1

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 23 ianuarie 2019, ora 14,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 23
ianuarie 2019, ora 14,00 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. 6/18 ianuarie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 6/S/18 ianuarie
2019.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi „Háromszék”.

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director?
Sztakics István Attila: Dl. președinte, sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni din
cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii: Ambrus József, Benedek Erika, Cseh Csaba,
Grüman Róbert-Csongor, Kiss Imre, Lénárt Adolf și Morar Cătălin-George.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului
domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită
atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016,
Mulțumesc pentru prezența:

-

doamnei Mânzat Roxana, deputat PSD din Brașov;

-

D-nei Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

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

domnului Márton Árpád, deputat UDMR;
D-nei Bálint Ágnes - reprezentant, Centrul Județean pentru Protecția Naturii
și Salvamont;
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-

serviciu,
Dl-ui Oláh-Badi Csaba - șef
Județean de Evidența a Persoanei Covasna;

-

Dl-ui Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe;

-

Dl-ui Ing. Könczei Csaba – director executiv, Direcția pentru Agricultură a
Județului Covasna;

-

directorilor executivi/ directorilor executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefiilor
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;

-

reprezentanţilor mass-mediei.

Serviciul

Public

Dl-ui Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune Háromszék”;

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
13 decembrie 2018, a fost făcut public și 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?
24 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 13 decembrie 2018.
La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 08 ianuarie 2019, a fost făcut public și 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?
24 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 08 ianuarie 2019.
Tot așa și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 14 ianuarie 2019, a fost făcut public și 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.
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
24 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 14 ianuarie 2019.
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, în calitate de inițiator, retrag de
pe proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la punctul 17, și anume:
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 180/2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, deoarece nu a
sosit încă avizul de la ANFP. O să punem pe rol după ce primim avizul respectiv.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
domnului Morar Cătălin-George;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnișoarei Mike Gabriella;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 108/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Covasna, pe principalele domenii de activitate;
4. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul
audiențelor acordate acestora de către consilierii județeni, în anul 2019;
5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2019, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței
bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi
contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor
publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 194/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Bibliotecii Județene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ
special din județul Covasna pentru anul școlar 2019-2020;

4

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea
ofertelor de donație a unor bunuri
imobile;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI
PNEUMOLOGICE”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “CONSTRUIRE CLĂDIRE
CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (I.R.M.)”;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție ”Reparații capitale la Centrul județean de informare,
îndrumare și documentare Sfântu Gheorghe”;
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 79/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna;
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a
persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea
serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna, pe anul 2019;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor
sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, pe anul 2019;
19. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018;
20. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean
Covasna în semestrul II al anului 2018;
21. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2018;
22. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2018;
23. Informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2018.
24. Diverse

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire
la efectuarea a 3 zile de concediu de odihnă, în perioada 21-23 ianuarie 2019.
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?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

5

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 5, 12, 13, 17 și 18 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție.
– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 11 și 14 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 privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Morar CătălinGeorge;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Mike Gabriella;
Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de
demisia domnului Morar Cătălin-George din calitatea de consilier judeţean respectiv a
declarat vacant locul deţinut de acesta,
în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr.115/2015, se
impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași
listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de
candidaţi a PSD pentru alegerile locale din 5 iunie 2016.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa nr.
03/11.01.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 302/11.01.2019, PSD ne-a
comunicat datele domnișoarei Mike Gabriella supleant de pe lista de candidaţi.

