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     ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 23 aprilie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 23 

aprilie 2015, 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. 77/16 aprilie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 54/S/ 17 aprilie 

2015. 

 Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Czipri{n Kov{cs Lór{nd, Demeter L{szló, Dezső Csongor-

Attila și Klárik Attila.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate 

de invitaţi participă: 

- Dl. Klárik László Attila – senator 

- D-na Vass Mária - director general - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Vargha Mihály-Béla – director –Muzeul Național Secuiesc; 

- Dl. András-Nagy Róbert – manager – Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogoly{n Kristóf”; 

- Dl. Salamon Balázs – director – Asociația „Angustia” Egyesület; 

- Dl. Albert Álmos – director – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUACOV”; 

- Dl. Orbán Miklós – director - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare 

„AGROSIC”; 

- 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; 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2015, 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

de 31 martie 2015.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 8 aprilie 

2015, 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 8 aprilie 2015. 

 

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: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și 

al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național 

Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul 

audiențelor acordate acestora de către consilierii județeni, în anul 2015; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat reprezentantului judeţului 

Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu operatorului de transport 

public declarat câștigător în urma atribuirii electronice din data de 07.04.2015; 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 26/2015 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național” din anul 2015”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de 

colaborare nr. 6690/09.05.2006 încheiată între Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna și Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Sf. 

Gheorghe; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2015, în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna; 

13. Raportul de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare AQUACOV pe anul 

2014; 

14. Raportul de activitate al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „AGROSIC” pe 

anul 2014; 

15. Raportul de activitate al Asociației Angustia Egyesület pe anul 2014; 

16. Raportul de activitate al doamnei Kerszetely Irma, consilier judeţean, pe anul 2014;  

17.  Diverse 

- Cererea domnului vicepreşedinte Henning László János cu privire la 

aprobarea efectuării a 8 zile de concediu de odihnă în perioada 20-30 aprilie 

2015. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Tatár Márta Éva: Dacă-mi permiteți aș avea o intervenție înainte de aprobarea 

ordinii de zi. 

Tamás Sándor: Poftiți.  

Tatár Márta Éva: Stimați colegi, permiteți-mi să mă adresez în calitatea mea de 

medic primar cardiolog al Spitalului de Recuperare Boli Cardio-vasculare Dr. Benedek 

Géza din Covasna.  

Cred că ați aflat din presă că Spitalul printr-o Decizie al ministrului, din 1 aprilie 

2015, are denumirea de Dr. Teculescu-Benedek Géza. 

Corpul medical a luat act de această Decizie trimisă Spitalului pe 6 aprilie 2015, 

după care pe 7 aprilie s-a adunat colegiul medicilor. Membrii colegiului au fost extrem 

de surprinși și și-au exprimat indignarea și neînțelegerea de ce este nevoie de schimbarea 

denumirii.  

Noi acum cinci ani, când am serbat 50 de ani de existență a Spitalului de 

recuperare boli cardio-vasculare, am propus în unanimitate și am fost susținuți de 



 4 

conducerea Spitalului, de conducerea orașului Covasna și de întreaga comunitate 

ca Spitalul să preia numele ctitorului acestui spital Dr. Benedek Géza. 

Cred că nu trebuie să vă explic ce muncă susținută a desfășurat dl. Dr. Benedek 

Géza pentru a se ajunge de la un spital cu 40 de paturi la un spital cu 760 de paturi, câte a 

avut spitalul la pensionarea domniei sale. Spital cu o înaltă activitate științifică, cu 

organizarea de simpozioane naționale și internaționale organizate, cu cercetări 

permanente în colaborare cu clinicile universitare. 

Aceste argumente au stat la baza deciziei noastre ca spitalul să poartă numele 

ctitorului acestui spital.  

În acest context, pur și simplu nu înțelegem și nu putem să fim de acord ca acest 

nume să fie schimbat cu numele de Dr. Teculescu-Benedek.  

De trei săptămâni încercăm să aflăm cât mai multe despre doctorul Teculescu care 

este până acum necunoscut, știm cert că n-a lucrat nicio zi în Spitalul de cardiologie, nu 

este sau n-a fost cardiolog și nu știm nici când și unde a primit diploma de medic. 

