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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 26 septembrie 2013, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26
septembrie 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. 192/20 septembrie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 139/S/20
septembrie 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. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Demeter László, Fekete Carol, Goga Octavian, Keresztely
Irma, Moroianu Ioan şi domnul vicepreşedinte Nagy Iosif.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Klárik László Attila – senator;
- Dl. Gáj Nándor – director general, Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
- Dl. Băncilă Leca – primar, Primăria Întorsura Buzăului;
- Dl. Thiesz János – primar, Primăria Covasna;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Înainte să întrăm în dezbateri aş dori să vă informez că astăzi este o aniversare
inedită.
Azi 26 septembrie aniversăm ziua judeţului, pentru că în anul 1876 exact pe 26
septembrie a avut loc prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean de pe vremea
aceea, de fapt forma actuală a judeţului a fost constituit în anul 1876.
Prezintă un slide show.
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Pentru această aniversare un coleg de al nostru care este debutant şi voluntar
la Consiliul Judeţean Covasna, a făcut o pagină facebook „Visit Judeţul Covasna”.
Este grup de tineri format din trei prieteni care au făcut deja „Visit Târgu
Secuiesc”, Visit Sfantu Gheorghe” şi acum au făcut şi „Visit Judeţul Covasna”.
Îl rog pe Máté Zoltán să ne prezinte pagina „Visit Judeţul Covasna”.
Máté Zoltán: Echipa Visit Média a fost fondată în mai 2012. Membrii echipei sunt
Cserei Zoltán, Hodor Levente şi Máthé Zoltán.
Primul proiect al echipei a fost pagina de comunitate Visit Târgu Secuiesc, care
are un mare succes atât local cât și în presa maghiară. Această pagină prezintă istoria și
prezentul orașului intr-un mod interesant. Pagina are peste 4.000 de abonați și a atins
216.000 de vizualizări pe săptămână. Văzând succesul site-ului am început să
iniţializăm mai multe pagini, cum ar fi Visit Kézdiszék. În prezent este în curs de
desfășurare inițierea paginii Visit Sfantu Gheorghe şi Visit Háromszék. Pagina Visit
Háromszék a fost construită împreună cu Consiliul Județean Covasna în timpul
practicii mele.
La dreapta paginii puteţi să vedeţi timeline-ul judeţului, unde se pot vizualiza
momente interesante din istoria Judeţului Covasna.
Mulţumesc pentru atenţie vă doresc vizionare plăcută.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Mulţumim pentru prezentare şi pentru munca voluntară.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29 august 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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 29 august 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.
Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre de la punctul 5 al proiectului ordinii de zi, şi anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat judeţul Covasna în managementul
şi implementarea proiectului „Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu
accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu prevederile art. 80, alin.
(3) din ROF al Consiliului Judeţean Covasna, retrag proiectul de hotărâre de la acest
punct.
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- Arăt că retragerea este motivată de faptul că am primit o adresă de la Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, înregistrată la Consiliul
Judeţean Covasna sub nr. 8422/26. 09. 2013, prin care se solicită să întrerupem
procedura de adoptare a hotărârii până la o dată ulterioară, pentru că au apărut
neclarităţi în legătură cu proiectul întocmit de cele şase judeţe din Regiunea Centru.
Totodată propun să fiţi de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă
un proiect de hotărâre şi anume:
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna.
Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii
de zi.
Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi,
conform propunerii.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSISIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate
juridică;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
150/2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei linii de finanţare
revolving în valoare de 40.000.000 lei;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
149/2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 15.000.000 lei;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
114/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului de asociere dintre judeţul
Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin
Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă
„Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi a amenajării
unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;
Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al
judeţului Covasna din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în
administrarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii;
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 141/2011 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii cu indicatorii
tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „Amenajare interioară a Galeriei
de artă din municipiul Sfântu Gheorghe”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate
în cadrul Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Întorsura Buzăului”,
respectiv transmiterea imobilului care a constituit obiectiv de investiţie al
Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Întorsura Buzăului” din
proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean
Covasna în proprietatea publică al oraşului Întorsura Buzăului şi în administrarea
Consiliului local al oraşului Întorsura Buzăului;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
125/2013 privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Covasna cu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, în vederea realizării Proiectului
„Supraveghere şi monitorizare cu camere video a traficului rutier la punctul de
intrare/ieşire în/din judeţul Covasna, la intersecţia DN11B cu DJ114 (Sânzieni) şi la
intersecţia DN11 cu DN 2D (Tinoasa);
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
132/2009 privind aprobarea preluării a drumului comunal DC 14 în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna în vederea întreţinerii pe timp de iarnă şi reîncadrării
în categoria funcţională de drum judeţean;
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna;
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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri
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de la punctele 5, 8 şi 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă.
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 7, 9 şi 11 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 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Ambrus József: La pct. 1 şi 2 nu voi participa la vot şi la deliberare.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea
înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat,
fără scop lucrativ, cu personalitate juridică;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnii directori executivi Ferencz Lajos şi Sztakics István Attila să
prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice,
Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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?
24 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József.)
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În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul doi 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 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?
24 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József.)
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 150/2011 privind aprobarea
contractării şi garantării unei linii de finanţare revolving în valoare de 40.000.000 lei;
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?
Varga Zoltán: În ziarele locale atât la pct. 3 cât şi pct. 4 a apărut greşit titlul
proiectului de hotărâre în sensul că a apărut în titlu „pentru completarea…” în loc de
„pentru modificarea…”.
Rog să fiţi de acord cu această modificare în titlul proiectelor de hotărâri.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre cu
secretar.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

modificarea

propusă

de

domnul

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 149/2011 privind aprobarea
contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei;
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 cu modificarea propusă de domnul secretar.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 114/2013 privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sfântu Gheorghe;
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.
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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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Contractului de asociere dintre judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean
Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu
Gheorghe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării
unor lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnii directori executivi Ferencz Lajos şi Sztakics István Attila să
prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice,
Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Covasna din
administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea Şcolii Populare de Arte şi
Meserii;
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Gáj Nándor: Având în vedere că deţin funcţia de director al Școlii Populare
de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe nu voi participa la deliberare şi nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumim.
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?
24 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.)
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 141/2011 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii cu indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie
„Amenajare interioară a Galeriei de artă din municipiul Sfântu Gheorghe”;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba 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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului
„Închiderea depozitului neconform de la Întorsura Buzăului”, respectiv transmiterea
imobilului care a constituit obiectiv de investiţie al Proiectului „Închiderea depozitului
neconform de la Întorsura Buzăului” din proprietatea publică a judeţului Covasna şi
din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică al oraşului
Întorsura Buzăului şi în administrarea Consiliului local al oraşului Întorsura Buzăului;
Salut primarul oraşului Întorsura Buzăului, domnul Băncilă Leca şi îl rog să
prezinte munca noastră comună depusă în folosul comunităţii, în primul rând la
Întorsura Buzăului dar o să avem asemenea lucrări şi la Covasna.
Salut şi pe domnul Thiesz János, primarul oraşului Covasna.
După oraşul Covasna urmează Tg. Secuiesc şi la sfârşit Sf. Gheorghe.
Prezintă un slide show despre Depozitul de deşeuri din oraşul Întorsura
Buzăului.
Dau cuvântului domnului primar Băncilă Leca.
Băncilă Leca: Pot să spun că arată mai frumos decât în pozele prezentate de
domnul preşedinte.
Este un lucru frumos, peste aşteptările mele.
Aş dori să mulţumesc Consiliului Judeţean şi firmei care a efectuat lucrările.
Am avut vizitatori care au venit de la Bucureşti şi au zis că au văzut multe
asemenea lucrări dar cel mai frumos dintre toate este cel de la Întorsura Buzăului.
Mulţumim.
Tamás Sándor: Mulţumim.
