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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 25 octombrie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25 

octombrie 2018, 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. 285/19 octombrie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 89/S/19 

octombrie 2018. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

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 26 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Boricean Cosmin, Deaconu Ion, Dimény György, Kiss 

Imre și Pethő István. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Fiind prezenți 26 de consilieri județeni din cei 31 în funcție, drept urmare declar 

deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

de invitaţi participă: 

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii; 

- Dl. Moscviciov Leonid - șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția Naturii 

și Salvamont; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter” 

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Kozsokár Attila- director adjunct - Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe, pe care am invitat să ne prezintă o dare de seamă la solicitarea domnului 

consilier Balázs Jozsef-Attila; 

- Dl. Dombora Lehel – primar, Primăria Reci; 

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

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 
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- reprezentanţii mass-media. 

- Dl. Kulcsár-Terza József-György – deputat UDMR, președintele organizației 

județene PCM-MPP, fost consilier județean, coleg al nostru și mă bucur că vă este dor 

colectivul nostru. 

Poftiți domnul deputat. 

Kulcsár-Terza József-György: Într-adevăr îmi este dor de acest colectiv pentru că 

eu m-am simțit bine în consiliul județean și cred că a fost o conlucrare bună între noi. 

Tamás Sándor: Vorbiți la timpul trecut? 

Kulcsár-Terza József-György: Da, când eram membru în consiliul județean, am 

avut o conlucrare bună și ne am înțeles foarte bine mai ales în probleme legate de politica 

națională și sper că așa va fi și în viitor.  

De aceea am venit astăzi la ședința Consiliului Județean Covasna să văd dacă mai 

sunt în sala de ședință steagurile dăruite de mine, deoarece ceea ce s-a întâmplat nu că 

nu este corect, sau este revoltant dar este mult mai mult de cât atâta, ca o instituție care 

se consideră independentă cum este Tribunalul Covasna sau Curtea de Apel Brașov să 

hotărască ca steagul Ungariei să fie înlăturat. 

Dacă ar fi vorba de Steagul Secuiesc, hotărârea ar fi discutabil dar n-ar fi nici 

atunci corect pentru că dacă o societate are simbolul propriu este normal să o folosească, 

dar steagul Ungariei să fie înlăturat, steagul Germaniei, a Israelului și a SUA poate să 

rămână este de neînchipuit.  

Așa se vede că prin această decizie vor să nimicească societatea noastră, este 

contra maghiarilor această decizie. 

Rugămintea mea este către colegi, consilieri județeni și către conducerea 

Consiliului Județean Covasna, că împreună să apărăm împreună steagurile noastre, atât 

Steagul Secuiesc cât și Steagul Ungariei și să luptăm pentru dreptul de a folosi 

simbolurile noastre. 

Când am auzit de acest caz eu imediat am făcut legătura între asta și între cazul 

Beke-Szőcs, deoarece știm că și cazul acela șchiopătează. 

E posibil să spunem lucruri mari, dar să ajungem la terorism fără nicio victimă, 

fără dovezi este c-am abrupt și este de neînchipuit într-o țară democratică ca România să 

se ia asemenea decizii. 

De 100 de ani vor să plecăm din România, din aceste localități, lucru ce nu se va 

întâmpla pentru că între noi există o solidaritate. 

Este foarte important ca în problemele națiunii noastre să fim uniți atât acasă cât și 

la București. 

Eu la București spun și în limba maghiară ceea ce am de spus, care este limba mea 

maternă și să nu uităm că suntem în Ținutul Secuiesc. 

Pentru frații noștri Români transmit că și eu cunosc limba statului, dar nu vreau 

să-l folosesc acum, aici și n-ar fi nicio problemă dacă și ei ar învață limba maghiară.   

Văd că steagurile dăruite de mine sunt la loc, de care mă bucur și așteptăm cu 

nerăbdare motivarea ședinței. 

Tamás Sándor: Mulțumim domnului coleg și cred că nu a venit numai să exerseze 

limba maghiară și știu că în Parlamentul României vorbește și în limba română și-l rog să 

expună și în limba română ceea a spus în limba maghiară.  

Kulcsár-Terza József-György: Nu vreau.  
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Tamás Sándor: Dar eu nu mai pot să traduc, pentru că au fost expuse foarte 

multe idei într-o formulare pe care sincer n-am curajul să-l traduc să nu cumva să 

greșesc. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Pe noi nu ne interesează.  

Kulcsár-Terza József-György: Se va consemna în procesul verbal în care se poate 

citi.  

Tamás Sándor: Domnul Kulcsár și-a expus părerea vis a vis de limba folosită de 

dânsul, care este limba maternă și nu dorește să traducă în limba română cele spuse. 

Domnul coleg a vorbit despre procesul inițiat de Dan Tănasă și câștigat în prima 

instanță cât și în recurs la Curtea de Apel Brașov, n-am primit încă motivarea acestei 

sentințe din care rezultă că din acest suport de steaguri pentru podea, trebuie să scoatem 

steagul Secuiesc și steagul Maghiar, în hotărârea instanței este steagul Ungariei, de altfel 

steagul acesta nu este steagul Ungariei.   

Poate să rămână în suportul de steag steagul Statelor Unite, steagul Israelului și 

steagul Germaniei. 

Nici eu nu cunosc logica, deci juridic care este diferența între steagul Statelor 

Unite și steagul Ungariei, sentimental știu. 

Nu am primit încă motivarea instanței, dar după ce vom primi o să întrebăm atât 

de la președintele Instanței Curții de Apel Brașov, dar și de la alte instituții ale statului 

cum să procedăm la aplicarea acestei hotărâri. 

Eu vreau să respect atât legislația, constituția țării cât și hotărârile judecătorești, 

dar nu știu cum să procedez. 

Acest suport este unic pentru 5 steaguri care împreună constituie un întreg, din 

care ar trebui să scoatem 2 steaguri și nu știu cum să procedăm. 

Sigur fizic se poate scoate din suport cele două steaguri, dar juridic care este 

diferența între steagul Israelului și steagul Ungariei. 

Asta era și esența întrebării sau expunerii domnului Kulcsár. 

