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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 24 mai 2018, ora 13,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

mai 2018, ora 13,00 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. 189 /18 mai 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 47/S/18 mai 2018. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul 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. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Boricean Cosmin, Cseh Csaba, Dálnoki Lajos, Floroian 

Stelian-Olimpiu, Morar Cătălin-George și Szőcs László. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

Doresc să mulțumesc domnului Primar Kis József și Consiliului Local Zagon 

pentru primirea călduroasă și că ne găzduiesc în acest loc extraordinar și-l rog pe 

domnul Primar să ne spună câteva cuvinte. 

Kis József -Primarul Comunei Zagon 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați 

domni primari și stimați colegi de le primărie! 

Eu într-un fel sunt mândru că această ședință a Consiliului Județean Covasna se 

ține aici la Zagon.   

M-am gândit să fie o ședință mai aparte într-un loc aparte. 

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, nu știu dacă dintre cei prezenți 

e cineva care nu cunoaște Comuna Zagon, dar totuși în câteva cuvinte aș dori să vă 

prezint cea mai mare comună din județ. 

Eu în totdeauna mă laud, întru-un fel, pe de altă parte plâng.  

Nu este ușor să conduci cea mai mare comună din Județul Covasna, care are 

peste 5 mii de locuitori, din punct de vedere etnic: ½ de etnie română, ½ de etnie 

maghiară. 

Trebuie să știți că noi aici ne conviețuim de sute de ani, ne conviețuim cu 

înțelegere, fără dușmănie, fără șovinism și așa mai departe. 

Cred că știți, adineauri am avut o emisiune directă la Radio Tg. Mureș, nu 

demult am avut și la TVR. 
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Eu sunt de aproape 20 de ani primarul Comunei Zagon.  

Am fost primar în perioada 1991-1992 și din 2000 până în prezent sunt în fruntea 

Comunei. 

Nu vreau să mă laud, dar trebuie să vă spun, că în acești ani, comuna a trecut 

peste o dezvoltare uriașă și dorim să-l menținem în acest fel. 

Eu pot să vă arăt fotografii din anul 2000, când am venit acasă în comuna mea 

natală, cum arăta comuna și cum arată acum. 

Nu singur am realizat aceste lucruri, aici vorbesc de dezvoltare, infrastructuri și 

așa mai departe, am avut alături de mine, în cei 5 sau 6 mandate, consilierii locali, care 

întotdeauna au fost alături, indiferent din ce partid au fost aleși.   

Sigur, am avut și probleme, greutăți, dar la un moment dat nu se poate să vorbim 

numai de bine, se poate vorbii și de rău. 

Marea problemă a comunei este problema locurilor de muncă.  

Sigur, locuitorii din comună se ocupă, de zootehnie, exploatarea-prelucrarea 

lemnului și agricultură, mai puțin și aproape de loc de turism.  

Am încercat multe lucruri în colaborare cu centrul cultural pe care-l vedeți aici. 

Dacă nu ați făcut încă, propun să vizitați Muzeul și o să dați seama cât de bine 

sunteți primiți în mijlocul nostru, în acest anturaj , atât de salariații  Centrului Cultural 

cât și de angajații din primărie.  

Aș dori să vorbesc puțin despre realizările mai importante după anul 2000. 

Când am ajuns la primărie atunci, în biroul primarului a fost o masă de fier, două 

dulapuri de fier și peste cele două dulapuri două lighene. 

Atunci, am chemat secretarul comunei pe care l-am întrebat ce caută lighenele pe 

dulap?  

El îmi zicea să mă uit în tavan și imediat o să-mi dau seama, chiar atunci mi-am 

dat seama că curgea ploaia în birou. 

La fel am întrebat de la secretar, unde sunt angajații primăriei, la care am primit 

răspunsul că sunt dincolo la restaurant. 

Deci, am început cu primăria pentru că n-am avut nici birou și nici cele mai 

elementare lucruri care trebuie să aibă o instituție, apă, wc etc. 