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 125/2013 privind aprobarea
cooperării Consiliului Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Covasna, în vederea realizării Proiectului „Supraveghere şi monitorizare cu camere
video a traficului rutier la punctul de intrare/ieşire în/din judeţul Covasna, la intersecţia
DN11B cu DJ114 (Sânzieni) şi la intersecţia DN11 cu DN 2D (Tinoasa);
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba 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.
Domnul consilier Calinic Sabin, care nu este numai consilier ci este şi
preşedintele ATOP-ului, dacă doreşte să ne spună ceva?
Calinic Sabin: Această iniţiativă care este un pas spre civilizaţie, a fost salutat de
toată lumea, dar în special de organele de ordine.
Este un lucru deosebit.
Profitând de ocazie, ţin să transmit mulţumirile primarilor şi poliţiei pentru
această realizare.
Tamás Sándor: Vă mulţumim.
Şi eu cred că este un lucru benefic.
Dacă sunt şi alte intervenţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2009 privind
aprobarea preluării a drumului comunal DC 14 în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna în vederea întreţinerii pe timp de iarnă şi reîncadrării în categoria funcţională
de drum judeţean;
Este vorba despre drumul între oraşul Covasna şi până la intrarea în Comuna
Comandău, ca să-l putem întreţine pe timp de vară şi desigur şi pe timp de iarnă.
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Este un drum comunal dar are o distanţă de peste 10 km între cele două
localităţi.
Noi venim în sprijinul oraşului Covasna şi Comunei Comandău cu un sprijin
financiar ca să putem întreţine acest drum.
O să iniţiem şi o hotărâre de guvern în acest sens.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul administrator public Kovács Ödön să prezinte Raportul
Serviciului de administrare a drumurilor judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Kovács Ödön: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Cziprián-Kovács Loránd: DJ122?
Tamás Sándor: Este în lucru.
Cziprián-Kovács Loránd: Au lucrat două zile şi s-a întrerupt lucrarea.
Kovács Ödön: Două zile a fost întreruptă lucrarea din cauza unei defecţiuni la
un utilaj.
Tamás Sándor: Se lucrează.
Váncza Tibor-István: Se lucrează şi acum cu două echipe întărite şi sper ca până
la sfârşitul săptămânii se va termina lucrarea şi nu este nicio problemă cu coronamentul
copacilor.
Cziprián-Kovács Loránd: Se poate că se lucrează, dar este total invizibil.
Kovács Ödön: Propun ca după şedinţă să veniţi cu mine să mergem la faţa
locului să vedem dacă se lucrează.
Cziprián-Kovács Loránd: Sunt de acord.
Tamás Sándor: Corect.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Covasna.
Înainte de ruga preşedinţii comisiilor de specialitate să-şi prezinte rapoartele
comisiilor de specialitate, respectiv raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi
Dezvoltarea Teritoriului, doresc să aduc un amendament la proiectul de hotărâre, în
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sensul că: propun introducerea unui nou alineat la art. 48 cu următorul cuprins:
„(21) Consiliul judeţean se mai poate întruni şi în şedinţă festivă/solemnă respectiv în
şedinţă comună cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din judeţ sau din
ţară.”
Vă spun şi de ce. Au fost ocazii când am avut şedinţă comună cu Consiliul Local
Sf. Gheorghe sau am ţinut şedinţa în Tg. Secuiesc, Cernat etc., ceea ce nu este interzis
prin lege dar nu era cuprins în Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerea de mai sus?
Kulcsár-Terza József-György: Susţinem propunerea domnului preşedinte, am şi
solicitat să ţinem şedinţă comună cu Judeţul Harghita, dar avem o observaţie şi anume:
în art. 3 este vorba de 8 comisii de specialitate iar în anexe figurează numai 7 comisii.
Tamás Sándor: După cum ştiţi avem 8 comisii de specialitate.