Pe lângă acest lucru dânsul a expus și părerea personală că nu există stat de drept 

în România, nu există legislație și cei din București în mare măsură dau verdicte 

împotriva ungurimii sau secuimii din România. Exemplu cazul celor doi tineri din Tg. 

Secuiesc, Beke István și Szőcs Zoltán, care sunt incriminați cu „terorism” deși nici o 

palmă n-au dat, dar ei au primit câte 5 ani de închisoare cu executare, care este în curs de 

executare în Penitenciarul de la Miercurea Ciuc.  

Fazakas Péter: Înainte de a intra în ordinea de zi aș dori să iau cuvânt. 

Tamás Sándor: Poftiți.  

Fazakas Péter: Stimați colegi, invitați și stimate domnul deputat. 

Inițial am vrut să iau cuvântul la sfârșitul ședinței, dar dacă domnul deputat tot a 

atins problema atunci profit și eu de ocazie și expun părerea mea. 

După cum se vede consilierii din EMNP-PPMT am venit la ședința de astăzi cu 

cocarde, pentru că citind din media locală despre decizia instanței, ne-am gândit că deja 

au fost înlăturate din sală cele două steaguri, dar nu numai din cauza acestor steaguri ci 

și pentru cele întâmplate, în ultima vreme, împotriva maghiarilor din țară, împotriva 

școlilor noastre, atacuri împotriva limbii maghiare. 

Se știe foarte bine că de pe Liceul Teoretic Székely Mikó a fost înlăturat denumirea 

liceului în limba maghiară. 
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De acum încolo consilierii județeni ai EMNP-PPMT la fiecare ședință a 

Consiliului Județean Covasna vom veni cu cocarde, profit de ocazie și îl invit pe 

fracțiunea UDMR și pe consilierii din PCM să se alăture de noi, ca răspuns la atrocitățile, 

la deprimările și la atacurile împotriva maghiarilor și împotriva limbii maghiare.  

Tamás Sándor: Vă rog să traduceți și în limba română ceea ce ați spus în limba 

maghiară. 

Fazakas Péter: Eu până acum, de fiecare dată am tradus ceea ce am spus în limba 

maghiară, dar de acum încolo nici eu nu o să traduc ce am spus în limba maghiară. 

Acest gest nu este împotriva colegilor români, doar profităm de posibilitățile 

oferite de lege și vorbim numai în limba noastră maternă.  

Înainte să mergem mai departe, propun să ținem un moment de reculegere în 

memoria victimelor revoluției din 1956.  

(Tamás Sándor traduce în limba română tot ceea ce a declarat domnul Fazakas Péter.) 

(Cei din sală se ridică în picioare în afară de consilierii județeni Calinic Sabin, 

Floroian Stelian-Olimpiu, Morar Cătălin-George și Teacă Florentina.) 

 

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

Sincer m-a mirat gestul dumneavoastră pentru că între victimele revoluției din 

1956, au fost evrei, unguri și români, dar și în București și Iași au fost români care au 

murit pentru anticomunism. 

Calinic Sabin: Noi am venit aici crezând că se desfășoară o ședință a Consiliului 

Județean Covasna, și nu știu ce se întâmplă aici. 

Nici la punctul diverse nu este introdus acest punct, eu spun că suntem în afara 

ordinii de zi și atunci spun și câteva vorbe. 

Dacă țineți minte, cu steagurile acestea și cu cadoul, eu am spus atunci: „Domnule 

se creează o stare de discriminare față de toți ceilalți parteneri a României.”. De ce?  

Într-o sală de ședințe, de ce? 

Conducerea executivă a Consiliului Județean Covasna dacă dorește să le pună 

afară steagurile ca la hotelurile mari, n-are decât. 

Dar în sala de ședințe pentru ce? 

Sunt momente în care se tot discută și eu am rămas stupefiat, care sunt atrocitățile 

acelea? 

Atrocități, să definim termenul. 

Dumnezeule Mare! 

Se întâmplă să trăiesc și eu de peste 65 de ani în țara asta și de peste 40 de ani în 

județul acesta din care, dar atrocități… 

Ne jucăm cu cuvintele?  

Trebuie să incităm la ceva?  

Ce se întâmplă? 

E posibil așa ceva? 

Periodic apar aceste lucruri. 

Noi stabilisem de mulți ani că noi ne ocupăm de administrație, noi încercăm din 

toate puterile să facem cât mai mult bine pentru locuitorii județului, și atunci ce 

înseamnă chestia asta? 

Să vorbești de atrocități? Iar noi trebuie să tăcem când se spune așa ceva? 

Eu spun că așa ceva nu se poate, să spui o asemenea abnormalitate. 
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Nu se poate așa ceva! 

Să revenim la ordinea de zi. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Eu ca președinte al Partidului Național Liberal din 

Județul Covasna eu mă retrag din ședința de astăzi și o să facem o declarație de presă cu 

privire la cele întâmplate astăzi. 

Vreau să vă spun următoarea chestiune în legătură cu rezultatul procesului de 

care a vorbit domnul Kulcsár, știu că în acest proces s-a discutat doar despre cele două 

steaguri, iar dumneavoastră vorbiți de 5 steaguri care sunt acolo. 

Vis a vis de instanță faceți cum credeți că e corect, dar rezultatul procesului nu 

putem noi să analizăm aici.   

Mă retrag din ședința de astăzi! 

(Domnul consilier Floroian Stelian-Olimpiu părăsește lucrările ședinței. De la 

această fază a ședinței sunt prezenți 25 de consilieri județeni.) 

 

Tamás Sándor: Am înțeles! Am luat act de acest gest! 

Pe deoparte sunt de acord cu cele spuse de domnul Calinic Sabin, dar în ultimii 

ani totuși sunt aspecte care sunt legate de Consiliul Județean Covasna, de consilierii 

județeni, sau de mine personal. 

Vă spun câteva spețe care nu sunt totuși lămurite dar s-a aruncat în spațiul public, 

de pildă: 

„Tamás Sándor și Antal Árpád sunt autorii morali ” pentru sfâșierea drapelului 

României pe 24 ianuarie, dar s-a catalogat ca secuii sunt autorii fizici ai schimbării 

steagului României de pe catargul de lângă statuia ostașului necunoscut din Sf. 

