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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

de 13 decembrie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 13 

decembrie 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. 325/07 decembrie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 101/S/07 

decembrie 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 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Grüman Róbert-Csongor și Orbán Miklós. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Fiind prezenți 29 de consilieri județeni din cei 31 în funcție, drept urmare declar 

deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna, sper că este ultima ședință din 

acest an. 

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

nu participă nimeni. 

 

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

de invitaţi participă: 

- Dl. Fejér László-Ödön – senator- fost coleg al nostru; 

- Dl. Simtea Adrian – inspector șef, Inpectoratul pentru Situații de Urgență 

„Mihai Viteazul” a județului Covasna, care de mai mult timp este în județ, n-

am întâlnit de mai multe ori, am rezolvat împreună probleme concrete, dar 

este prima ocazie când este prezent la ședința Consiliului Județean Covasna; 

- Dl. Pampu-Romanescu Liviu – comisar-șef, Inspectoratul de Poliție Județean 

Covasna, numit în funcție în luna noiembrie și dânsul este prima dată la 

ședința Consiliului Județean Covasna; 

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

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii; 
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- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de 

Evidența a Persoanei Covasna; 

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

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

22 noiembrie 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? 29 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 22 noiembrie 2018.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 6 decembrie 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? 29 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 6 decembrie 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 proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării ca partener, a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna la proiectul „VENUS – Împreună 

pentru o viață în siguranță”, inițiat de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse 

între Femei și Bărbați; 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 29 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 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2018; 

3. Proiect de hotărâre 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 prevăzut la art. 6, alin(3), lit. b) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

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

Covasna nr. 165/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public 

Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna; 

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

Covasna nr. 184/2018 privind aprobarea cooperării între Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna, Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei 

Bodoc, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Școala 

Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

în județul Covasna, în vederea organizării unor evenimente de interes public 

județean pentru promovarea turismului în județul Covasna; 

8. 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 a doua, Concursului internațional CAI 3 și 

”Campionatelor Balkanice de atelaje”, în data de 28-30 iunie 2019; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de 

Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ”Reabilitare Castel Mikó”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  trecerii din domeniul public al Județului 

Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Sfântu Gheorghe a unui teren în suprafață de 82 mp; 

11. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Năstuță Constantin-Adrian și a 
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domnului Palade Eugen, respectiv validarea desemnării unor noi membri 

în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna; 

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

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

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

Socială și Protecția Copilului Covasna, ca partener, la implementarea proiectului 

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, inițiat de către 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării ca partener, a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna la proiectul „VENUS – Împreună 

pentru o viață în siguranță”, inițiat de către Agenția Națională pentru Egalitate de 

Șanse între Femei și Bărbați; 

15. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu privire la 

efectuarea unei zile de concediu de odihnă, în data de 12 decembrie 2018. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema 

supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte 

de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 4, 5, 6, 9, 11 și 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenți la şedinţă.  

– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 este necesar votul a 2/3 

al consilierilor în funcție. 

 

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; 

 

Aș dori să recapitulez ceea ce s-a prezentat și în comisii de specialitate: Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului care beneficiază permanent de 

donații și acum solicită includerea în buget a sumei de 1,7 mii de lei sponsorizare de la 
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Fundația SERA, iar un alt lucru important fiind fondurile pentru asigurarea plății 

drepturilor acordate persoanelor cu handicap care a fost asigurat de Ministerul Muncii și 

și Justiției Sociale în valoare de 1 milion de lei și majorarea bugetului Ansamblului de 

Dansuri”Trei Scaune – Háromszék”cu suma 40 mii lei provenind din veniturile proprii 

ale instituției. 