Varga Zoltán: Cele 7 anexe, la care aţi făcut referire, sunt anexe la hotărârea care
ar urma să fie adoptată astăzi, iar în fiecare anexă este specificată ce număr de anexă
constituie la actul de bază şi care nu în toate cazurile au acelaşi număr cu anexele din
Regulamentul pe care îl modificăm şi completăm astăzi.
Poate din această cauză aţi făcut confuzia.
Kulcsár-Terza József-György: Acum înţeleg. Mulţumesc.
Mulţumim.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea de completare a proiectului de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă completarea
conform propunerii.
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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform propunerii.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
S-a înscris la acest punct domnul Szotyori Nagy Áron.
Poftiţi domnul Szotyori.
Szotyori Nagy Áron: Bună ziua şi vă salut cu drag.
Subsemnatul Szotyori Nagy Áron sunt un moştenitor al familiei Fogolyán, care
din anul 1996 am început şi am avut încredere, credinţă în legile care vor apărea în
România democratică de astăzi.
Eu am venit şi am depus toate actele şi până astăzi nu s-au rezolvat problemele
familiei Fogolyán.
Mi-a plăcut foarte mult, cum a spus şi domnul preşedinte, holul este forte frumos
cu statuia domnului Potsa József, dar vreau să vă înştiinţez, că acest teren nici astăzi nu
este rezolvat şi acest teren a fost furat de la familia mea. Aici a fost o casă mică familiară
şi nu ştiu dacă domnul Potsa József este fericit că stă pe un teren care este furat de la o
familie cinstită.
Legea a dat posibilitate atât pentru a se da terenuri în schimb cât şi pentru
despăgubiri, lucru care nici până astăzi nu s-a făcut.
M-a surprins faptul ca după 23 de ani a fost emis o nouă lege cu privire la
restituiri.
Eu am avut 8-9 ani când am fost scoşi din casa familiară. De atunci 40 de ani au
trecut din socialism şi 23 de ani după socialism.
Am făcut mai multe acte premergătoare pentru oprirea distrugerii imobilului
care a făcut parte dintr-un proces de mai mult de 14 ani şi eu mă trezesc că se fac o
mulţime de procese verbale care nu au nici un cuprins adevărat.
Acum câteva zile mi-sa restituit două capace pentru veceu şi două lămpi dar au
dispărut de acolo calorifere iar veceurile sunt într-o stare forte proastă.
Mi-au zis că nu se poate solicita despăgubire de la chiriaş.
Acest lucru nu este adevărat pentru de 12 ani nu au fost chiriaşi ci au fost obligaţi
să menţină starea veceului şi starea clădirii în timpul procesului.
Vreau să vă înştiinţez în continuarea, că eu am făcut un proces de despăgubire
pentru 3 ani, pentru că legea permite despăgubire numai pentru 3 ani, de pagubele care
mi s-au produs în aceşti ani.
Este vorba despre o sumă care şi care mă îngrijorează, pentru că eu am luptat
pentru un teren din incinta Spitalului pe care l-am primit înapoi.
Am fost batjocorit prin radio şi peste tot.
Domnilor. Eu am fost departe de familia mea în timp de 14-15 ani şi am cheltuit o
mulţime de bani pentru avocaţi, experţi şi pentru drumuri.
Domnul Henning şi domnul András Nagy Róbert au zis că aşteaptă de la mine să
renunţ la despăgubire.
Domnilor. Eu renunţ la ceste despăgubiri dacă dumneavoastră toţi, renunţaţi la
salariile pe care le aţi primit pentru 12 ani.
Puneţi deoparte aceşti bani din care Spitalul se poate renova.
Domnul preşedinte.
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Vă rog frumos să ne aşezăm, să vorbim civilizat şi să rezolvăm problemele
noastre, pentru că altfel nu merge.
Degeaba întocmim hârtii. Eu am acte de la podea până în tavan de două ori şi tot
nu s-a rezolvat nimic.