Gheorghe, acum trei ani de zile înainte de 1 decembrie. 

Deși toate lumea știa cine a comis acest fapt, nici în trei ani de zile nu s-a găsit 

vinovatul, dar în schimb s-a aruncat în spațiul public acest lucru. 

Totuși cel mai grav este că sunt doi oameni condamnați definitiv la închisoare, 

care execută acum această hotărâre. 

Pentru ce? 

Nicio palmă nu s-a dat. Că s-a glumit, că nu s-a glumit, că s-a discutat, că nu s-a 

discutat, asta e un alt aspect, dau n-au avut nici un exploziv, nici n-au putut să aibă un 

explozibil, nici nu s-au găsit în timpul percheziției. 

Vă spun, nicio palmă nu s-a dat și totuși sunt doi oameni târâți în instanțe și 

întemnițați la Miercurea Ciuc. 

Acum v-am spus numai două-trei spețe, dar am putea să continuăm cu ce se 

întâmplă cu imobilele bisericilor maghiare, din care sunt peste 100 de cazuri în 

Transilvania, unde sunt în judecată și a început să se renaționalizeze acele imobile. 

Ce se întâmplă cu proprietățile unor persoane fizice din județul Covasna, de pildă 

familia Mikes din Zăbala, care sunt târâți în instanță și la DNA pentru casa lor moștenit 

de 700 de ani și mai nou a fost dat în judecată Composesoratul din Ojdula de către 

finanțe, după 20 de ani de funcționare, unde Ministerul Finanțelor cere nulitate absolută 

pentru titlul de proprietate emis de Comisia Județeană. 

Asta este numai începutul.  

Noi putem să fim eleganți, dar noi și acum 100 de ani am fost mai eleganți, și 

întotdeauna noi suntem mai eleganți, atât la formulări cât și la comportament și iată că 

suntem la marginea prăpastiei. 
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Sunt aspecte care se legă de Județul Covasna, noi totuși suntem un forum 

important din Județ și trebuie să avem o părere, putem discuta pe lângă ordinea de zi, 

desigur nu trebuie să luăm o hotărâre în acest sens.  

Ne mai vorbind de hotărâri care o să aibă urmări juridice. 

De discutat am mai discutat și despre probleme sensibile, critice, cotidiene și la o 

parte din comunitatea românească am găsit înțelegere sau am găsit soluții pentru că 

totuși pe la urma urmei toți suntem la fel cetățeni ai Județului Covasna și oameni de rând 

pe lângă funcțiile pe care le deținem.  

Nu cred că ședința Consiliului Județean Covasna n-ar fi un cadru adecvat ca să nu 

putem discuta probleme sensibile. 

Vă mulțumesc. 

Calinic Sabin: Eu mă referam la un alt aspect. 

Dacă considerați domniile voastre, aveți abilitatea prevăzută de lege să treceți pe 

ordinea de zi orice problemă. 

Fiind trecut pe ordinea de zi, evident putem și noi să luăm cunoștință, putem să 

ne pregătim, venim sau nu cu argumente etc. indiferent dacă problema respectivă e într-

un fel sau altul politic sau nu. 

Cunoașteți vorba lui Caragiale „Trădare-trădare să fie dar să știm și noi.” 

Dacă eu nu sunt pregătit și unu dintre distinșii colegi vorbește despre atrocități 

mă revoc, dar asta nu însemnă nimic pentru că nu se ia o hotărâre. 

Domniile voastre ați ridicat problemele unor persoane fizice care se află în justiție, 

indiferent ce a fost și cum a fost. 

Ce facem? O trecem pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Covasna să 

facem o justiție paralelă în ședința Consiliului Județean? 

Sau să spunem că asta sunt atrocitățile că justiția se ocupă de niște lucruri? 

Dacă știam m-aș fi pregătit, v-aș fi dat pe măsura puterilor mele niște răspunsuri 

calificate în legătură cu chestiunile punctuale pe care le-ați ridicat, dar așa iarăși 

rămânem la un nor general, neconcretizat, neexistent ca obiect al discuției noastre care 

nu este nici pe ordinea de zi. 

Pentru ce? Ca să ne puneți la colț? 

Eu mă simt pus la colț! 

Vă rog să mă credeți că nu am sentimentul vinovăției pentru că n-am făcut nimic 

să stau la colț. 

Asta e toată chestiunea. 

Ce doriți de la noi să facem?  

N-am înțeles, ce să fac în fața unei afirmații de genul atrocității și în fața 

exemplelor date de dumneavoastră, că sunt niște procese cu unii și cu alții și se încearcă 

anularea sau nu unor titluri de proprietate? 

Ce să fac cu aceste chestiuni?  

Cum s-o iau? 

E în domeniul atrocităților?  

În domeniul căruia? 

A fost sesizat Consiliul Județean cu aspecte de această natură încât s-o discutăm, 

să facem ceva? 

Din cunoștințele mele, nu. 

A că se discută niște probleme? 
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Treceți-le la Diverse și spuneți-ne din timp să ne putem pregăti. 

Eu în măsura în care știam, în prisma meseriaș, aș fi avut o opinie sau alta, aș fi 

adus elemente etc.  

Acum ce se întâmplă? 

Două persoane sunt condamnate, nu cunosc dosarul, nici în presă n-am avut prea 

mare curiozitate să citesc și ce să facem acum? 

O aducem în discuție chestia asta? 

Poate e necesar, dar atunci vă rog să treceți pe ordinea de zi și o discutăm. 

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

Credeți-mă că și eu de 26 ani sunt în politică și am fost sau cel puțin au vrut să mă 

pună la colț, dar nu m-am lăsat. 

În al doilea rând, cu domnul Kulcsár personal n-am discutat de 11 luni, numai la 

telefon am discutat. 

Dacă vreți și pe mine m-a surprins, dar nu sunt genul de politician care se lasă 

surprins, deci sunt pregătit. 

Propun să trecem peste acest aspect. 

Morar Cătălin-George: Domnule președinte, domnul deputat, stimați colegi.  

Domnul președinte a făcut o afirmație și cred că s-a grăbit un pic.  