Țelul intervenției mele este să rog și totodată să cer și sprijinul consiliului 

județean în a sprijinii menținerea numelui Spitalului Dr. Benedek Géza. 

Cred că Spitalul de cardiologie Dr. Benedek Géza este un institut emblematic 

pentru întreg județ și din aceste motiv cred că este și interesul consiliului județean ca 

acest institut emblematic și prin care tot județul primește numai laude, să mențină 

numele ctitorului, fondatorului, elaboratorului modelului Covasna. 

Tamás Sándor: Eu am aflat acest fapt în data de 2 aprilie și în data de 3 aprilie 

deja ne-am adresat în scris Ministrului, după care ne-am întâlnit personal cu domnul 

Ministru dar între timp am pornit și acțiunea de strângere de semnături și în 5 zile am 

strâns mai mult de 10 mii de semnături.  

Văzând părerea medicilor din Spitalul de cardiologie și a Consiliului Local 

Covasna propun să includem în ordinea de zi a ședinței la punctul Diverse o Declarație 

în acest sens și care să fie formulată de o echipă de consilieri care va fi compusă din câte 

o persoană din fiecare fracțiune politică. 

Propun din partea Fracțiunii UDMR pe domnul consilier Güman Róbert-Csongor, 

din partea PCM-MPP pe domnul consilier Kulcsár-Terza József-György, din partea 

EMNP-PPMT pe domnul Dr. Tompa György și pe domnul consilier Moroianu Ion.  

Ate intervenții dacă sunt la proiectul ordinii de zi? 

 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 
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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 prezenţi la şedinţă la şedinţă, cu excepţia 

proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 8 şi 10 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii în funcţie (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes 

județean pe anul 2015; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Kovács Ödön: S-a strecurat o mică greșeală care nu afectează sumele care v-au 

fost prezentate. 

Bănuiesc că ați citit din ziare că dorim să începem lucrările de turnare a asfaltului 

pe cca. 100 km, ieri am fost pe teren și am verificat primele două tronsoane la care 

începem lucrările și anume:  DJ 114 între Sânzieni și Lemnia și tronsonul Hăghig și Aita 

Mare. 

Cu ocazia verificării clasamentului pe DJ 114 am observat că pe un tronson de 

aproximativ 100 m șanțul este complet deteriorat și din această cauză propunem ca la 

investiția din Sânzieni să lărgim puțin și să reparăm și cei 100 m de șanț din Poian. 

Valoarea lucrării nu se schimbă, se schimbă doar titlul lucrării din „Amenajare 

rigolă carosabilă DJ114 Sânzieni” în „Amenajare rigolă pe DJ 114”.   

Rog să fiți de acord cu această modificare.  

(Comisiile de specialitate au fost de acord cu modificarea formulată de domnul 

administrator public.) 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Cu această ocazie, dacă îmi permiteți doresc să vă adresez câteva cuvinte 

referitoare la promisiunile făcute de noi până acum și despre pașii care vor urma. 

Prezintă în slide show despre reabilitare de drumuri în anul 2015. 

 

Mulțumesc pentru atenție. 

Dacă aveți observații, întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

administrator public Kovács Ödön.   

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în 

forma modificată. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate acestora de către 

consilierii județeni, în anul 2015; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

acordarea unui mandat reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

atribuirea licențelor de traseu operatorului de transport public declarat câștigător în 

urma atribuirii electronice din data de 07.04.2015; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 26/2015 privind 

aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” din anul 2015”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de colaborare nr. 6690/09.05.2006 încheiată 

între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Serviciul de 

Ajutor Maltez în România – filiala Sf. Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2015, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind 

aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 

Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare AQUACOV pe anul 2014; 
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Ați primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „AGROSIC” pe anul 2014; 

  

Ați primit și acest material. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Asociației Angustia Egyesület pe anul 2014; 

 

Ați primit materialul.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt/Sunt 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

doamnei Kerszetely Irma, consilier judeţean, pe anul 2014; 

 

Ați primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

- Cererea domnului vicepreşedinte Henning László János cu privire la 

aprobarea efectuării a 8 zile de concediu de odihnă în perioada 20-30 aprilie 

2015. 

