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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 13 februarie 2014, ora 12,00

Bihari Edömér: Primarul comunei Aita Mare
Îl salut pe domnul Tamás Sándor, Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, pe
domnii vicepreşedinţi, pe consilierii judeţeni, pe membrii aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna, pe colegii primari, pe domnii preoţi din comuna noastră,
cadrele didactice, consilierii locali, preşedinţii composesoratelor şi nu în ultimul rând pe
toţi cei prezenţi.
Ne simţim onoraţi, că Dl. Preşedinte a convocat această şedinţă extraordinară la
Aita Mare, deoarece în proiectul ordinii de zi al şedinţei sunt probleme legate de
localitatea şi zona noastră. Noi suntem bucuroşi, fiindcă în spatele acestor proiecte
înscrise în proiectul ordinii de zi nu se află restrângeri sau restricţii, ci investiţii ce vor
creşte nivelul de trai în zona noastră.
În continuare dau cuvântul domnului preşedinte Tamás Sándor pentru a
deschide şedinţa.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulţumim domnului Primar.
Mulţumim că ne aţi invitat şi că ne găzduiţi.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 13 februarie 2014, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin.
(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 25/11 februarie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa
nr. 28/S/11 februarie 2014.
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 20 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Dimény György, Dezső Csongor
Attila, Fülöp Csaba, Goga Octavian, Klárik Attila, Kulcsár-Terza József-György, Radu
Iosif şi Szőcs Gabriella-Timea.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
ca de obicei, nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
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- Dl. Bihari Edömér – primar,

Primăria Aita Mare;

-

Dl. Benkő Csaba – viceprimar, Primăria Aita Mare;
Dl. Barabás Mihail – consilier local, Aita Mare;
Dl. Bartha Botond – consilier local, Aita Mare;
Dl. Benkő Sándor-Levente – consilier local, Aita Mare;
Dl. Gocsman Rozália – consilier local, Aita Mare;
Dl. Nagy Piroska – consilier local, Aita Mare;
Dl. Bersan Mihail – consilier local, Aita Mare;
Dl. Baló Zoltán-Sámuel – consilier local, Aita Mare;
Dl. Nagy Gyula – consilier local, Aita Mare;
Dl. Bódi Rózália – consilier local, Aita Mare;
Dl. Domokos Attila – consilier local, Aita Mare;
Dl. Márton Árpád Francisc – deputat;
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;
Stimaţi consilieri,
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi aş dori să vă fac cunoscut faptul
pentru care am convocat această şedinţă la Aita Mare, în această clădire frumoasă care
este Căminul cultural al comunei Aita Mare şi care a fost renovat/restaurat în ultimii
ani, cu sprijinul Guvernului şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna.
Primul lucru despre care aş dori să vorbesc este şi primul punct de pe ordinea de
zi, mai exact datorită acestui proiect am convocat şedinţa de astăzi la Aita Mare.
Primul punct de pe ordinea de zi este acordarea unui sprijin financiar comunei
Aita Mare, pentru că pe data de 4 ianuarie 2014 a ars în totalitate dispensarul medical al
comunei.
Este un lucru firesc să întindem o mână de ajutor în asemenea cazuri.
Aşa am procedat în cazul când s-a ars biserica Reformată din Telechia sau când s-a
ars Grădiniţa din Întorsura Buzăului.
Primul punct de pe ordinea de zi se referă la acordare unui sprijin financiar de 100
de mii de lei pentru reconstruirea dispensarului medical de la Aita Mare.
Suma necesară pentru reconstruirea dispensarului, calculat de domnul primar,
este de 300 de mii de lei şi aşa ne-am înţeles 1/3 parte va fi suportat de Consiliul
Judeţean Covasna, 1/3 parte va fi suportat de Consiliul Local Aita Mare, iar pentru 1/3
parte să organizăm, în comun, clacă şi să încercăm să reconstruim în acest an
dispensarul medical.
Al doilea lucru importat care este legat Aita Mare şi despre care am decis în
şedinţa anterioară se referă la rezolvarea situaţiei podului între Apaţa şi Aita Mare.
Am fost somaţi de Poliţie să închidem podul pentru că pune în pericol viaţa
oamenilor care circulă zi de zi pe acest pod.