Tot așa și 750 mii lei pentru cumpărarea unui imobil, destinat funcționării unui 

Centru de sprijin și suport pentru tinerii peste 18 ani proveniți din sistemul de protecție a 

copilului. Această sumă va fi acoperită din excedentul anului precedent. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

prevăzut la art. 6, alin(3), lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018; 

 

Deși la începutul anului am avut numai 5,7 milioane de lei fond de a împărții 

unităților administrativ teritoriale și acum la sfârșitul anului Guvernul ne-a alocat încă 

1,8 milioane de lei. 
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În acest sens am avut o întâlnire cu toți primarii din județ, întâlnire care a avut 

loc marți înaintea ședințelor comisiilor de specialitate, deci anexa la proiectul de hotărâre 

este rezultatul acestei întâlniri cu primarii.  

Rog pe domnul vicepreședinte Henning László, care participat la întâlnirea cu 

primarii să ne prezinte deciziile luate.  

Henning László-János: În ziua de marți am avut întâlnirea cu primarii unde am 

discutat împărțirea sumei de 1,8 milioane de lei și trebuie să vă spun că și prima suma de 

5,7 milioane de lei împărțită în luna ianuarie, după aprobarea bugetului, a fost o sumă 

foarte mică, având în vedere că în anii precedenți sumele erau peste 13-15 milioane de lei. 

Criteriile în baza căruia s-a făcut a fost acela ca și în luna ianuarie, deci n-am 

modificat criteriile. 

La discuțiile cu primarii s-au identificat unele probleme, la unele comune, de 

exemplu: comuna Ojdula a renunțat la suma ce trebuia să primească în favoarea 

Comunei Dalnic, Comuna Reci a renunțat la suma respectivă în favoarea comunei 

Micfalău, iar Comuna Ilieni în favoarea Comunei Chichiș respectiv Malnaș.  

De aceea am explicat aceste lucruri pentru că sunt 3 comune care figurează cu zero 

pe listă ceea ce este rezultatul discuțiilor purtate la întâlnirea cu primarii.  

Tamás Sándor: Și Comuna Mereni a renunțat la 9000 de lei în favoarea Comunei 

Dalnic.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc - Székely 

Nemzeti Múzeum; 

 

Este de vorba de înființarea a 3 posturi și așa se majorează numărul de posturi de 

la 48 de posturi la 51 de posturi.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 165/2018 privind 

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

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Este vorba numai de promovări în funcție.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 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 Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a 

Persoanelor 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 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 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 184/2018 privind 

aprobarea cooperării între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Comuna 

Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Asociația 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, în vederea organizării unor 

evenimente de interes public județean pentru promovarea turismului în județul Covasna; 
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De fapt sunt două proiecte de hotărâri, asta este prima, prin care scoatem dintr-o 

hotărâre anterioară două competiții naționale de atelaj și a doua hotărâre care este inclus 

la pct. 8 este de altfel o hotărâre prin care aprobăm colaborarea între comuna Bodoc, 

Județul Covasna și Federația Ecvestră Română. 

Din hotărârea adoptată anterior scoatem această colaborare și adoptăm a o nouă 

hotărâre de colaborare cu Federația Ecvestră Română, activitățile vor rămâne, numai 

organizatorii se schimbă.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt 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 Național de Atelaje cu Doi Cai”, Etapa a doua, 

Concursului internațional CAI 3 și ”Campionatelor Balkanice de atelaje”, în data de 28-30 

iunie 2019; 

 

După cum știți, acum trei ani am construit, împreună cu Comuna Bodoc, cea mai 

modernă pistă de atelaje din România, desigur cu acordul și cu standardele Federației 

Ecvestre Române, am adus și dorim să aducem la noi în județ cât mai multe concursuri în 

ceea ce privește atelajele.  

Ne am înțeles cu Federația Ecvestră Română care de altfel este singura autoritate 

națională care asigură cadru organizat pentru concursuri naționale și internaționale în 

toate disciplinele ecvestre. 

Ne am înțeles pe etape și pe conținut a acestor două concursuri.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 



 9 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentației de avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare Castel Mikó”; 

 

Așa cum am discutat și la ultima ședință ordinară când am adoptat o hotărâre cu 

privire la parteneriatul cu Fundația SERA din București, cu care avem deja și contract de 

investiții, ei construiesc trei cămine pentru copii, două la Baraolt și unu la Întorsura 

Buzăului și paralel am început deja documentația pentru reabilitarea castelului Mikó care 

este proprietatea noastră, urmând ca în septembrie, octombrie copii să fie așezați la 

aceste cămine noi și atunci vom putea începe lucrările de reabilitare a Castelului.  