Acele acțiuni deschise în instanță n-au nici un caracter etnic după părerea mea, 

pentru asemenea procese și care privesc și alte persoane fizice române. 

Eu n-aș spune că au caracter etnic. 

Tamás Sándor: Nici la Colegiul Székely Mikó? 

Morar Cătălin-George: Sunt cazuri și cazuri. 

Să știți că sunt mai multe procese inventate de finanțe și au ca obiect punerea a 

posesie a anumitor bunuri ale persoanelor de etnie română.  

Tamás Sándor: Sunt de acord și în Ojdula cam 10% dintre proprietari sunt de 

etnie română, dar să știți că avem o experiență și un trend după care pot să afirm acest 

lucru.   

Mulțumesc. 

Haideți să mergem mai departe. 

 

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

26 septembrie 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 septembrie 2018.  

 

http://www.cjcv.ro/
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La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 05 octombrie 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 05 octombrie 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.  

 

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

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

şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

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

Județean Covasna nr. 33/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe  –  Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 175/2017 privind stabilirea indemnizațiilor de 

periculozitate și a indemnizației de hrană pentru salvatorii montani din cadrul 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, pe 

perioada desfășurării activităților de patrulare și de salvare în munți; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Bod 

Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.270 de lei din bugetul local al 

Județului Covasna pentru finanțarea  unor programe sportive ale Asociației 

Sportive „Atletico Steaua” în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului 

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

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a bunurilor de inventar – 

obiecte și mijloace fixe din domeniul privat al Județului Covasna către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al Județului Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii 

de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și 

Covasna”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul 

Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul Județean de 

http://www.cjcv.ro/
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Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” și Spitalul de Recuperare 

cardiovasculară ,,Dr. Benedek Géza” Covasna, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – 

Nefinalizate, precum și a valorilor aferente UAT Județul Covasna, partener în 

proiect; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență”  în 

parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte - 

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, precum și a valorilor aferente 

UAT Județul Covasna, partener în proiect; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea partajării voluntare a dreptului de folosință 

asupra terenului aflat în proprietatea privată a Județului Covasna și a Comunei 

Bodoc, în favoarea Comunei Bodoc; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață 

de 6.716 mp reprezentând sector de drum comunal DC 20A situat în comuna Reci, 

sat Reci, din domeniul public al comunei Reci, în domeniul public al Județului 

Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață 

de 24.686 mp, reprezentând sector de drum comunal DC20A situat în comuna 

Ghidfalău, sat Angheluș, din domeniul public al comunei Ghidfalău în domeniul 

public al județului Covasna; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr.92/2018 privind 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; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr.110/2018 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice aflate în administrarea Consiliului județean Covasna, pentru perioada de 

iarnă 2018-2019; 

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

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-

Hídvégi Idősök Otthona în cadrul structurii organizatorice și în subordonarea 

directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 46/2018 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

19. Diverse 

- Informare cu privire la intenția  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna de a participa ca partener la depunerea 
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proiectului ” Sprijinul pentru consolidarea rețelei de asistenți 

maternali”, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție; 

- Informare cu privire la participarea delegației Consiliului Județean Covasna la 

festivitățile jubiliare organizate cu ocazia aniversării a 25 de ani relație de 

înfrățire între județul Covasna și județul Veszprém în perioada 14-16 

septembrie 2018; 

- Informare cu privire la delegația domnului președinte Tamás Sándor, în 

Ungaria, la dezbateri, discuții organizate de către Secretariatul de Stat pentru 

Politici Naționale 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 

hotărâri de la punctele 1, 8, 9 și 13 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 7, 10, 11 și 12 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 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. 

Materialul a fost prezentat în ședința comisiilor de specialitate la care doresc să 

adaug că în locul Guvernului suntem nevoiți să rectificăm bugetul pentru Direcția 
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Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pentru că acele 90% 

care ar fi sarcina Guvernului trebuie să alocăm din bugetul nostru. 

Astfel dăm Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 3,8 

milioane de lei și pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Hăghig 525 de mii de 

lei.  

Acestea sunt cele mai importante sume din rectificarea bugetului, pe lângă 

achiziționarea a 2 bucăți de targă salvamont în valoare totală de 40 mii lei și includerea 

sumei de 140 de mii de lei pentru majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 

 

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 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 33/2018 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean 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. 

 

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

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

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Este vorba de aprobarea a 3 posturi pentru Școala Populară de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe care de mâine va funcționa cu 43 de posturi. 

Ședința anterioară am adoptat hotărârea prin care am dat în administrare Școlii 

complexul de imobile din Malnaș, anul viitor terminăm construcția la tabăra din 

Comandău care după punerea în funcțiune va putea găzdui 60 de persoane atât vara cât 

și iarna. 

Sărbătoarea de 50 de ani de la înființarea Școlii am spus și în public că în 

continuare o să dăm și alte atribuții. 



 12 

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 pentru 

modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

175/2017 privind stabilirea indemnizațiilor de periculozitate și a indemnizației de hrană 

pentru salvatorii montani din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont, pe perioada desfășurării activităților de patrulare și de 

salvare în munți; 

 

Am stabilit și vrem să onorăm munca acelor salvatori montani care au contract de 

voluntariat pentru că acum un an de zile am înființat Serviciul de Salvamont a Județului 

Covasna cu un personal de 4 persoane cu contact de muncă și 4 persoane cu contract de 

voluntariat și momentan modificăm Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

175/2017 în sensul ca și acele persoane care sunt voluntari să poată să primească pentru 

activități de patrulare, căutare, salvare de pe pârtii de schi 50 de lei/persoană/zi. 

Totodată doresc să vă informez că Serviciul nostru preia gratuit asistența pârtiilor 

de schi din orașul Covasna și din Șugaș Băi.  

 

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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár; 

 

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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

alocarea sumei de 9.270 de lei din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea  

unor programe sportive ale Asociației Sportive „Atletico Steaua” în baza prevederilor 

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

 

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 privind 

darea în folosință gratuită a bunurilor de inventar – obiecte și mijloace fixe din domeniul 

privat al Județului Covasna către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul” al Județului Covasna; 

 

Este vorba despre două tipuri de obiecte mijloace fixe și obiecte de inventar în 

valoare totală peste 1 milion de lei care au fost cumpărate de noi și formează proprietatea 

Județului Covasna, dar sunt în folosința ISU 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. 

