
Alte întrebări dacă sunt?
Klárik Attila: Eu aş propune ca asociaţia să ne prezinte un raport de activitate fie
semestrial fie anual şi nu din teri în trei luni.
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Tamás Sándor: Eu sunt de acord. Domnul consilier Fekete Carol sunteţi de
acord?
Fekete Carol: Da. Sunt de acord.
Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Orbán Miklós.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 34/2013 cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită a unui imobil;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Sztakics István Attila: Direcţia Juridică,
Administraţie
Publică
şi
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece 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;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2013-2014;
Rog preşedinţii Dezső Csongor-Attila şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. şef serviciu Biszok Attila să prezinte Raportul
Serviciului de administrare a drumurilor judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Biszok
Attila:
Serviciul
de administrare a drumurilor judeţene
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009
privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii Ambrus József, Dezső Csongor-Attila şi Tóth-Birtan Csaba să
prezinte Rapoartele de avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să
prezinte Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece 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 2012, precum şi a programului cadru de acţiuni pe
anul 2013 în acest domeniu;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului Relaţii
externe, mass media.
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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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al
unor consilieri judeţeni pe anul 2012;
Este vorba de raportul de activitate a consilierilor Szakács Zoltán, Szőcs
Gabriella-Timea şi Pethő István care au depus materialele în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale.
Klárik Attila: După cunoştinţele mele aceste rapoarte trebuiau depuse de mult şi
anume până la sfârşitul lunii ianuarie şi prezentate în şedinţa din luna februarie.
Acum deja suntem în luna martie.
Tamás Sándor: O să admonestăm pe aceşti consilieri.
Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialele prezentate.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Kulcsár-Terza József-György: Eu aş dori să profit de prezenţa domnului deputat
Márton Árpád şi aş avea o rugămintea să depună la Parlament proiectul de lege care ar
prevedea că ziua de 15 martie este zi liberă în mod oficial.
Dacă această lege ar fi existat atunci nu s-ar fi întâmplat cazul fetiţei din Covasna
pentru că copii nu erau la şcoală şi aşa s-ar fi putut evita această situaţie.
Aceasta este rugămintea noastră.
Tamás Sándor: Nu se ştie cum ar fi fost dacă…
Kulcsár-Terza József-György: Puteam să evităm acest incident. Avem dreptul să
sărbătorim aşa cum românii sărbătoresc de 1 decembrie.
Márton Árpád: Proiectul de lege cu privire la minorităţile naţionale a fost depus
la Parlamentul României şi în care sunt cuprinse şi cele solicitate de dumneavoastră asta
este primul lucru.
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Cu al doilea lucru nu sunt complet de acord pentru că eu şi alaltăieri am văzut
la televizor o emisiune în care era vorba că în ziua de 1 decembrie elevii maghiari s-au
dus la şcoală purtând panglică de doliu.
Ştim cu toţii că la data de 1 decembrie elevii nu s-au dus la şcoală pentru era o zi
de sâmbătă.
Este clar că este vorba de instigare.
După cum v-am spus proiectul de lege a fost depus la parlament.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Cziprián Kovács Lóránd: Aş dori să vă informez că în decurs de 10 zile am fost
la Universitatea Corvinus din Budapesta unde am ţinut trei prelegeri din bunăvoinţa
conducerii Consiliului Judeţean.
Cu această ocazie aş dori să mulţumesc domniilor lor.
Am ţinut trei prelegeri despre situaţia administrativă şi politică din România la
universitate de ştiinţe economice.
Pe de altă parte doresc să le mulţumesc celor de la prezidiu pentru că s-a făcut o
deszăpezire mai ca lumea în zona Hatod.
Am o rugăminte. Mă simt discriminat pentru că am primit o carte în limba
maghiară şi n-am primit din acela de limba română.
Tamás Sándor: Am împărţit cărţile după naţionalitate.
Cziprián Kovács Lóránd: Eu sunt liberal.
Tamás Sándor: Când aveţi paştele?
Cziprián Kovács Lóránd: Noi le ţinem pe ambele.
Tamás Sándor: Interesant. Acum câteva minute am înţeles că sunteţi laic, dar o
să primiți cartea şi în limba română.
Bedő Zoltán: În primul rând aş dori să mulţumesc colegilor, care indiferent de
apartenenţa politică, au participat la mitingul organizat pentru autonomie la Tg. Mureş
din data de 10 martie şi care au acordat importanţă acestui eveniment.
În aceeaşi timp aş dori să spun două vorbe despre cazul de la Covasna care după
părerea mea nu se poate considera un caz şi totuşi asta au făcut din el.
Îmi pare rău că din colegii români aşa de puţini sunt prezenţi la şedinţă pentru că
am dorit să mă adresez special lor.
Ce s-a întâmplat? O fetiţă a fost manipulată şi a purtat bentița tricoloră în data de
15 martie. Cu asta nu este nici o problemă. Fiecare face ce vrea.
Problema este cum a reacţionat media publică la acest gest.
Iarăşi nu a fost prezentat cazul cum a fost în realitate zicând că la gestul fetiţei
elevii şi profesorii de naţionalitate maghiară au reacţionat neprietenos.
Acest lucru nu corespunde realităţii. Este în sală doamna inspector şef Keresztely
Irma care poate dovedi acest lucru.
Colegii de etnie română ştiu forte bine că trăim în pace împreună şi aşa dorim să
fie şi în continuare.
În asemenea cazuri când apare mass media din Bucureşti şi vor să realizeze
materiale instigatoare ei ar trebui să contrazică.
Nu are atâta autenticitate dacă contrazicem noi sau dacă contrazic colegii de
naţionalitate română.
Dacă nu mă înşel, PNL-ul a solicitat să demisioneze doamna inspector şef şcolar
pe marginea acestui caz. De ce?
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Eu nu am observat nimic rău nici în comportamentul doamnei şi nici în
comportamentul conducerii şcolii din Covasna.
Mulţumesc.
Moroianu Ioan: Acest lucru a fost solicitat de preşedintele PNL Sf. Gheorghe,
care este un băiat de la Brăila şi nu de organizaţia judeţeană.
Eu am pregătit pentru şedinţa de astăzi tot materialul cu toate comunicatele din
presă legate de fetiţa din Covasna.
Doamna inspector şef şcolar în decursul anilor a avut probleme şi mai mari şi lea rezolvat şi pe acelea.
Eu nu am cunoştinţe despre cererea conducerii centrale a PNL-ului. Nici domnul
preşedintele Obreja n-a ridicat această problemă.
Deci, responsabil rămâne doar liderul organizaţiei PNL Sf. Gheorghe căruia îi
place ca în fiecare zi să fie ba în presă, ba pe toate monitoarele. Din punctul asta de
vedere este punctul lui personal şi nu este punctul PNL-ului.
În legătură cu activitatea doamnei inspector şef nu cred că ar fi vreo problemă
deoarece au trecut atâţia ani şi învăţământul judeţean e la el acasă. Consider că tot ceea
ce a făcut a făcut cum trebuie şi în momente critice a putut să ia hotărâri decisive şi
nepărtinitoare.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
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