Acum am ajuns cu documentația în faza DALI.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea  trecerii din domeniul public al Județului Covasna și din administrarea 

Consiliului Județean Covasna în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a unui teren în 

suprafață de 82 mp; 

 

Pe terenul nostru în suprafață de 82 mp din spatele Teatrului Tamási Áron, se 

dorește a construi un trotuar și orașul Sf. Gheorghe dorește să depună în acest sens un 

proiect la POR.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Năstuță Constantin-Adrian și a domnului Palade Eugen, respectiv 

validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna; 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna funcționează pe baza Legii 

privind organizarea și funcționarea Poliției Române, iar desemnarea membrilor ATOP a 

fost validat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 137/2016, modificat ulterior 

ori de câte ori era necesar, însă între timp în acest an ISU Covasna ne-a informat că va fi 

înlocuit domnul Năstuță Constantin-Adrian cu domnul locotenent colonel Simtea Adrian 

care a fost numit în funcția de inspector șef la comanda Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență “Mihai Viteazul” al Județului Covasna. 

Totodată și Inspectoratul Județean de Poliție Covasna ne-a informat că la 

conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a fost numit domnul comisar-șef de 

poliție Pampu-Romanescu Liviu. 

Amândoi sunt prezenți la ședința noastră de astăzi și chiar îl rog pe dânșii să ne 

spună câteva cuvinte despre persoana lor, dar mai ales despre activitatea lor.  

Pampu-Romanescu Liviu: Domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. 

Mă numesc Pampu-Romanescu Liviu și sunt comisar șef de poliție și doresc să 

asigur acest climat siguranță și securitate pe care ni-l dorim cu toții.  

Avem câteva priorități și anume: combaterea delicvenței juvenile, ne propunem să 

păstrăm criminalitatea stradală în aceeași parametrii în special cea cu violență. 

Din fericire criminalitatea redusă, nu avem în acest moment fapte rămase cu autori 

neidentificați din acest domeniu. 

Mi-am exprimat atât în fața domnului președinte cât și în discuțiile în cadrul 

ATOP-ului, disponibilitatea de colabora în toate competențele ce îmi revin conform legii.  

Vă mulțumesc și voi sta la dispoziție ori de câte ori va nevoie pentru soluționarea 

problemelor comunității.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Simtea Adrian: Bună ziua. 

Mulțumesc domnului președinte pentru invitație. 

Doamnelor și domnilor consilieri, numele meu este Simtea Adrian sunt ofițer de 

carieră, ca și domnul comisar șef și eu am absolvit academia de poliție. 

Sunt șeful unei instituții de situații de urgențe care lucrează în beneficiul 

comunității, pentru aceeași idee de climat de ordine și securitate în toate formele pe care 

o poate îmbrăca securitatea. 

Beneficiarul serviciilor este omul de rând, adică cetățeanul, iar calitatea serviciilor 

pe care noi le oferim o dă atât pregătirea noastră cât și timpul de reacție și nivelul de 

dotare al nostru. 

Am purtat de mai multe ori discuții cu domnul președinte în ceea ce ne privește și 

am convingerea că, colaborarea care a fost mai înainte va rămâne la același nivel sau 

chiar mai bună din punctul nostru de vedere interinstituțional.  
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De fiecare dată atât la întâlnirea cu primarii, în ATOP cât și cu domnul 

președinte am deschidere totală în rezolvarea problemelor de interes local, acolo unde 

este nevoie. 

Încă o dată vă mulțumesc și sper ca colaborarea să fie fructuoasă pentru că e în 

slujba cetățenilor acestui județ.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Într-adevăr am avut niște discuții practice. 