 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Întreb echipa de consilieri dacă au reușit să formuleze Declarația cu privire la 

schimbarea denumirii Spitalului de cardiologie? 

Grüman Róbert-Csongor: Este gata. 

Benedek Erika: Am adus mesajul satului natal al domnului Dr. Benedek Géza. 

Bățani Mici își amintește cu drag de fiul său dl. doctor care la începutul anilor 50 a 

înființat un cabinet medical chiar în propria casă, unde a vindecat nu numai bolnavi din 

Bățani ci și din satele învecinate.  

Când a plecat la Covasna și a înființat Spitalul de cardiologie a fost o mare 

mândrie pentru locuitorii satului natal.  
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Această mândrie a fost deplină în toamna anului 2010 când Spitalul a primit 

numele domniei sale.  

Domnul doctor Benedek Géza a fost înmormântat la Bățani Mici în cimitirul 

reformat din Sat și astăzi sunt indignați cei din Bățani Mici din cauza că Ministerul 

Sănătății a schimbat denumirea spitalului într-un nume despre care până în momentul 

de față nu a ieșit la iveală dacă are diplomă de doctor. 

Restabilirea numelui Spitalului de boli cardio-vasculare Dr. Benedek Géza este 

dorită și susținută de toți locuitorii din Bățani Mari. 

Lista de semnături a fost semnată de toată lumea, care a fost acasă, lista pe care v-

am adus-o.  

(Înmânează lista cu semnături domnului președinte.) 

 

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

De două săptămâni am declarat în numeroase rânduri, declarația pe care le 

mențin că atât maghiarii cât și românii care prin activitatea lor și-au adus contribuția la 

dezvoltarea, respectiv renumele unei localități, instituții, în cazul de față unitate sanitară  

din județul Covasna , au dreptul de a li se recunoaște aceste merite iar noi suntem datori 

să le cinstim memoria prin acordarea denumirii de instituții după numele lor. În cazul de 

față este vorba de un doctor care a început activitatea în casa lui particulară, a ctitorit 

Spitalul cardiologic. A fost director 25 de ani și a fost sufletul spitalului până la moarte 

pe o parte și pe de altă parte este vorba despre un doctor cu numele de Teculescu care n-

a fost cardiolog, nu a lucrat la acest spital și nu a contribuit la ctitorirea spitalului. 

Încă o dată subliniez că trebuie să fim corecți, așa cum sălii de sport din oraș 

trebuie să fie dat numele de Popică Iordan, pentru că așa s-au înțeles românii și 

maghiarii din orașul Covasna.  

Domnul profesor Popică Iordan are merite în acel oraș, consiliul local vrea să 

decidă ca numele lui să primească sala de sport. 

Eu nu înțeleg, nu pot să concep nici acum cine și de ce dorește această schimbare 

de nume a spitalului. 

Vă spun cine dorește.  

Domnul Ioan Lăcătușu care a fost propagandistul Partidului Comunist adus în 

județ în anul 1985. 

El este capul răutății și în speța respectivă și îmi asum toată răspunderea pentru 

aceste afirmații.  

El este cel care a aruncat piatra în apa orașului Covasnei și a județului Covasna. 

Pot dovedi atât maghiarii cât și românii dar și medicii că în ultimii ani s-a creat o 

atmosferă plăcută la Spitalul de cardiologie.  

Toți medicii români și maghiari din cadrul spitalului, unison, au scris o scrisoare 

de protest acum. 

Consiliul local al orașului Covasna care are și consilieri locali români, toți, au 

aceeași poziție. 

Tremur de cele spuse de doamna consilier Benedek Erika, adică tot satul natal 

susține restabilirea numelui spitalului. 

Eu cred că este o absurditate ceea ce au vrut cei din București, la inițiativa 

tovarășului Lăcătușu, de schimbare a numelui. 
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Eu cred că o nedreptate ca asta nu s- a întâmplat de mulți ani. 

Am inițiat strângerea de semnături și sincer țelul a fost să strângem în 10 zile 10 

mii de semnături, dar în 5 zile am strâns peste 10 mii de semnături.  