(A sosit domnul consilier Dezső Csongor-Attila, de la acest moment sunt
prezenţi la şedinţă 21 de consilieri judeţeni.)
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Dacă se întâmplă, cumva, o tragedie asta se va întâmpla din vina Consiliului
Judeţean, mai precis din vina mea.
O să construim un pod din beton cu o lungime de 105 m şi care ne va costa 600 mii
de euro şi în această lună se va demara procedura de achiziţie publică pentru această
lucrare.
Am purtat discuţii şi cu domnul prefect şi împreună încercăm să găsim soluţii
pentru a construi un pod provizoriu, pe care-l putem procura de la armată, până
finalizarea lucrărilor.
Plus pe lângă această lucrare o să reparăm şi podul în localitatea Aita, pe care încă
se poate circula dar specialiştii spun că se mişcă un picior de pod, pe care dorim să
schimbăm anul acesta şi vrem să-l efectuăm reparaţii mici dar importante pe pod.
Încă un lucru semnificativ este că noi, astăzi, urmează să adoptăm o hotărâre iar
Consiliul Judeţean Braşov în câteva zile va adopta hotărârea care se referă la acordul de
parteneriat prin care vom participa la proiecte Europene în ciclul 2014-2020, în cadrul
POR, ca să reabilităm drumurile judeţene între Malnaş-Micfalău-Hatod-Baraolt-Aita
Mare-Augustin, iar în judeţul Braşov Augustin- Ormeniş-Apaţa-Măieruş.
Considerăm că dacă participăm în comun la aceste proiecte o să avem şanse mai
mari de accesarea de fonduri europene.
Următorul lucru despre care doresc să vă vorbesc este motivul pentru care a fost
convocată această şedinţă extraordinară.
Domnul Szotyori Nagy Áron, moştenitorul averii domnului Dr. Fogolyán Kristóf,
a câştigat un proces care se referă la plata chiriei pentru perioada 2005-2008, la care se
adaugă penalităţile de întârziere în procent de 33% din totalul sumei, ceea ce reprezintă,
în total 600 de mii de euro.
În această lună trebuie să efectuăm plata, pentru că deja finanţele au vrut să ne
blocheze conturile pentru neplata sumei respective.
Suma pe care trebuie să o plătim domnului Szotyori Nagy Áron este identică cu
suma necesară construirii podului între Aita Mare şi Apaţa.
Eu de fiecare dată am spus că respectat dreptul de proprietatea, foştilor proprietari
trebuiesc retrocedate proprietăţile, dar credeţi-mă că nu este un lucru uşor să plăteşti
suma de 600 de mii de euro.
Propun Consiliului Judeţean să adopte rectificarea bugetului ca să putem achita
suma respectivă.
În interiorul bugetului aşa am grupat cheltuielile ca să nu atingem fondul de
salarii şi fondul pentru plata investiţiilor.
Domnul Szotyori Nagy Áron va primi în total de la Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi protecţia Copilului, de la Prefectura Judeţului Covasna, de la Direcţia
Judeţeană pentru Agricultură şi de la Consiliul Judeţean Covasna 28 de miliarde de lei
vechi.
Nu este un lucru uşor dar o s-o facem şi am o rugăminte faţă de domnul Szotyori
Nagy Áron, rugăminte care va fi publicat şi în presa locală, să doneze această sumă
Spitalului Judeţean de Urgenţă, spitalul care de altfel poartă numele domnului Dr.
Fogolyán Kristóf.
Nu ştiu dacă ştiţi, dar domnul Fogolyán Kristóf a fost bunicul domnului Szotyori
Nagy Áron.
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Spitalul Judeţean a fost înfiinţat de domnul Dr. Fogolyán Kristóf, care a fost şi
renumitul director al Spitalului, pe clădirea Spitalul Judeţean este montată o placă în
memoria domnului Dr. Fogolyán.
Deci, în această lună o să plătim suma respectivă şi îl rog, cu respect, pe domnul
Szotyori Nagy Áron să doneze această sumă Spitalului Judeţean.
De altfel am plănuit ca anul acesta să construim o capelă ecumenică în curtea
Spitalului, lucru care a fost cerut de bolnavi.
Încă un lucru pe care aş dori să vă prezint se referă la un proiect de hotărâre care
are trei anexe şi anume: proiecte pentru finanţarea unităţilor de cult, acţiunilor
organizate pentru tineret şi sport.