Anul viitor dorim să terminăm ceea ce am construit împreună și anume un punct 

de lucru la Baraolt pentru pompieri, ca să putem începe o activitate locală, pentru că 

timpul de intervenție de la Sf. Gheorghe până la Baraolt durează 50-60 de minute. 

Am deschis această posibilitate și cred că în luna septembrie vom pune în 

funcțiune și punctul de lucru de la Baraolt. 

După Baraolt va urma orașul Covasna, am discutat deja cu domnii primari din 

zonă și eu cred că în 2020 vom inaugura și la Covasna punctul de lucru și așa cum ne am 

înțeles după Covasna va urma și Întorsura Buzăului, unde există punct de lucru dar 

trebuie reabilitat. 

Avem un plan bine pus la punct și cu această ocazie dorim să mărim siguranța 

cetățenilor. 

Așa cum am declarat și am prezentat și într-o conferință de presă ISU la nivel 

național, are un program European câștigat, din care județul Covasna va primi 22 de 

ambulanțe, mai ales ISU, serviciul de ambulanță, serviciul nostru de salvamont și 

jandarmeria vor primii anul viitor aceste mașini noi, deci și o să îmbunătățim parcul 

auto, dar vom avea și alte lucrări pe parcurs despre care am discutat.  

Am omis să vă întreb, a trecut deja termenul de depunere a dosarelor? 

Simtea Adrian: Da.  

Tamás Sándor: Dacă puteți să ne spuneți câți s-au prezentat, câte dosare s-au 

depus?  

Simtea Adrian: 13, ceea ce însemnă de două ori mai mult cât a fost până acum în 3 

ani de zile. 

Tamás Sándor: Am și mediatizat această posibilitate. 

Când va fi concursul? 

Simtea Adrian: Pe 13 și 18 ianuarie.  

Tamás Sándor: Sperăm că o să putem angaja la Baraolt și la Covasna din rândul 

acestora elevi care urmează cursul. 

Puteți angaja pe toți după terminarea cursului? 

Simtea Adrian: Am 25-30 locuri, deci sunt locuri suficiente. 

Tamás Sándor: Cum v-am spus, avem o perspectivă bine gândită și bine creionată 

la ISU Covasna, numai să se prezinte la concurs băieți și fete. Și fetele se pot prezenta? 

Simtea Adrian: Anul asta încă nu, dar există un proiect prin care se pot prezenta 

ei. 

Tamás Sándor: Anul asta încă nu , dar în viitorul apropiat da.  

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Dacă doriți să participați, în continuare la ședință, sunteți bine veniți, dacă 

eventual aveți un alt program, atunci vă mulțumim pentru prezență. 

Simtea Adrian: Mulțumesc, eu m-ași retrage. 

Pampu-Romanescu Liviu: Și eu la fel. 

Tamás Sándor: La revedere și Sărbători fericite! 

 

La punctul douăsprezece 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; 

Este vorba despre atribuirea licenței, până la data de 31 ianuarie 2020, pentru 

transportul angajaților la firma RGT România SRL, pe traseul Aita Seacă, Bățani Mari, 

Bodoș, Bățani Mici, Biborțeni și Baraolt.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Urmează două proiecte de hotărâri legate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna 

 

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

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, ca partener, la implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, inițiat de către Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; 

 

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

de ridicat? 

Doamna director general Vass Mária este prezent la ședință și puteți adresa 

întrebări către dânsa. 
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Este vorba despre un proiect retro, Guvernul României ca să poată să atragă 

fonduri prin proiecte Europene, a făcut un proiect ca să primească înapoi banii care au 

fost plății asistenților maternali, retro 5 ani de zile. 

Din această sumă 90% a fost plătit de Guvernul României și 10% de către Consiliul 

Județean Covasna. 

În județul nostru sunt 130 asistenți maternali, salariul lor retroactiv pe 5 ani este 20 

de milioane de lei, dar în Vaslui unde sunt 1000 de angajați, sau în Iași unde sunt 770 

angajați vă dați seama despre ce sume enorme este vorba.  