Încă o dată subliniez, fiecare om, atât român cât și maghiar, din județe trebuie să 

aibă acces la denumire de instituții.  

În orașul Covasna era pregătit proiectul de hotărâre pentru a numii sala de sport 

Popică Iordan și casa de cultură Ignác Rózsa și aceste proiecte de hotărâri săptămâna 

aceasta au fost scoase de pe ordinea de zi, pentru că atât de tensionată este situația din 

oraș. 

Deci, omul pe care l-am amintit dar mai sunt și alții, vor o destabilizare în ceea ce 

privește relațiile interetnice din județ. 

Eu cred că trebuie să avem o poziție fermă în cazul respectiv. 

Aș da citire Declarației formulate în acest sens. 

Calinic Sabin: Mai înainte am și eu niște cuvinte de adăugat. 

Mă simt obligat să vă spun că eu sunt de mulți ani aici și cred că marea majoritate 

a colegilor mă cunosc, sunt născut în județul Covasna, am trăit aici, practic profesia de 35 

ani și marea majoritate dintre care apelează la serviciile mele profesionale, peste 70-80% 

sunt maghiari și n-am avut cunoștințe de nemulțumiri. 

Din câte știu eu n-am avut chestiuni care să mă acuze ca om sau ca profesionist 

pentru deviație naționalistă sau ceva de genul asta. 

Țin să spun două lucruri: cred că și noi ca și consiliu județean, ne mai vorbind de 

Consiliul local Covasna sau de populația de la care s-a solicitat semnături avea obligația 

să pornească pe firul apei. 

Ordinul Ministrului Sănătății prin care s-a redenumit trebuie să aibă în spate un 

document sau mai multe documente justificative ale acestei măsuri, în care trebuie să 

spună De ce? Cum? Cine e omul asta? etc. 

Personal vă mărturisesc, s-ar putea să fie o lipsă a mea, o neglijență a mea, eu nu 

cunosc și bănuiesc că nici domniile voastre nu cunoașteți. 

Vedeți cu asta ar fi trebuit să începem.  

Acele documente cred că nu sunt clasificate și puteam să solicităm să vedem ce și 

cum.  

Așa cel puțin parțial puteam să scăpăm de câteva lucruri cum ar fi: nu știm dacă e 

doctor. Poate nu e. 

Nu cunoaștem aceste lucruri și necunoașterea sau neinformarea stau la baza 

multor lucruri, care pot trezi false sau fel de fel de lucruri neplăcute.   

Cu asta ar trebui să începem să avem informația necesară. 

Tamás Sándor: Avem. 

Calinic Sabin: Eu n-am avut-o și cred că ar fi loial să vedem și noi. 

Sunt cu gândul la un lucru: se ia ceva de la cineva? 

Eu am impresia că nu se ia nimic de la nimeni. S-a adăugat ceva și prin acesta n-a 

fost călcat nici un drept. 

Vreau să aduc ipoteza și să spun a cărei etnie e numele asta? pe cine-l deranjează? 

Nu vreau să pic în capcana asta.  

Tamás Sándor: Corect.  
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Aveți perfectă dreptate, adică ați avea perfectă dreptate însă eu cunosc și m-

am edificat și vă pot prezenta câteva amănunte: schimbarea denumirii a fost inițiată de 

Asociația Cultural Creștină Justinian Teculescu din Covasna.  

Membrii ai asociației care sunt chiar doctori în spital susțin contrariul.  

Într-adevăr, această inițiativă aparține Asociației Justinian Teculescu care are 

susținere din partea domnului prefect al Județului Covasna în acest sens.  

Având în vedere că Legea sănătății permite, pentru că mai înainte trebuia 

inițiativa spitalului aprobat de consiliul local, dar legea s-a modificat, pe motiv de 

descentralizare în schimb este vorba de o centralizare masivă și spune că Ministerul are 

voie singur să decidă acest lucru.  

Ministerul fără știința domnului Ministru, pentru că este vorba de lucrarea a doi 

secretari generali din două Ministere, a decis pe 1 aprilie ca denumirea să fie în felul 

următor: Dr. Teculescu-Benedek, parcă domnul doctor Benedek s-ar fi căsătorit cu 

Teculescu.  