 

Urmează 2 proiecte europene la care participăm împreună cu Județul Harghita și 

cinci spitale din cele două județe. 
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populația județelor Harghita și Covasna”, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, 

Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul 

Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” și Spitalul de Recuperare cardiovasculară 

,,Dr. Benedek Géza” Covasna, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, precum și a valorilor 

aferente UAT Județul Covasna, partener în proiect; 

 

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 privind 

aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Harghita și 

Covasna la servicii medicale de urgență”  în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul 

Harghita, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență 

”Dr. Fogolyán Kristóf” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de 

proeicte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, precum și a valorilor aferente 

UAT Județul Covasna, partener în proiect 

 

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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea partajării voluntare a dreptului de folosință asupra terenului aflat în 

proprietatea privată a Județului Covasna și a Comunei Bodoc, în favoarea Comunei 

Bodoc; 
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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? 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. 

 

Urmează două proiecte prin care preluăm două tronsoane de drum comunal în 

domeniul public al Județului Covasna pentru a reabilita. 

Este vorba despre drumul care leagă DN13E de Angheluș și la Angheluș se 

racordează la drumul județean și urmează să facem drum județean din acest tronson în 

suprafață de 10.298 mp în lungime de 1,927 km, la fel dorim să procedăm și în comuna 

Reci unde este vorba de 6.716 mp, drumul comunal DC 20A în lungime de 0,573 km.  

 

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

aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 6.716 mp reprezentând sector 

de drum comunal DC 20A situat în comuna Reci, sat Reci, din domeniul public al 

comunei Reci, în domeniul public al Județului 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. 

 

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

privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 24.686 mp, 

reprezentând sector de drum comunal DC20A situat în comuna Ghidfalău, sat Angheluș, 

din domeniul public al comunei Ghidfalău în domeniul public al județului 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 
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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. 

 

Aici eu m-aș opri și vă informez că a II-a parte a ședinței va fi condus de domnul 

vicepreședinte Henning László-János, pentru că domnul Prefect la ora 13,00 a convocat 

ședința de constituire a Comitetului Județean pentru organizarea serbătoarei de 1 

decembrie, în care și eu sunt membru și vreau să fiu prezent la ședință. 

Teacă Florentina: Domnule președinte și eu sunt membru în acest comitet și cu 

permisiunea dumneavoastră m-aș duce și eu. 

Tamás Sándor: Bine înțeles. 

(A plecat de la ședință domnul președinte Tamás Sándor și doamna consilier 

Teacă Florentina. De la acest moment a ședinței sunt prezenți 23 de consilieri 

județeni.) 

 

Henning László-János: La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr.92/2018 privind 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; 

 

Vis a vis de cele prezentate în comisiile de specialitate au rămas afară trei mici 

tronsoane care vor fi prezentate de domnul administrator public Kovács Ödön. 

Kovács Ödön: Este vorba de 3 km pe DJ 103 lângă Araci, de capătul drumului de 

la Bixad de 1,5 km și drumul 101A tot de 1,5 km este spre Lacul Sfânta Ana.  

Sunt trei tronsoane care sunt la distanțe foarte mari de stațiile S.C. Drumuri și 

Poduri S.A. și de aceea s-au calculat alte prețuri pentru aceste tronsoane mici și ca să nu 

ridice prețul la deszăpezirea întregului sistem din Județul Covasna. 

Henning László-János: În comisii s-au prezentat acele prețuri în general pentru 

viabilitatea drumurilor din Județul Covasna. 

Pentru cele trei secțiuni pe care a prezentat domnul Kovács Ödön voi citii 

prețurile care vor fi introduse în anexa la hotărârea respectivă: 

Întreţinere Drumuri de Viabilitate II , DJ 103 Araci-graniță județului până la 

Brașov 5394,28/lei/km/oră pe lună, întreţinere Drumuri de Viabilitate III, DJ 113 și DJ 

113A 3309,42 lei.  

Acestea sunt modificările față de ceea ce s-a discutat în comisii.  

 

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

de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Aceste prețuri sunt de vară sau sunt pentru iarnă? 

Henning László-János: Pentru sezonul de iarnă.  

Kovács Ödön: Până când abrogăm această hotărâre sau până când stabilim alte 

prețuri.  

Váncza Tibor-István: Având în vedere că sunt interesat în problema respectivă nu 

voi participa la vot.  



 17 

Henning László-János: Bine. Mulțumesc. 

Morar Cătălin-George: Dacă tot este vorba de drumuri și poduri trebuie să vă 

amintesc că în fiecare an avem problemă pe tronsonul care aparține de Brașov, venind de 

la Întorsura Buzăului porțiunea care iese din Teliu până la Mărcuș nu e vizibilitate din 

cauza tufelor de lângă drum. 

Kovács Ödön: E vorba de drum național și nu aparține de noi. 

Morar Cătălin-George: Știu dar noi aparținem județului și suntem obligați să 

facem ceva, eventual să discutați cu Consiliul Județean Brașov. 

Kovács Ödön: Acum facem drumul 121A, care sperăm că va fi gata în 2 ani și 

atunci puteți veni spre Valea Mare.  

Henning László-János: Ne-am angajat pentru aceea lucrare.  

Kovács Ödön: Contractul e pe 2 ani, dacă firma își ține de cuvânt. 

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi și alte probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

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.  

 

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

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.110/2018 

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea 

Consiliului județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2018-2019; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 
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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? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona 

în cadrul structurii organizatorice și în subordonarea directă a 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? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

46/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 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? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 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? 23 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse 

 

- Informare cu privire la intenția  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna de a participa ca partener la depunerea proiectului ” 

Sprijinul pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali”, de către Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

- Informare cu privire la participarea delegației Consiliului Județean Covasna la 

festivitățile jubiliare organizate cu ocazia aniversării a 25 de ani relație de înfrățire între 

județul Covasna și județul Veszprém în perioada 14-16 septembrie 2018; 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

- Informare cu privire la delegația domnului președinte Tamás Sándor, în 

Ungaria, la dezbateri, discuții organizate de către Secretariatul de Stat pentru Politici 

Naționale din Budapesta. 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La solicitarea domnului consilier Balázs Jozsef-Atila, am invitat pe domnul 

Kozsokár Attila director adjunct Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe și-l rog să 

ne prezinte materialul solicitat de domnul consilier. 