La București pașii de acest gen se numește inginerie financiare. 

Vass Mára: Proiectul are două componente, pe deoparte se referă la sumele 

cheltuite pentru anii 2014-2018, iar pe de altă parte extinderea sistemului de asistență 

maternală. 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani și în cadrul proiectului vor fi 

suportate salariile asistenților maternali noi angajați, deci din 2019 până în 2023, care vor 

fi 30 în județul Covasna. 

Tamás Sándor: Momentan avem 130 de asistenți maternali. 

Vass Mára: Da, avem 130 și vom angaja 30 în cadrul proiectului.  

Tamás Sándor: Dacă sunt intervenții sau întrebări de formulat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea participării ca partener, a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna la proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, 

inițiat de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați; 

 

Acest proiect vizează amenajarea unei locuințe protejate pentru 6 persoane și un 

cabinet pentru desfășurarea activității de consiliere și suport, în ceea ce privește victimele 

violenței în familie.   

Noi avem deja un centru de primiri în urgență la Tg. Secuiesc și ar urma să 

înființăm încă una într-o altă localitate. 

Din păcate sunt foarte multe victime, mai ales femei, care sunt victimele violenței 

în familie.  

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Domnul vicepreședinte Henning dorește să ne spună ceva.  

Henning László-János: Doresc să informez plenul că ieri, 12 decembrie, am 

efectuat o zi de concediu de odihnă.  

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte Henning László-János. 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Eu aș dori să vă prezint, în cadrul punctului Diverse, o publicație bilingvă într-un 

singur volum, în care este vorba despre stema României și Keöpeczi Sebestyén József 

care este autorul stemei României unite. 

Despre Keöpeczi Sebestyén József, Szekeres Attila heraldist a întocmit această 

carte și mâine vom avea o conferință internațională unde pe lângă Bucureșteni, pe lângă 

cei din județul nostru, vom avea invitați din Ungaria și din Iași. 

Probabil nu toată lumea știe, nici eu nu știam până când n-am citit această carte, că 

toate stemele României, cel din 1867, cel din 1872 au fost proiectate și pictate de către 

Szathmáry Pap Károly, iar cel din 1921 care este identic cu stema actuală, din stema 

actuală este scos stema de inimă, care reprezenta regele României și a fost proiectat, 

desenat de Keöpeczi Sebestyén József. 

Keöpeczi Sebestyén József a trăit la noi în județ, la Căpeni, unde a și desenat 

pentru a fost mandatat de către Ministerul de Interne și de către Regele României, după 

aceea a primit de la Regele României o decorație de rang înalt, care-i acorda câteva 

prerogative dar și priorități în România.  

Ținem această conferință națională, în anul Centenarului, în această sală mâine de 

la ora 11,00 la care vă invit să participați și dumneavoastră.  

Am schimbat în această sală stema pentru că avem obligația legală ca până pe 31 

decembrie să schimbăm stema României. 

Asta este stema nouă a României, de altfel aproape identic cu stema din 1921 și 

aproape identic cu cel care a fost acum un an de zile.  

Ceea ce s-a schimbat față de cel care a fost acum un an de zile este că s-a pus 

coroana pe vulture. 

Dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat? 

Poftiți domnul Morar. 

Morar Cătălin-George: Doresc să salut conducerea Consiliului Județean Covasna, 

la fel și consilierii județeni, la încheierea mandatului. 

Recent am devenit funcționar public, funcție care este incompatibilă cu funcția de 

consilier județean și cu 31 decembrie mă retrag din Consiliul Județean Covasna.  
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Vă mulțumesc pentru colaborare și vă rog ca în continuare să sprijiniți zona 

Întorsurii în special Întorsura Buzăului nu numai în acest mandat dar și în mandatele 

viitoare.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

După ce vom primii înștiințarea de la instituția unde ați fost angajat vom demara 

procedura de înlocuire, ceea ce va fi la proxima ședință ordinară din luna ianuarie.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă urez Crăciun fericit și La mulți ani! 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