Deci, și în amănunte se ascunde dracul.  

De altfel, la noi la unguri, numele de Benedek este și nume și prenume dar mai 

des este nume. 

Spitalul momentan se numește Dr. Teculescu-Benedek.  

Ați avea dreptate, dacă am fi tabula rasa pentru că dacă instituția n-ar avea nici un 

nume atunci am putea spune ”Hai să găsim un nume.”, dar când s-a dat un nume, care 

totuși după cunoștințele mele precare, a meritat pe deplin, pentru că a inițiat metoda 

Covasna și care este recunoscut pe plan național și internațional și a vindecat oameni cu 

miile, a ctitorit și a condus Spitalul timp de 25 de ani.  

E normal ca instituția să poartă acest nume, dar după aceea să-l mutilezi, să-l 

înjumătățești să-i spui Dr. Teculescu Benedek eu cred că este puțin deplasat.  

Eu n-am nimic cu domnul Dr. Teculescu, nu cunosc amănunte, însă știu foarte 

sigur că nu a fost nici în oraș când s-a înființat acest spital, pentru că cu doi ani înainte ca 

să fie ctitorit spitalul în 1960 el deja lucra la Slănic Moldova. 

Nu a contribuit, nu a fost cardiolog și n-a lucrat o zi în această instituție.  

Înțelegeți ce se întâmplă dacă punem în balanță cele două persoane. 

Eu m-am uitat pe site-ul Ministerului Sănătății să văd câte instituții din 

subordinea Ministerului Sănătății poartă numele unui medic maghiar, ia ghiciți câte? 

Nici una! 

Acum nici spitalul din Covasna.  

După ce a fost emis Ordinul Ministerului Sănătății toți medicii din spitalul 

respectiv au formulat o opinie către domnul Ministru, în concluzie membrii Consiliului 

medicilor consideră inoportună schimbarea denumirii din Dr. Benedek Géza în Dr. 

Teculescu Benedek, act care a fost semnat de toți medicii din spital. 

Calinic Sabin: Acest Ordin al Ministrului sigur avea la bază un document care 

justifica. 

Tamás Sándor: Documentul este propunerea Asociației. 

Am actul aici este semnat de Secretar General Gabriel Florin Pușcău.  

Calinic Sabin: O amendare ceva? 

Tamás Sándor: Nu este. Eu am verificat și parcursul documentelor și trebuie să vă 

spun că rapid s-a rezolvat această problemă.  
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Am vorbit cu domnul Prim ministru, dânsul l-a sunat pe domnul 

Ministru care nu știa nimic. Ordinul nu este semnat de domnul Ministru ci este semnat 

cu ”pentru”.  

Tatár Márta Éva: Domnul consilier, permiteți-mi o completare.  

N-ar fi nicio problemă dacă acest spital ar fi câștigat ceva cu activitatea acestui 

medic, dar întregul colectiv medical are sentimentul că profesia este jignită purtând un 

nume al cărui activitate nu se cunoaște.    

Dacă acest spital ar fi fost fondat de domnul Mozes Kleine și ar fi avut această 

activitate atunci colectivul ar fi propus să poartă numele de Mozes Kleine.  

Dacă ar fi fondat de Popescu Ionescu Ion și ar fi avut această activitate acest nume 

ar fi propus. 

Numele unui institut prezintă și prestigiul acestui institut.  

Deci, dacă nu e denumit de o persoană medicală se pune sub semnul întrebării 

întreaga activitate de acolo.  

În mass media circulă vești că ar fi inventat o metodă de injectare subcutanată, eu 

și azi l-am întrebat pe Dr. Enea, care de mult timp este în spital și care este 

vicepreședintele Asociației Române de Recuperare Medicală și președintele Clubului de 

Balneologie și a zis că în România nu se cunoaște și nu se folosește și nu este acceptată 

această metodă.  

Corurile științifice nu cunosc absolut nimic din activitatea acestui om de la care 

căutăm cel puțin o publicație. 

Calinic Sabin: Poate nu știm noi. 

Bagoly Miklós Levente: Nu știe nici corpul medical.  

Tamás Sándor: Dacă nu știm atunci să nu facem.  