În legătură cu proiectele legate de proiectele pentru finanţarea unităţilor de cult, în
presa locală s-a putut citi, că bisericile ortodoxe primesc mai mulţi bani, ceea ce nu este
adevărat.
De şase ani de când eu sunt preşedintele Consiliului Judeţean, am introdus regula
ca reprezentanţii societăţii române în Consiliul Judeţean Covasna sunt în procent de
20% ei propun comisiei împărţirea sumei de 20% prevăzut pentru finanţarea proiectelor
depuse de comunitatea românească, din acest motiv în anexă există poziţie unde pentru
o parohie ortodoxă figurează o sumă mai mare decât la alte parohii.
În cazul parohiilor maghiare la fel am procedat ca şi în anii anteriori, şi anume am
invitat la discuţii conducătorii bisericilor şi ei au propus împărţirea sumei oferită de
Consiliul Judeţean între parohii.
Urmează să decidem astăzi despre proiectele de tineret, pentru care am reuşit să
menţinem fondul care a fost şi anul trecut.
O să decidem astăzi şi despre proiectele de la sport. La acest capitol suma oferită
de Consiliul Judeţean din anul 2008 este în creştere, ceea ce se datorează faptului că
sprijinim în primul rând acele echipe care au succes.
Anul trecut era vorba de o sumă mai mare pentru că echipa noastră de baschet a
reuşit să ajungă în Europa League care necesita cheltuieli suplimentare.
Echipele de fotbal din Zagon şi Păpăuţi au reuşit să între în Liga a III-a, iar fetele
de la SEPSI SIC momentan sunt pe locul IV în Liga Naţională.
Echipele de futsal din Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe au reuşit să intre în divizia A.
Cam acestea sunt cele mai importante proiecte de hotărâri în proiectul ordinii de
zi al şedinţei de astăzi.
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:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru comuna Aita Mare;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna
şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014;
3. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor sportive şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de
cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014;
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4. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Papucs András în vederea
exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef birou al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul
Braşov în vederea reabilitării în comun a unor drumuri județene;
6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a unei clădiri și a terenului
aferent pentru implementarea proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale
periculoase rezultate din activitatea spitalicească” la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;
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?
22 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri
de la punctele 3 şi 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor
prezenţi la şedinţă.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 6 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean
Covasna pentru comuna Aita Mare;
Cum v-am prezentat, este vorba despre alocarea sumei de 100 de mii de lei,
comunei Aita Mare, pentru reconstruirea dispensarului medical.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a
preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi 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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Înainte să trecem la punctul doi, semnez şi stampilez hotărârea, rog şi pe domnul
secretar să contrasemneze, din care dau un exemplar domnului primar.
Varga Zoltán: Hotărârea primeşte nr. 24/2014.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Domnul preşedinte înmânează domnului primar Hotărârea.
Bihari Edömér: Mulţumesc.
Tamás Sándor: Mergem mai departe.
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 2014;
Rectificarea constă dintr-un singur lucru, şi anume: este vorba de plata sumei
câştigate în instanţă de domnul Szotyori Nagy Áron.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a
preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi 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?
Bedő Zoltán: Este un lucru firesc ca bunurile care au fost luate să fie restituite
proprietarilor, dar nu este drept ca această restituire să fie făcută din bugetul judeţului,
pentru că, pe vremea aceea, bunurile nu au fost luate de Judeţ, ci de Statul Român.
În totalitate sau măcar jumătate ar trebui să fie restituit de Statul Român.
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Ne mai vorbind de faptul că Judeţul este gravat de această sumă, pe când
imobile de valoare imensă sunt date în cadou de Statul Român. Aici mă refer la cele
două imobile din Valea Zânelor din Covasna sau de clădirea BNR-ului.
La vot o să votez „pentru”, dar deloc nu sunt de acord ca suma să fie restituită
din bugetul judeţului.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Aveţi dreptate că Statul Român a luat imobilul şi nu Consiliul Judeţean şi în
multe alte cazuri Instanţa de Judecată a decis cu totul altfel de cât în acest caz, deci nu
judeţul trebuia să plătească, ci Comisia Naţională de Retrocedare, din bugetul central.