Kozsokár Attila: Stimate domnule vicepreședinte, stimați consilieri.  
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Domnul director general a fost rugat să facă o scurtă prezentare referitor la 

situația financiară a Societății și de unele chestiuni legate de organigramă, de atribuții și 

remunerare în ceea ce privește conducerea Societății, respectiv o scurtă prezentare a 

stadiului în care se află investițiile derulate pe teritoriul județului din fonduri accesate de 

la Uniunea Europeană.  

Aș începe cu situația economico-financiară a Societății care la jumătatea anului nu 

arăta prea bine, avem un profit foarte redus față de anii anteriori și anume în jur de 450 

de mii de lei. 

Între timp am în față situația din luna august și s-au mai îmbunătățit puțin 

lucrurile, pe deoparte au crescut încasările pe de altă parte s-au redus unele cheltuieli și 

am ajuns la un rezultat pozitiv în luna august de 2,7 milioane de lei. 

Aici în paranteză vă spun că avem împotriva unui constructor o amendă 

facturată de 1,2 milioane de lei, deci sar putea să denatureze acest rezultat. 

Suntem și în proces cu dânșii și până când nu se va ajunge la o hotărâre 

judecătorească am decis să menținem în contabilitatea noastră aceste sume, deci 

momentan este puțin denaturată situația financiară din acest punct de vedere. 

Ca și motive aș dori să menționez continuarea trendului de scădere a 

consumurilor, deci în ultimii 30 de ani dintr-un an în altul am înregistrat vânzări mai 

mici atât la apă potabilă cât și la serviciul de canalizare și chiar în ciuda faptului că am 

ajuns de la patru orașe servite, cât am avut în momentul când am pornit ca și operator 

regional, acum avem și nouă comune și suntem în curs de discuții la preluarea altor 

comune, deci o să avem în curând 10 comune în operare. 

În ciuda acestor lucruri cantitățile care ne-au venit în plus de la sate și comune, 

pur și simplu nu acoperă scăderea consumului de la orașe.  

Avem probleme mult mai mari pentru că au crescut foarte mult în ultimii ani 

costurile, în special cele legate de forța de muncă. 

După cum știm, au fost numeroase decizii sau hotărâri ale Guvernului prin s-a 

mărit nivelul minim al salariului pe economie, ceea ce însemnă automat pentru toți 

operatorii cheltuieli în plus, deci nu putem veni sub aceste nivele și aceste creșteri au 

continuat. 

În anul 2015-2016 dacă nu mă înșel conform unei hotărâi de Guvern trebuia să 

creștem salariul minim cu 16%, ceea ce însemnă în doi ani de zile mai mult de 32%. 

Deci, așa am ajuns la cheltuieli mult mai mari, în decurs de 3-4 ani de zile avem 

niște cheltuieli suplimentare în ceea ce privește aceste tipuri de cheltuieli. 

O altă categorie mare de costuri sunt costurile legate cu energia, dat fiind faptul 

că s-au făcut niște investiții energofage în ultima perioadă, în special din fonduri 

europene, au crescut și consumurile la energia electrică, pe de altă parte în special în 

ultimele luni am observat o creștere a tarifului de energie.  

Noi în momentul de față plătim cu 20,43% mai mult de cât era de exemplu tariful 

de anul trecut și asta a condus la aceste rezultate.  

Ca și o situație minimală, sau rezultat minimal ce ar trebui să avem noi la finalul 

anului și de fapt la sfârșitul fiecărui an, după cum știți avem contractul de împrumut 

încheiat cu Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare la care la care  în primii 4 ani 

nu trebuia să plătim ratele.  
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Am început anul trecut să rambursăm ratele, să plătim dobânzi și 

comisioane către bancă și avem nevoie în fiecare an de 4 milioane de lei numai pentru 

plata acestor rate și dobânzi. 

Aceste plăți se fac din conturile de investiții, întreținere și dezvoltare, ceea ce e 

reglementat legal, deci sursele în fondul respectiv sunt din redevență, din dividendele 

care nu se distribuie și se reîntorc în acest fond și din impozitul pe profit care la fel nu se 

plătește și se duce direct în contul respectiv. 

Din redevență având 700-800 de mii de lei în fiecare an, rezultă că noi trebuie să 

avem profit minim 2,3 milioane ca să acoperim necesarul de plăți către BERD, ne mai 

vorbind de alte investiții.  

În ceea ce privește conducerea firmei, am avut și anul trecut discuții legate de 

management în momentul în care am solicitat aprobarea creșterii tarifelor.  

Acum fac o recapitulare pentru că am mai prezentat aceste informații poate nu 

așa detaliat. 

Deci, avem un director general, dânsul nu putea să vină astăzi pentru că este 

plecat în delegație și de aceea fac eu această prezentare.  

Directorul general are contract de mandat, restul echipei de management au 

contract individual de muncă. 

În afară de directorul general, avem un post de director adjunct care în momentul 

de față este ocupat de subsemnatul, avem un director operațional, un director tehnic și 

un director economic., deci sunt în total 5 membri în echipa de conducere a societății. 

În ceea ce privește atribuțiile directorilor: ca și director adjunct eu am printre 

atribuții tot ceea ce este legat de resurse umane, de la selecție, recrutare, instruire etc., 

strategie de resurse umane. 

În afară de resurse umane tot ce este legat de managementul contractului cu 

BERD-ul. 

Avem și un program de benchmarking, prin care deja de 6 ani de zile strângem 

variabile și comparăm indicatori la nivel de țară ceea ce însemnă 43 de operatori 

regionali de apă și canalizare, pentru a învăța și a utiliza cele mai bune practici, activitate 

de care tot eu mă ocup.  