Am chemat pe președintele Consiliului Județean Covasna pe domnul Demeter 

János și am spus că eu am depus jurământul dar n-o să continui mai departe, pentru că 

în asemenea condiții nu se poate lucra.  

Am început cu clădirea primăriei, birouri, școli, cămine culturale, să nu mai 

vorbesc de infrastructură.  

Nu e bine să mă laud mult, pentru că pe urmă o să am probleme financiare, 

pentru că o să ziceți că nu dăm nimic pentru Zagon, acolo totul este rezolvat. 

Nu e adevărat! Nu e totul rezolvat! 

Sistemul de apă și canalizare și asfaltarea în proporție de 85-90% sunt rezolvate.  

Încă sunt niște probleme la Păpăuți, unde sistemul de apă și canalizare și stația 

de epurare deja am recepționat și am și predat. 

Am încheiat contractul cu furnizorul care a câștigat licitația și spre norocul 

nostru rezultatul nu s-a contestat, așa că peste o săptămână putem să începem lucrare. 

În localitatea Zagon sistemul de apă, a fost finanțat din programul Solel Boneh, 

în proporție 65%, și așa am reușit să extindem sistemul și până la ultima uliță din 

localitate.  
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Nu mai vorbesc de iluminatul public, de centrul cultural, centrul de sport 

etc. 

Pentru anul 2018-2019 am câștigat 7 programe  și deja am și semnat proiectele de 

finanțare. 

Mai avem proiecte cum ar fi: reabilitarea căminelor culturale și supraetajarea 

primăriei din program care au fost câștigate și am și semnat contractele de finanțare.  

Pentru perioada 2018-2019 valoarea totală a proiectelor câștigate este de 14-15 

milioane de lei, din care 32 de mii de lei este contribuția proprie a comunei.  

Puteți să vă închipuiți ce însemnă asta pentru o comună.  

Nu vreau să plâng, dar nu sunt deloc mulțumit cu bugetul pe care am primit 

pentru anul 2018, dar sper că nu se va întâmpla cum s-a promis că n-o să primim 

rectificare de buget. Atunci, vai de noi. 

Conviețuim cumva până de 31 decembrie, deci nu trebuie să punem lacăt pe ușă, 

dar trebuie să știți că avem 94 km de drum în administrarea noastră. 

Puteți să închipuiți ce cheltuieli avem cu administrarea acestor drumuri. 

Ne rugăm la Bunul Dumnezeu, să primim rectificare de buget, ca distrugerile 

după terminarea lucrărilor la sistemul de apă să le putem repara și să le punem la 

punct. 

Dacă aveți întrebări răspund cu plăcere după ședință. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim domnului primar. 

După cunoștințele mele, până acum nu s-a ținut ședința Consiliului Județean 

Covasna la Zagon, cel puțin în ultimii 30 ani cu siguranță nu a fost în Zagon. 

Desigur, nu am venit întâmplător în Zagon, pentru că așa cum ați putut vedea și 

dumneavoastră, foarte multe orașe din țară, nu arată așa de bine ca Localitatea Zagon.  

Eu m-am pregătit cu o prezentare, pentru că am invitat și alți primar din zona 

Covasnei și aș dori să vă arăt prezentul și viitorul în ceea ce înseamnă investițiile 

noastre și desigur și colaborările pe care le avem cu comunele respective.  

 

(Domnul președinte prezintă un slide show.) 

 

Vă mulțumesc pentru atenție și pentru voturile dumneavoastră, pentru că așa 

cum v-am spus, luna viitoare o să fie 10 ani de când conduc Consiliul Județean 

Covasna, și indiferent de coloratură politică sau de etnie, poate în probleme politice ne 

am bătut și o să ne mai batem, dar în probleme de dezvoltare a județului și localităților, 

indiferent de regiune, indiferent de coloratura primarului, indiferent de compoziția 

consiliului local, eu garantez că putem vorbii numai de o colaborare corectă. 

Vă mulțumesc. 

 

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

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Fejér László-Ödön – senator; 

- Dl. Gyerő József– primar, Primăria Covasna; 

- Dl. Kis József – primar, Primăria Zagon; 
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- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/ 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

26 aprilie 2018, 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 a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 26 aprilie 2018.  