Noi nu putem face nimic, pentru că există o sentinţă a Curţii de Apel pe baza
căruia trebuie să plătim suma respectivă şi dacă nu plătim la timp atunci se mai adaugă
şi majorări de întârziere.
În legătură cu propunerea domnului consilier Bedő Zoltán, trebuie să vă spun că
am iniţiat un Proiect de Hotărâre de Guvern prin care solicităm fonduri de la Guvernul
României.
Nu este un lucru uşor, după cum vedeţi ce se petrece la Bucureşti pe plan politic.
Domnul consilier are dreptate şi noi considerăm că Statul Român ar trebui să
plătească suma respectivă.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive şi de
tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean
Covasna pe anul 2014;
Grüman Róbert Csongor: Aş dori să vă anunţ, că la acest punct, nu voi participa
nici la deliberare şi nici la vot.
Orbán Miklós: Nici eu nu voi participa la vot.
Gáj Nándor: Şi nici eu.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumim.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a
preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.

8

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Cziprián-Kovács Lóránd: Nu se poate să votăm separat aceste programe? Deci
programele sportive separat, programele pentru culte separat etc.
Tamás Sándor: Astăzi nu.
Cziprián-Kovács Lóránd: Nu astăzi, dar in viitor.
Tamás Sándor: În şedinţa următoare vom decide despre proiectele culturale, de
recreere şi atunci vom vota separat.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
19 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot domnii consilieri Grüman Róbert Csongor, Orbán Miklós
şi Gáj Nándor.)
În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Papucs András în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției
publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Bagoly Miklós-Levente să prezinte Rapoartele
de avizare, iar domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi 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?
Bedő Zoltán: De ce tocmai pe dânsul îl numim în această funcţie?
Tamás Sándor: Pentru că doi angajaţi sunt în acest birou şi dintre cei doi domnul
Papucs este mai potrivit pentru această funcţie.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
o „abţinere” (Cziprián Kovács Lóránd)
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În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în vederea reabilitării în comun
a unor drumuri județene;
Cum v-am prezentat la începutul şedinţei dorim să reabilităm drumul între
Malnaş Băi, Micfalău, Hatod, Baraolt, Micloşoara, Aita Mare şi din judeţul Braşov
Augustin, Ormeniş, Apaţa, Măieruş.
În comun vom depune un proiect pentru reabilitarea drumurilor judeţene în
cadrul POR.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul şef serviciu Biszok Attila Zsolt să prezinte Expunerea de motive a
preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Comuna ale Serviciului de
administrare a drumurilor judeţene şi ale Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Biszok Attila Zsolt: Serviciul de administrare a drumurilor judeţene şi Direcţia
Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului propun 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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
punerea la dispoziție a unei clădiri și a terenului aferent pentru implementarea
proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea
spitalicească” la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Expunerea
de motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Juridice,
Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propun 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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Dau cuvântul domnului primar care a semnalat că doreşte să ne comunice ceva.
Bihari Edömér: În numele locuitorilor Comunei Aita Mare şi în numele meu,
mulţumesc Consiliului Judeţean Covasna pentru ajutorul acordat în vederea renovării
dispensarului medical. Vă urez multă sănătate în continuare împreună cu familiile Dvs.
Permiteţi-mi câteva cuvinte despre podul peste Olt între Aita Mare-Apaţa.
În luna februarie 2009 s-a închis acest pod în urma unei expertize, dar totuşi din
punct de vedere fizic oamenii asumându-şi riscurile au folosit podul, pentru pâinea de
toate zilele. Cine sunt aceşti oameni?
În primul rând fermierii din Apaţa care au peste 200 hectare de teren agricol
peste Olt, dinspre Aita Mare, iar trebuie să ocolească minim 36 km dus-întors pentru a
cultiva acele terenuri. În astfel de condiţii munca fermierilor este în zadar cu venituri în
minus.
În al doilea rând muncitorii navetişti din zona Baraoltului, cu zeci de microbuze,
cu autoturisme personale, cu autobuze, cu trenul, pe jos...etc, fac naveta către Braşov,
Măieruş, Feldioara. Întreprinderile din zona Baraoltului, care zilnic, sau de mai multe
ori pe săptămână, vând sau cumpără produsele din Braşov sau Bucureşti.