Eu sunt răspunzător de contractul de delegare, am printre atribuții și controlul 

financiar de gestiune și desigur ori de câte ori este nevoie înlocuiesc directorul general.  

Directorul operațional se ocupă de coordonarea întregului proces de operaţiuni 

in vederea realizarii productiei planificate, programul și standardele de calitate ale 

firmei, functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic și managerial, 

organizarea şi coordonarea întregului proces de captare a apei şi tratării apelor uzate, 

procesul de intretinere, înlocuire și reparare a reţelelor și instalațiilor de apă şi 

canalizare, activităţile de transport și activităţile de monitorizări rețele de apă potabilă și 

canalizare menajeră.  

Chiar dacă s-au făcut foarte multe investiții din fonduri Europene avem încă 

probleme. Sf. Gheorghe stă cât decât bine dar în alte orașe avem mai multe probleme cu 

rețelele învechite, dar implicit și la Sf. Gheorghe avem totuși probleme cu rețele care n-au 

fost înlocuite. Avem conducte de 40-50 poate și 60 de ani care au depășit deja durata 

normală de funcționare și apar probleme. 

Avem zilnic intervenții peste tot. 
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După cum am zis am preluat și comunele acolo avem la fel probleme, deci 

tot timpul trebuie să ne ocupăm și de întreținere. 

Mai avem și lucrări de extindere ceea ce în mod normal n-ar trebui să între în aria 

noastră de activități, dar suntem solicitați în aproape fiecare săptămână de autoritățile 

unde operăm. 

Directorul tehnic are următoarele atribuții: strategiile legate de îmbunătățirea 

activităților, coordonarea investițiilor, deci tot ceea ce însemnă investiții și reparații de la 

planul de investiții până la efectuarea lucrărilor. 

Coordonarea consiliului tehnic de avizare, unde avem zilnic solicitări din partea 

populației pentru branșamente sau avize de amplasament. 

Dânsul are atribuția de supervizarea încheieri contractelor cu furnizorii, cu 

consumatorii, tot ceea ce însemnă legături cu autoritățile pentru obținerea avizelor 

ANRSC și ANRCTI, la fel și partea managementul activelor. 

În ceea ce privește directorul economic, cred că nu trebuie să spun foarte multe. 

Henning László-János: Dacă sunt întrebări punctuale, pentru că această 

prezentare este generală și destul de anevoioasă de a înțelege absolut toate mecanismele. 

Dacă sunt întrebări? 

Lukács László: Cum preconizați dumneavoastră finalizarea tronsonului Tinoasa-

Lunga. 

Kozsokár Attila: Voiam să fac o prezentare și în ceea ce privește investițiile. 

Henning László-János: Eu aș dori ca ulterior să depuneți documentația. 

Varga Zoltán: Depuneți la noi și aici cei interesați pot studia. 

Kozsokár Attila: La întrebarea dânsului: am discutat chiar ieri cu constructorii, 

după cum știți s-a acceptat și majorarea capitalului social al societății tocmai pentru a 

sprijini din punct de vedere financiar terminarea lucrărilor. 

Ca și termen avem decembrie 2018, până când trebuie finalizate lucrările 

finanțate din economii. 

În momentul de față în primele două sate dinspre Tg. Secuiesc spre Lunga, deci 

Săsăuș și Tinoasa avem lucrările undeva la 85-90% terminate. 

În momentul de față lucrează trei echipe și noi ne am asumat să intrăm și noi pe 

lângă echipe să le mai acordăm ajutor și începând de luna viitoare o să mai avem încă o 

echipă care intră cu forțe și o să lucreze pe tronsonul respectiv. 

Noi așa vedem că Săsăuș și Tinoasa vor fi terminate 100% până la sfârșitul anului, 

Lunga fiind singura localitate unde n-o să avem 100% terminat. 

Anumite activități de refaceri am zis că nici nu încercăm să le facem anul acesta 

pentru că nu influențează în niciun fel funcționarea sistemului. 

Încercăm să facem în așa fel încât și la Lunga sistemul să fie funcțional până la 

sfârșitul anului.  

Lukács László: Cel puțin până la stația de pompare din spatele școlii? 

Kozsokár Attila: Da, va fi pus în funcțiune partea minimală, așa ne-am înțeles și 

cu constructorul.  

Și noi vom veni cu câteva echipe să continuăm și după stația de apă.  

Încercăm să terminăm cât mai mult până la sfârșitul anului.  

Henning László-János: Eu am întrerupt prezentarea domnului director, dacă 

credeți atunci poate continua prezentarea, dar eu consider că este mai bine să răspundă 

la întrebări concrete.  
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Fazakas Péter: N-are rost să ne citească tot materialul. 

E mai bine să răspundă la întrebările noastre concrete. 

Pentru ce ați contractat împrumutul acela care acum ați început să rambursați? 

De ce sumă este vorba și pentru ce a fost cheltuit? 

În următoarea perioadă aveți planuri de a majora prețul la apă și canalizare? 

Ați solicitat majorarea capitalului social, ceea ce se realizează din bani publici, din 

banii contribuabililor. 

Dacă majorați prețul asta ar însemna că oameni, plătitorii de impozite, dublu vor 

plătit apa. 

M-ar interesa ce salariu primesc cei din conducerea societății.  

Balázs Jozsef-Atila: Eu aș cere să primim răspunsul la aceste 4-5 întrebări în scris.  

Bineînțeles avem mult mai multe întrebări, dar dacă ne apucăm atunci până 

mâine dimineața vom sta aici.  

Kozsokár Attila: Le prezint acum pe scurt sau depun scris? 

Fazakas Péter: Dacă și colegii noștri sunt interesați de răspunsul la întrebările 

formulate de noi atunci să răspundeți acum, dacă nu atunci să depuneți în scris.  

Henning László-János: Cum credeți. 

Bodó Lajos: Știți câte procente avem noi în societatea asta? 

Fazakas Péter: Nu contează. 

Bodó Lajos: Dar știți cât avem? 

Fazakas Péter: Nu procentul contează, noi vorbim în interesul oamenilor. 