Domnilor, terenul pe care este ștrandul a fost terenul Fogolyán, magazinul
Kaufland este tot pe terenul Fogolyán, clădirea Prefecturii este pe terenul Fogolyán şi
Consiliul Judeţean la fel este pe terenul Fogolyán din care nimic nu s-a restituit.
Când am zis domnului Márton Árpád că acum 22 de ani am depus actul pentru
restituirea imobilelor şi nu am primit nimic înapoi el a zis că nu este adevărat, sunt un
mincinos pentru că am primit o clădire.
Nu este aşa pentru că eu m-am judecat pentru această clădire timp de 14 ani.
Tamás Sándor: Nu vă supăraţi, dar mai succint dacă se poate.
Szotyori Nagy Áron: Vă spun cât de succint se poate, dar aş dori să mă înţelegeţi
şi să nu citesc din ziare că domnul Henning zice că aşteptaţi să renunţ la despăgubirile
mele.
Dacă dumneavoastră renunţaţi la salariul pentru 3 ani atunci şi eu renunţ la
despăgubirile mele.
Vă mulţumesc că m-aţi ascultat şi vă doresc muncă bună.
Sper să avem o relaţie bună cu dumneavoastră.
Comuniştii au fost nişte oameni cum se cade pentru că au zis că se va naţionaliza
tot ceea ce s-a şi făcut, iar democraţii spun că se restituie tot şi de 23 de ani nu s-a
restituit nimic.
Schimbăm corespondenţă cu domnul Sztakics, în care spune dânsul că se face
construcţie aici, se construieşte şi la etaj care este în proces, care după părerea mea este
o ilegalitate.
Dacă este în proces cum se fac investiţii şi cum se fac construcţii?
Domnul Sztakics a spus că pot să mă duc la tribunal, dar asta nu este o rezolvare.
Aşa că vă rog frumos, cât se poate de omeneşte, pentru că familia Fogolyán a fost
o familie decentă în Sf. Gheorghe.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Într-adevăr domnul Fogolyán a fost o persoană eminentă în
Judeţul Covasna şi de aceea a fost dat Spitalului Judeţean numele dânsului.
În ceea ce priveşte problema ridicată de domnul Szotyori Nagy Áron, aş dori să
lămurim un lucru: această clădire este în proprietatea Statului şi în administrarea
Prefecturii şi a Consiliului Judeţean.
Consiliul Judeţean Covasna din anul 1990 pe bază de protocol, încheiat între
Consiliul Judeţean Covasna şi Prefectură, foloseşte acest imobil.
În legătură cu procese la tribunal trebuie să vă spun, Consiliul Judeţean Covasna
nu a luat nimic de la familia Fogolyán şi din fericire sau din păcate, nu noi suntem
instanţa care trebuie să le dea înapoi.
Cei care au luat conform unei legi trebuie să dea sau să aprobe revendicarea
domnului Szotyori Nagy Áron.
Asta am vrut, să clarificăm situaţia, adică Consiliul Judeţean Covasna nu ar
proceda la retrocedarea terenurilor.
Retrocedarea trebuie făcută de Statul Român.
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În ceea ce priveşte suma amintită de domnul Szotyori Nagy Áron: este vorba
despre o sumă câştigată de dânsul în Instanţă, pentru perioada 2005-2008, perioadă în
care Consiliul Judeţean Covasna nu a avut contract de închiriere cu domnul Szotyori
Nagy Áron.
Este vorba de suma de 500 de mii de euro.
Eu nici nu judec şi nici nu sunt împotriva retrocedării, dar ne-am trezit cu un
executor judecătoresc care spune că în termen de o zi să plătim suma de 500 de mii de
euro pentru domnul Szotyori Nagy Áron.
Încă o dată vă spun că nu sunt împotriva retrocedărilor şi împotriva Sentinţelor
Judecătoreşti, dar când acest proces se va finaliza atunci vom încerca să vă plătim
această sumă.
Trebuie să ne înţelegeţi că de la o zi la alta nu putem plătii suma de 500 de mii de
euro.