Anul trecut la Baraolt s-a format consiliul economic consultativ din oameni de
afaceri din Baraolt. Prima întrebare formulată de către aceşti oameni către domnul
primar din Baraolt a fost: „când vom avea pod între Aita Mare şi Apaţa?
Locuitorii din Apaţa aduc copii în şcoala din Aita Mare, fiindcă deşi la Apaţa
sunt mai multe clase simultane, marea majoritate sunt copii rromi, care şantajează şi
presează pe ceilalţi, care astfel nici nu pot învăţa ca într-o clasă normală.
În momentul de faţă 16 copii fac naveta zilnic cu microbuzul şcolii, care aşteaptă
copii la capătul podului. Încetişor şi la Belin problema va fi asemănătoare şi atunci
putem spune, că din punct de vedere al educaţiei Aita Mare va deveni cetate de
frontieră.
Anul trecut am discutat aceste lucruri în legătură cu podul, şi domnul preşedinte
Tamás Sándor mi-a promis, că împreună cu proiectantul vor face o vizită la noi pe teren
ca să găsească o soluţie acceptabilă. Aşa şi a fost, tot conducerea Consiliului Judeţean
Covasna a participat împreună cu proiectantul, şi pot să vă spun că atitudinea lor era de
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nota 10 cu steluţă şi mi-a plăcut mai mult, că nu probleme au căutat, ci soluţii, ce au
şi găsit. În timp ce discutasem lângă pod, într-un interval de 30 de minute au trecut 43
vehicule, în aşa fel, încât mulţi s-au întors de frică când ne-au văzut, că vor fi amendaţi.
În condiţii normale de circulaţie putem spune, că trec 2 vehicule pe minut, din care o
mică parte este din Aita Mare sau din Apaţa.
Deci în concluzie: podul între Aita Mare şi Apaţa nu numai pentru aceste două
comune este important, ci mai mult pentru toată populaţia din Ţinutul Pădurii, de fapt
este o poartă a zonei. Vă mulţumim pentru conducerea şi consilierii Consiliului
Judeţean Covasna, care au înţeles importanţa acestuia şi au susţinut proiectul cu votul
lor. În anii trecuţi am devenit puţin sceptic din punct de vedere a investiţilor noi, a
proiectelor de guvern, dar acuma chiar cred că podul se va realiza.
În final vă invit să facem o plimbare până la dispensarul medical care s-a ars să
vedeţi cum arată.
Tamás Sándor: Mulţumim domnului primar.
Orbán István, locuitor din Apaţa: Eu locuiesc în Apaţa şi sunt consilier local la
Apaţa din partea EMNP-PPMT.
Eu în loc de nota 10 cu steluţă, oferit de domnul primar, aş da maximum nota 2
cu steluţă, pentru că nu atunci trebuia să ne apucaţi de reparaţi podul când deja nu se
poate circula pe el, ci trebuia să rezolvaţi problemele mici cum au apărut şi să nu lăsaţi
să ajungă podul într-o asemenea stare.
Acest pod este de mare importanţă, pentru că mulţi cetăţeni din Apaţa au
terenuri agricole peste Olt în spre Aita Mare şi de aceea nu este un lucru bun închiderea
podului.
Proprietarii acestor terenuri agricole, în toamnă, au arat pământul, au semănat şi
ce se va întâmpla cu acestea dacă cetăţenii nu pot trece Oltul ca să cultive pământul.
Dacă nu se poate trece peste pod atunci locuitorii din Apaţa trebuie să ocolească
30 km ca să ajungă la terenurile lor.
Părerea mea este că problema podului trebuie să fie rezolvată, cu un pod
provizoriu, până când se desfăşoară lucrările la podul din beton.
Din păcate, după părerea mea, zona Aita Mare este zona cea mai defavorizată
din judeţul Covasna. Când totul este într-o stare de nedescris acum, repede, încercăm să
facem ceva.
Noi am cerut o ofertă pentru un pod provizoriu de la Armata din Alba Iulia, dar
ne-au comunicat o sumă aşa de mare că nu se poate plăti.
Eu vă rog, ca împreună cu Consiliul Judeţean Braşov, să ne ajutaţi în rezolvarea
acestei probleme.