Morar Cătălin George: Doresc să-mi exprim nemulțumirea vis a vis de felul de 

management care se face la servicii de utilitate publică, probabil nu numai la dânșii 

există această problemă. 

Ei au ca obiectiv principal creșterea profitului, știm cu toții că apa e necesară 

pentru toată lumea și consumul apei nu este tocmai redus.  

După părea mea, prețurile sunt un pic cam mari, cu toate că s-au redus pierderile 

datorită fondurilor accesate de la Uniunea Europeană și dânșii prezintă reducerea 

cheltuielilor ca meritul managementului. 

Profitul firmei unde merge? 

Henning László-János: Acum a zis domnul director Kozsokár că dividendele 

ajung înapoi la firmă.  

Kozsokár Attila: Pe perioada investițiilor și până când rambursăm creditul 

contractat cu BERD-ul profitul, dividendele și redevențele rămân la noi. 

În momentul în care am rambursat tot creditul merg lucrurile pe făgașul normal.  

Morar Cătălin George: Părerea mea este că aceste investiții din fonduri europene 

ar permite, nu neapărat reducerea prețurilor, dar măcar menținerea la un anumit nivel 

datorită reducerii pierderilor de pe rețele.  

Kozsokár Attila: În anumite cazuri s-au redus pierderile, acolo unde s-au 

schimbat conductele și s-au scos din funcțiune conductele vechi acolo s-a redus 

pierderea. 

De exemplu la Întorsura Buzăului unde conductele vechi există în paralel cu 

conductele noi pentru că … 

Morar Cătălin George: ….se lucrează. 

Kozsokár Attila: V-am prezentat necesarul plăților către BERD, tocmai pentru a 

vă arăta că profitul cât avem noi în momentul de față, nu acoperă nici plățile către BERD. 
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În momentul de față nu suntem într-o situație bună.  

Ar trebui să crească profitul mult mai mult, prin creșterile de vânzări, prin 

scăderea cheltuielilor etc. pentru a ajunge în situația în care putem plăti ratele către 

BERD și să rămână și pentru investiții. 

Degeaba facem noi în momentul de față planuri de investiții dacă nu avem bani 

nici pentru a rambursa creditul.   

Morar Cătălin George: Acesta le ați inclus când ați calculat prețul la apă? 

Kozsokár Attila: A fost inclusă inițial. Până în anul 2015 am avut o politică 

tarifară și atunci în fiecare an au crescut tarifele în conformitate cu politica aprobată la 

începutul proiectului. 

Politica tarifară a prevăzut o creștere în termen real și în afara creșterilor reale 

efectiv ajustarea cu rata inflației. 

Morar Cătălin George: O să mă documentez personal în perioada următoare să 

urmăresc evoluția, deoarece și în Consiliul local Întorsura Buzăului s-a discutat, chiar s-a 

blocat creșterea acolo și eu cred că trebuie să vă gândiți cum puteți face să majorați 

prețul, pentru că altfel populației va fi în ce în ce mai rău.  

Henning László-János: Alte întrebări dacă sunt? 

Fazakas Péter: N-am primit răspuns la întrebarea cu privire la ce salarii primesc 

cei din conducerea societății. 

Kozsokár Attila: Problema salariilor este o problemă delicată. 

Salariile noastre sunt prevăzute de lege. 

La fel ca și angajații din instituțiile publice suntem obligați să depunem anual 

declarația de avere și de interese. 

Aceste informați sunt publice și pot fi consultate pe internet. 

Ca o curiozitate vă spun că un director care are responsabilități imense în mediu 

primește 4.200 de lei. V-i se pare mare? 

În alte instituții un șef birou primește atât sau mai mult. 

Aceste informații nu sunt secrete, avem obligația de publica pe internet, de 7-8 

ani anual publicăm aceste date. 

Balázs Jozsef-Atila: La ce adresă putem consulta aceste informații? 

Kozsokár Attila: Pe site-ul instituției. 

Henning László-János: Pe pagina de web a instituției obligatoriu trebuie făcut 

public.   

Kozsokár Attila: www.aquacov.ro. nu știu să vă spun exact sub ce meniu este. 

Henning László-János: Mulțumim.  

Benedek Erika: Aș dori să sesizez lipsa a două indicatoare rutiere de orientare. 

Primul după Bațani Mici spre Monumentul de Bodvaj, iar al doilea în intersecția 

Bățani Mici, Bățani Mari și Biborțeni nu este nici un indicator care să ne orienteze spre Sf. 

Gheorghe.  

De multe ori cei care vin din Odorheiu Secuiesc și vor să se ducă spre Brașov se 

rătăcesc.  

Kovács Ödön: Către monumentul de la Bodvaj primăria trebuie, să monteze sau 

a montat indicatorul de orientare. 

Benedek Erika: Eu așa știu că acele indicatoare au fost montate de Serviciul de 

Administrare a Drumurilor Județene. 

Kovács Ödön: Nu știu, dar o să vedem. 

http://www.aquacov.ro/
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Henning László-János: Alte probleme de discutat? 

Bodó Lajos: O singură problemă domnule vicepreședinte.  

Noi ne ocupăm de niște chestii care nu este treaba noastră.  

Unii colegi dintre noi cer niște chestii care nu ne privesc, practic toate tarifele la 

apă și canalizare se negociază cu consiliile locale și nu cu consiliul județean.  

Noi ce legătură avem cu salariile directorilor, cu prețul apei și canalizării? 

Fiecare localitate negociază prețul.  

Noi suntem niște acționari într-o societate cu 5%. 

Stăm aici și ascultăm niște lucruri solicitate de unii colegi și care nu privesc deloc.  

Fazakas Péter: N-a fost obligatoriu să ascultați puteați să plecați.  

Calinic Sabin: Cer îngăduința dumneavoastră să intru în posesia a unei copii a 

înregistrării digitale a ședinței de astăzi. 

Vă mulțumesc.  

Henning László-János: Bine. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Până la punctul douăsprezece al ordinii de zi: 

 

Preşedinte,   

TAMÁS Sándor  

 

De la punctul treisprezece al ordinii de zi:  

 

Pentru Preşedinte,   

Vicepreședinte Secretar al judeţului Covasna, 

HENNING László János VARGA Zoltán  