 

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 vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu 

completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiecte de hotărâri și anume: 

Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 4 din cadrul anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 32/2018 privind alocarea unor sume din 

bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza 

prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, aceasta urmând a fi introdusă la punctul 18. 

 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi 

http://www.cjcv.ro/
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administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția 

Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi 

încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, 

a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-

2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc 

și Federația Ecvestră Română, în vederea desfășurării „Campionatului Național de 

Atelaje cu Doi Cai”, etapa III, în data de 6-8 iulie 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție 

”Modernizarea tablourilor de distribuție joasă tensiune din clădirea Post Trafo a 

Spitalului Județean de Urgență «Dr. Fogolyan Kristof»”; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a domnului Gáj 

Nándor;  

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

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 34/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei din bugetul local al 

Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv ”Participarea sportivului 

triatlonist Deák Zsombor la concursul internațional de triatlon: Belman 

International Triatlon Belgia” de la Asociația Sport Klub Aluta Sf. Gheorghe; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

49/2016 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile 

prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare Castel Mikó”; 

11. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe al domnului Mocsáry-Gondos Zoltán și desemnarea unui nou 

reprezentant; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 

statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul 

public al județului Covasna a unor imobile aflate în comuna Moacșa, județul 

Covasna; 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul 

public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în 

domeniul public al județului Covasna a unor imobile aflate în municipiul Sfântu 

Gheorghe, județul Covasna; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea 

comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu 

Județul Covasna pentru serviciile de întreținere a drumurilor județene; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;  

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 47/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 4 din cadrul anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 32/2018 privind alocarea unor sume din bugetul 

local al Județului Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza 

prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare 

19. Raportul de activitate al Asociației Vadon pe anul 2017; 

20. Raportul de activitate al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC” pe 

anul 2017; 

21. Raportul de activitate al Asociației AgroSic pe anul 2017; 

22. Diverse 

- Informare privind participarea delegației Consiliului Județean Covasna la 

programul a IV-a ediție a Festivalului Secuilor, în Parcul Millenáris din Budapesta. 

 

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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 
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hotărâri de la punctele 1, 2, 4, 9, 14 și 18 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 12 și 13 este necesar 

votul a 2/3 al consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din 

fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor 

sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru 

anii 2019-2021; 

 

Așa cum știți, la primul punct de pe ordinea de zi este vorba de alocarea sumei 

de 200 de mii de lei pentru orașul Covasna și 200 de mii de lei pentru Comuna Zagon, 

pentru întreținerea unor drumuri comunale pe timp de vară și iarnă. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră Română, 

în vederea desfășurării „Campionatului Internațional de Atelaje cu Doi Cai”, etapa III, 

în data de 6-8 iulie 2018; 

 

Este vorba de primul Campionat internațional organizat în țară, care se va 

desfășura la Bodoc. 

După cum știți, anul trecut am construit o pistă de atelaje corespunzătoare 

standardelor europene și în urma înțelegerii noastre cu Federația Ecvestră Română anul 

acesta la Bodoc se organizează Campionatul Internațional de Atelaje cu Doi Cai. 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Dintr-o eroare materială sau dintr-o obișnuință în dispoziția de 

convocare a ședinței a apărut ca „Campionat național” în loc de Campionat 

internațional”, dar proiectul de hotărâre a fost prezentat în ședințele comisiilor de 

specialitate în forma în care se supune astăzi adoptării.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor 

tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea tablourilor de 

distribuție joasă tensiune din clădirea Post Trafo a Spitalului Județean de Urgență «Dr. 