Vă mulţumesc că m-aţi ascultat.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Aş avea şi eu o întrebare şi anume: cine a primit nota 2 cu steluţă?
Cziprián-Kovács Lóránd: Domnul preşedinte.
Bihari Edömér: În legătură cu nota zece, aş dori să vă spun că reabilitarea
podului a fost cuprins de mai multe ori în proiecte Guvernamentale şi din această cauză
eu sunt puţin sceptic.
Acum văd că judeţul va rezolva problema, fără nici un fel de proiect.
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Când anul trecut conducerea Consiliului Judeţean a venit la faţa locului
nu au spus că „acum nu avem bani” ci au spus că „vom rezolva problema”. Din partea
mea pentru acest gest au primit nota 10 cu steluţă.
Tamás Sándor: Ca să ştiţi cine a primit nota 2 cu steluţă: eu sunt Tamás Sándor
din partea UDMR-ului.
Eu n-am acordat astăzi nicio importanţă de apartenenţa politică a celor prezenţi,
dar dacă dumneavoastră când v-aţi prezentat aţi făcut cunoscut că sunt din partea
EMNP-PPMT.
Probabil am vorbit încet, sau dumneavoastră încă nu eraţi prezent, când am
prezentat care vor fi paşii următori.
Primul pas este să găsim o soluţie pentru montarea unui pod provizoriu până la
finalizarea lucrărilor.
În ceea ce priveşte EMNP-PPMT, întreb : ei de ce n-au rezolvat încă problema?
Dacă ei n-au rezolvat problema, atunci o săcăutăm împreună modul de
soluţionare.
După cum aţi văzut, consilierii judeţeni din EMNP-PPMT, din PCM-MPP şi din
partidele româneşti toţi au votat în unanimitate.
De ce s-a deteriorat podul?
Pentru că a fost construit din lemn în anul 1937.
Noi am fost sub pod şi am văzut în ce stare este şi trebuie să vă spun că este
foarte periculos circulaţia pe pod.
La deteriorarea podului a ajutat mult o firmă din Apaţa care a exploatat pietriş
din albia râului în aşa fel încât s-a atins şi de structura de rezistenţa a podului.
Al treilea lucru care a ajutat mult la deteriorarea podului a fost că nu s-a
respectat restricţia de tonaj.
Degeaba construim drumuri şi poduri dacă locuitorii şi firmele nu respectă
restricţiile de tonaj.
Nu ştiu la dumneavoastră, la Apaţa în judeţul Braşov cum este, dar la noi aşa
este că am făcut proiectul pentru acest pod şi-l vom construi.
Anul acesta o să înceapă construirea podului.
Vă mulţumesc că m-aţi ascultat.
Moroianu Ioan: Ne-am adunat aici şi suntem din partide politice diferite şi
consider că este un lucru foarte frumos, că putem decide împreună despre probleme aşa
de importante.
Eu mă bucur că sunt aici şi că pot ajuta cu votul meu în rezolvarea problemelor.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Bölöni László: Sunt managerul comunei Apaţa şi aş dori să mulţumesc
Consiliului Judeţean pentru sprijinul acordat la reconstruirea podului.
Noi ne-am adresat Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov să ne sprijine în
vederea montării podului provizoriu pentru că pe baza ofertei primite de la armata din
Alba Iulia montarea podului este 84 de mii de lei, iar chiria lunară a podului de 59 de
mii de lei/lună.
Nu mai ştim cui să ne adresăm să primim ajutor financiar ca să putem plăti chiria
lunară.
Încă o dată vă mulţumesc pentru ajutor.
Tamás Sándor: Mulţumim.
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Am purtat discuţii pe tema respectivă,
cu
Ministrul
Apărării
Naţionale, domnul Mircea Duşa dar încă nu am găsit soluţia potrivită.
Ideea este ca Ministerul Apărării Naţionale să suporte cheltuielile cu chiria
podului, până la finalizarea lucrărilor, pentru că nu construirea podului provizoriu este
scump ci chiria lunară.
Facem tot posibilul să găsim o soluţie ca în sezonul agricol să fie posibilă
circulaţia pe râul Olt.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
În primul rând aş dori să mulţumesc şi locuitorilor comunei că ne-aţi găzduit şi
propun să facem o plimbare să vedem dispensarul medical care s-a ars.
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