Calinic Sabin: Nu știm dacă există un raport de avizare, vreo documentație la 

Ordinul asta. 

Nu se poate să-l scoți din căciulă.  

Dacă există atunci riscăm să picăm într-o capcană fără nici un sens.  

Nu putem să ne bazăm pe argumente ca Victor Babeș a avut o profesie și 

matematicianul Babeș Bolyai a avut alta. 

S-ar fi căsătorit sau ce? 

Moroianu Ioan: Ceea ce am găsit despre această persoană Teculescu este că a 

cercetat proprietățile apei minerale și că este fiul unui preot.  

Tatár Márta Éva: Este nepotul episcopului. 

Keresztely Irma: Cred că noi, consilierii județeni acum la ora actuală am căzut 

într-o capcană.  

Capcana este următoarea: facem analize, adunăm informații și ne dăm cu părerea 

cine a fost sau cine este acest Teculescu dacă are dreptul sau nu să primească sau nu 

spitalul din Covasna și denumirea după numele lui. 

Eu cred că serviciul juridic sau direcția juridică a Consiliului Județean respectiv al 

Consiliului local al orașului Covasna, ar trebui să facă o analiză foarte riguroasă asupra 

modului prin care s-a ajuns aici, ca cineva din Ministerul Sănătății să-și permită să emită 

un ordin al Ministerului Sănătății prin semnătură ”pentru”, având în vedere că ordinele 

Ministrului nu se semnează prin ”pentru” ci se semnează personal de Ministru și să se 

verifice dacă acest ordin a fost publicat în Monitorul Oficial. În caz contrar acesta își 

pierde valabilitatea. 
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În opinia mea, orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este asociație 

sau fundație, poate să inițieze acordarea unor denumiri instituțiilor statului românesc, 

dar eu cred că procedura și legislația trebuie respectată.  

Prin urmare eu nu cred că oricine poate veni de pe stradă și să spună că de mâine 

spitalul din Covasna să se numească așa și să găsească doi ”binevoitori în Minister” care 

imediat să emită ordinul și să și semneze.  

Eu cred că în primul rând trebuie să protestăm împotriva nerespectării legalității 

în sensul acordării denumirii unei instituții de sănătate publică; 

2. legalitate și procedură; 

3. dacă lăsăm ca totul să se finalizeze prin niște proteste, fără a se reveni la 

denumirea inițială, ne putem trezi că vom crea sau permite să se creeze un precedent la 

nivelul comunităților multiculturale și atunci începem să redefinim și să redenumim 

toate școlile, unitățile de învățământ și așa mai departe.  

Nu cred că asta ar fi de preferat din partea comunității. 

Eu cred că în primul rând profesioniștii trebuie să-și spună părerea, ori dacă 

spitalul cardiologic din Covasna și-a exprimat părerea de a reveni la denumirea inițială, 

atunci eu cred că acest lucru trebuie sprijinit în rezolvarea problemei.  

Tamás Sándor: Schimbarea denumirii a fost legal făcută din punct de vedere 

juridic pentru că între timp s-a schimbat legislația. 

Se discută de descentralizare dar se execută o masivă centralizare în țara asta. 

Deci, Legea sănătății la art. 174 alin. (4) spune foarte clar „Structura organizatorică, 

reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele 

publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului 

sănătăţii, la propunerea managerului spitalului, prin serviciile deconcentrate ale 

Ministerului Sănătăţii, după caz, în funcţie de subordonare sau la iniţiativa Ministerului 

Sănătăţii şi/sau a serviciilor deconcentrate ale acestuia.” 

Aici este vorba de inițiativa Ministerului Sănătății deci, este legal. 

Noi la facultate la dreptul roman am învățat mai multe reguli dintre care una 

spune „Non omne quod licet honestum est”, deci nu este totul onest ceea este și legal.  

Eu cred că în această situație nu este onest ceea ce este și legal conform legislației 

în vigoare.  

Dacă sunt alte păreri? 

Calinic Sabin: Am găsit soluția. 

Suntem în fața unui act administrativ, care este ordinul Ministrului. 

Ce să facem cu acest act administrativ care trebuie să aibă două calități și anume: 

să fie legal și oportun.  