Fogolyan Kristof»”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2018; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea în funcția de director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a domnului Gáj Nándor; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șase 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 34/2018 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

alocarea sumei de 5.000 de lei din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea 

programului sportiv ”Participarea sportivului triatlonist Deák Zsombor la concursul 

internațional de triatlon: Belman International Triatlon Belgia” de la Asociația Sport 

Klub Aluta 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 privind stabilirea 

taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție ”Reabilitare Castel Mikó”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

privind încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al domnului 

Mocsáry-Gondos Zoltán și desemnarea unui nou reprezentant; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Consiliului Județean Covasna care să reprezinte interesele 

județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna 

potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Covasna care să reprezinte 

interesele județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe vom folosi buletine de vot. 

 

Eu propun în locul domnului Mocsáry-Gondos Zoltán consilieri în cadrul 

aparatului de specialitate pe domnul Kovács Ödön administratorul public al județului, 

care cunoaște funcționarea Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Propun să suspendăm dezbaterea acestui punct până când colegii pregătesc 

buletinele de vot.  

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului 

Covasna a unor imobile aflate în comuna Moacșa, județul Covasna; 
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Acum o lună am fost contactați oficial printr-o adresă de Ministerul 

Tineretului și Sportului, desigur am răspuns la această adresă și acum dăm și un 

răspuns juridic prin adoptarea acestei hotărâri. 

Proiectul de hotărâre de la punctul următor se referă la toate atribuțiile, imobilele 

din Sf. Gheorghe, iar cei la punctul doisprezece se referă la singura tabără aflată în 

proprietatea Ministerul Tineretului și Sportului din județ, pentru că restul de patru 

tabere au fost deja predate Consiliului Județean Covasna.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele de la punctul doisprezece aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? 1 vot „contra” (Teacă Florentina) 

Dacă se abţine cineva? 2 „abțineri” (Calinic Sabin, Deaconu Ion) 

 

M-ați surprins.  

Aveți ceva probleme formal, de conținut? 

Nu aveți nicio problemă. 

Păi, atunci nu înțeleg. 

Calinic Sabin: Avem dreptul la opțiune. 

 

Tamás Sándor: Chiar din partea PSD-ului. 

Este în programul de guvernare. 

Eu am citit programul de guvernare a PSD-ului, care a câștigat alegerile și a 

format majoritate parlamentară și de guvernare, în care spune descentralizare și este în 

acord cu scrisoarea de intenție și scrisoarea concretă a Guvernului și a Ministerului 

Tineretului.  

Calinic Sabin: Dacă preluăm administrarea acestei tabere asta va însemna o 

sarcină financiară mult mai mare, pentru că clădirile trebuie reabilitate, reconstruite. 

Tamás Sándor: A fost reabilitat și reconstruit, acum e de nota 10 această tabără, 

deci nu necesită reabilitare. 

Calinic Sabin: Bine, dar atât  întreținerea ei cât și salarizarea personalului ne va 

costa și în curând o să ajungem că o să avem greutăți cu bugetul.  

Eu la asta mă gândeam și nu la altceva.  

Tamás Sándor: Eu, ca și cunoscător al bugetului Consiliului Județean Covasna, 

vă asigur că n-o să avem nicio problemă. 

Calinic Sabin: Pe bugetul asta? Anul acesta? 

Tamás Sándor: Eu așa cred, că nici în anul care o să vină.  

Vedeți, nu știam cum o să votați, am anticipat când am spus că probabil pe 

probleme politice, ne vom bate și o să fim contra, dar pe probleme de dezvoltare a 

județului și a localităților, nu. 

Chiar din partea colegilor noștri, care ne-au ajutat timp de 10 ani și mai ales din 

partea PSD-ului, n-am înțeles votul „contra”.  

Vă rog să vă mai gândiți înainte de renumărarea voturilor. 
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Calinic Sabin: Depinde de votul meu? Atunci îmi schimb opțiunea. 

Tamás Sándor: Nu se pune această problemă. 

Întreb și pe doamna consilier Teacă Florentina, dacă dorește să argumenteze 

votul. 

Teacă Florentina: Eu văd lucrurile altfel.  

Întâi să se descentralizeze, să se desființeze DJST-ul și atunci să preluăm 

patrimoniul. 

Tamás Sándor: Trebuie să preluăm angajații, atribuțiile și patrimoniul așa scrie 

Ministerul Tineretului. 