Executorul a venit să plătim suma respectivă în 24 de ore la care domnul András
Nagy Róbert, managerul Spitalul şi are în viziune interesul Spitalului, a zis că această
sumă este echivalentă cu suma pe care ar trebui să investim în reabilitarea Spitalului
pentru consolidarea şi care poartă de altfel numele „Fogolyán Kristóf”.
Deci, de la o zi la alte nu putem scoate din buzunar o asemenea sumă.
Szotyori Nagy Áron: Ceea ce aţi spus nu corespunde cu adevărul pentru că
executorul nu a solicitat o zi ci a solicitat 6 luni şi de aceea ca să puteţi cuprinde suma
respectivă în bugetul pentru anul viitor.
Nu înţeleg de ce domnul András Nagy Róbert în declaraţii mereu mă afuriseşte.
Eu 7 ani am avut procese, 4 ani am plătit toate impozitele după terenul de la
Spital şi când era vorba să vând terenul respectiv domnul András Nagy Róbert a zis că
din suma pe care am cerut-o el putea să cumpere pentru 6 ani injecţii şi medicamente.
De ce trebuie să fie înnegrit numele meu în faţa cetăţenilor din Sf. Gheorghe?
Eu nu am făcut demersuri să înnegresc numele nimănui şi nici al domnului
András Nagy Róbert.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte intervenţii dacă sunt?
Kulcsár-Terza József-György: Sunt anumite situaţii când trebuie să punem totul
deoparte şi împreună trebuie să facem nişte paşi pentru a atinge anumite scopuri
pentru care am depus jurământul după alegerile locale.
În data de 27 octombrie va avea loc „Marşul Secuilor” organizat de Consiliul
Naţional Secuiesc, de la Breţcu până la Chichiş.
Ştiu că acest Marş este sprijinit de UDMR, PCM şi PPMT, dar nu este de ajuns şi
de aceea vă rog fiţi prezent la acest eveniment, să ajutaţi la mobilizarea şi la transportul
secuilor.
Acest eveniment numai atunci va avea succes dacă împreună facem aceşti paşi.
Dacă nu va avea succes atunci cred că şi aspiraţia pentru Autonomie se va nărui.
Vă rog să luaţi în serios acest lucru, ca evenimentul să fie un succes.
Bedő Zoltán: Ceea ce urmează să vă spun are legătură cu cele spuse de domnul
consilier Kulcsár şi îi mulţumesc pentru apelul făcut.
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Zilele trecute, mai exact de vineri până marţi la prânz am avut posibilitatea
să participa la un eveniment şi anume un domn care se numeşte Joós Gábor a făcut un
efort inuman şi ca să trezească secuimea se va alerga în jurul Ţinutului Secuiesc.
Ca să înţelegeţi despre ce este vorba: medicii pentru alergătorii maraton permit
numai 10 într-un an. Gabor a trecut peste cele 10 maratoane permise în acest an, este la
12-lea şi există riscul de a muri.
El a decis că va alerga 520 km în 12 zile şi sunt sigur ca va reuşi.
În legătură cu acest lucru aş dori să vă spun că eu aş fi aşteptat ca domnul Joós
Gábor să fie primit adecvat în comunele prin care a alergat.
Din păcate această primire nu prea s-a întâmplat în toate localităţile, ba mai mult
au fost şi localităţi unde primarul a interzis locuitorilor să vină în primirea domnului
Joós şi a respins şi aceea cerere ca să planteze, cu această ocazie, un pui de brad.
El a vurt să planteze în fiecare localitate, prin care a alergat, un pui de bard.
Din fericire la Bixad primarul care este din UDMR l-a primit cu drag, la fel a fost
primit la Reci, Băţani Mari şi Vârghiş.
Ca să mă înţelegeţi că nu vorbesc despre politica de partid, în calitatea mea de
consilier judeţean ales din candidaţii PPMT, aş dori să le mulţumesc primarilor din
Bixad, Reci, Băţani Mari şi Vârghiş pentru modul adecvat în care au fost primit domnul
Joós.
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