Pe legalitate și oportunitate putem să acționăm. 

Plângerea prealabilă la Minister urmată de acțiunea în justiție de desființarea 

actului. Cu semnături nu facem altceva decât învolburăm spiritele și iar o să devenim 

țintă pentru cei care vor să facă nu știu ce.  

Tamás Sándor: O să facem și acest lucru.  

Varga Zoltán: Dacă facem noi  instanța o să respingă pentru că nu justificăm un 

interes. 

Calinic Sabin: Eu aș încerca. 

Tamás Sándor: Mai înainte eu aș da citire declarației.  
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Dă citire Declarației Consiliului Județean Covasna privind schimbarea 

numelui Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” din Covasna.  

Dacă sunt intervenții? 

Nu sunt. 

V-aș ruga să vă dați acordul ca această Declarație să fie inclus în procesul verbal al 

ședinței și să fie trimis domnului Ministru.  

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Abţineri? - 2 „abțineri” (Calinic 

Sabin și Radu Iosif) 

 

Cu 2 „abțineri” am adoptat această Declarație.  

 

Alte intervenții dacă sunt în cadrul punctului Diverse? 

Kulcsár-Terza József-György: Este de apreciat ceea ce s-a întâmplat acum, mă 

refer la Declarația adoptată acum și așa trebuie să procedăm ori de câte ori este necesar 

pentru că împreună mai eficient putem reprezenta interesele noastre. 

Mi-am adus aminte de procesul legat de intonarea imnului Ungurilor de 

pretutindeni și vă rog pe toți să participați la fiecare acțiune care este legată de interesele 

națiunii, de interesele Secuimii.  

Pe această cale aș dori să  vă mulțumesc că ați participat și ați fost alături de noi la 

mitingul organizat împotriva procesului cu privire la intonarea imnului.  

Așa consider că decizia Tribunalului Covasna este legală, dar totuși cred că a fost 

făcută o presiune la luarea deciziei prin șirul de miting organizat în fața Prefecturii.  

Vă rog ca dacă în viitor vor mai fi asemenea cazuri atunci să reacționăm împreună 

cu forțe unite. 

Tamás Sándor: Sincer vă spun și mi se pare puțin ciudat ca în Uniunea Europeană 

să fi amendat pentru că ai cântat imnul unui stat European, care de altfel este și psalm 

bisericesc. 

Calinic Sabin: Există o hotărâre de desființare a procesului. 

Tamás Sándor: Da, dar așa am înțeles că Prefectura vrea să facă recurs. 

Calinic Sabin: Justiția și-a făcut treaba.  

Tamás Sándor: Da, justiția este imparțială.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Bedő Zoltán: Săptămâna trecută a fost o emisiune la televiziunea Digi24, în care a 

participat și domnul consilier Calinic Sabin, unde așa au zis că eu am spus că ședințele 

Consiliului Județean Covasna se țin exclusiv în limba maghiară. Ceea ce nu este 

adevărat.  

După cum știți ședințele nu se ține exclusiv în limba maghiară, ședințele sunt 

bilingve.  

Au am zis că nu sunt de acord ca proiectele de hotărâri să fie redactate numai în 

limba română.  

Calinic Sabin: Eu am zis că toate sunt traduse și s-a întâmplat că un proiect de 

hotărâre n-a fost tradus și domnul președinte a explicat că respectiva traducere din 

motive tehnice nu s-a putut realiza.  

Tamás Sándor: Așa este.  

Bagoly Miklós Levente: De mult am vrut să vă atrag atenția că pe drumul 

județean 131 între Vârghiș și Județul Harghita, parapetul de protecție nu este montat 
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corespunzător, parapetul nu este finalizat și capătul parapetului prezintă pericol de 

accidente.  

Tamás Sándor: Problema e că se fură parapetul.  

Bagoly Miklós Levente: În județ s-a întâmplat și accident mortal din cauza 

parapetelor, dar într-un asemenea accident a pierdut un picior paraolimpicul din județ.  

Deci, capătul parapetului trebuie să sfârșească în pământ. 

Tamás Sándor: Problema e că se fură bucăți din parapet și restul rămâne acolo.  

Alte intervenții 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  