De pildă: la preluarea Spitalului Județean de Urgență, am demonstrat că suntem 

gazde mai bune decât statul.  

 

Deci, în urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, 1 vot „contra” și 2 

„abțineri”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului 

Covasna a unor imobile aflate în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna; 

 

Deci, mare atenție! Este vorba și de stadionul de fotbal, care culmea este în 

proprietatea Statului Român, și echipa noastră Sepsi OSK, care este în liga I. a trebuit să 

joace la Brașov și la Ploiești. 

Și acum, degeaba se numește Stadionul Municipal Sf. Gheorghe când este în 

proprietatea Statului Român. 

Deci, intenția este ca lucrurile să ajungă la ei acasă, pentru că așa nici orașul nu 

poate să investească în reabilitarea acestui stadion, ca să fie de nota 10, cum ar trebui 

pentru o echipă de Cat. A, pentru că nu este în proprietatea orașului.  

După ce lucrurile ajung la loc, putem aloca fonduri pentru a reconstrui acest 

stadion în întregime. 

Despre asta este vorba. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Cine este contra? 2 voturi „contra” (Teacă Florentina și Deaconu Ion) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru” și 2 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

PNL-ul îl înțeleg dar PSD-ul chiar nu.  
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Deaconu Ion: Trebuie să știți că am felicitat echipa când a intrat în Liga I. și 

chiar mă bucur, dar în ceea ce privește faptul că echipa a trebuit să joace la Brașov, era 

din cauza că stadionul nu îndeplinea condițiile pentru un meci de Liga I. 

Eu așa văd. 

Tamás Sándor: Așa este și chiar asta vrem să schimbăm. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru 

serviciile de întreținere a drumurilor județene; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Domnul administrator public are o propunere de modificare.  

Kovács Ödön: Propun ca anexa la proiectul de hotărâre să fie completată cu 

poziția 10, pentru că astăzi am primit justificările de preț pentru covor bituminos de 4 

cm, care ar însemna 34,15 lei/m2 fără TVA.  

Propun să fiți de acord cu această completare a proiectului de hotărâre.  

Váncza Tibor-István: Domnule președinte, având interes personal în problema 

respectivă, nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine, mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Preiau propunerea de completare formulată de domnul administrator public și 

supun la vot Proiectul de hotărâre în forma complatată.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 46, 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

completată. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale; 

 

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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.) 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 47/2018 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi 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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.) 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind stabilirea componenței Colegiului director 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/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.) 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind modificarea punctului 4. din cadrul anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 32/2018 privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna 

pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și 

sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 
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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 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul unsprezece de pe ordinea de zi.  

Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte 

procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Covasna care să reprezinte interesele județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. 

Sfântu Gheorghe. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

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 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

Asociației Vadon pe anul 2017; 

 

Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

„Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC” pe anul 2017; 

 

Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

Asociației AgroSic pe anul 2017; 

 

Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzecișidoi al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

Ați primit Informarea privind participarea delegației Consiliului Județean 

Covasna la programul a IV-a ediție a Festivalului Secuilor, în Parcul Millenáris din 

Budapesta. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse? 

Se înscrie domnul Pethő István. 



 18 

Pethő István: Ca în fiecare an, și anul acesta, în data de 4 iunie, PCM-MPP 

împreună cu Consiliul Național Secuiesc, organizează o manifestare de comemorare a 

dictatului de la Trianon. 

Cu această ocazie, doresc să vă invit să participați la aceste eveniment într-un 

număr cât mai mare. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Înainte de a încheia ședința dau cuvântul domnului primar Kis József. 

Kis József: Mulțumesc domnului președinte. 

Țin să vă anunț, că am verificat și mâncarea este gata, atât din punct de vedere 

calitativ cât și cantitativ, deci consumul din toate punctele de vedere este garantat. 

Încă o dată vă mulțumesc de prezența dumneavoastră la Zagon, că v-ați gândit la 

această comună și să știți că oricând sunteți bine veniți. 

Vă așteptăm la masă! 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