6

În vederea validării mandatului, membrii comisiei de validare au examinat
legalitatea alegerii domnișoarei Mike Gabriella.
Dau cuvântul domnului Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare
a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal de validare.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al
domnișoarei Mike Gabriella.
(Pentru a fi validat este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Persoana al cărui mandat se validează, nu participă la vot.)
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

24 de voturi
-

Cu 24 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnișoarei Mike
Gabriella.
Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun
„Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnișoara Mike Gabriella să citească jurământul, să pună mâna stângă
pe Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”,
după care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă
religioasă, consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie,
pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnișoara Mike Gabriella a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi
rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte.
(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 25.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc, vă felicit în echipa noastră și vă dorim succes.
Spor la treabă!
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 108/2016 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, pe principalele
domenii de activitate;
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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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

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 privind
organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate acestora de către
consilierii județeni, în anul 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

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 cu privire la
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2019, în vederea
stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Dacă vă amintiți, la ședința trecută am amânat această hotărâre.
Mi-a plăcut consensul între cei prezenți, între grupurile politice și totodată
consensul între Direcția de Agricultură și Consiliul Județean Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu propunerile formulate de domnul consilier
Bodó Lajos, așa cum a fost prezentat în ședința comisiilor de specialitate.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-
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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
stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului
Judeţean Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

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
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
Este vorba de o singură modificare majoră și anume: în cadrul aparatului de
specialitate am luat un post de la Direcția Juridică pe care l-am dat Direcției de
Urbanism, având în vedere că în ultima perioadă s-a dublat numărul de dosare și cereri
și în consecință și volumul de muncă, pentru că din cele 40 de comune pentru 30
Consiliul Județean Covasna le asigură totalitatea activității de urbanism și în plus, de un
an de zile și pentru orașul Covasna și de 6 luni de zile și pentru municipiul Tg. Secuiesc.
Din nefericire nici orașul Covasna și nici municipiul Tg. Secuiesc n-au arhitect
șef, deci conform legislației în vigoare a trebuit să preluăm și această activitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 194/2018 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter”- Bod
Péter Megyei Könyvtár;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

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 Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune
- Háromszék”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Vedeți doamna deputat, așa ar trebui să se desfășoară ședințele și în Parlamentul
României.
Dumneavoastră ar trebui să fiți motorul.
Mânzat Roxana: Respect și admir colegii din UDMR.
Atmosfera la noi este civilizată și o civilizăm pe măsură cât putem, mai ales
generația mai tânără care vine cu metode inovatoare și sunt și colegi mai nervoși care
creează o atmosferă neplăcută din când în când.
Vă admir pentru cât de fluid se desfășoară ședința.
Am o colegă care e consilier județean la Consiliul Județean Brașov pe care o
întrebam dacă la Consiliul Județean Brașov tot așa de rapid discutați problemele de pe
ordinea de zi și a zis că la fel se discută și la ei.
Totul e în înțelegere și armonie.
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Tamás Sándor: Da. Are și asta un secret.
Mânzat Roxana: Astăzi am venit la Dumneavoastră ca și oaspete și prietena
Gabrielei, suntem colege și de partid și organizația de femei.
Acest lucru pentru noi este foarte important pentru că e vorba de o doamnă și o
felicit, dar desigur dacă pot să vă fiu de folos vă ajut cu plăcere, este aici domnul coleg
Márton Árpád, vă ghidează, dar și cu domnul director de la direcția juridică ne
cunoaștem de foarte mulți ani și la fel putem să colaborăm dacă se impune.
Trebuie se te conectezi la anumite subiecte pentru că de multe ori se pierd
informațiile și soluțiile.
Tamás Sándor: Puteți să vă bazați pe noi, pentru că noi întotdeauna ajutăm
partidele mari românești ca să formeze un Guvern puternic care să aibă și stabilitate
politică.
Mânzat Roxana: La fiecare alegeri așteptăm să vedem cu cine guvernează
UDMR-ul.
Tamás Sándor: Vă mulțumim.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Covasna pentru
anul școlar 2019-2020;
Avem în subordine două instituții, Școala Gimnazială Specială din Sf. Gheorghe
cu două locații din Sf. Gheorghe și Olteni și Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind acceptarea ofertelor de donație a unor bunuri imobile;
Este vorba de două imobile, de o fâneață în suprafață de 342 m2 și de un teren
intravilan de o suprafață de 1287 m2 , care se donează de către Spitalul Județean de
Urgență Dr. Fogolyán Kristóf Sf. Gheorghe Județului Covasna.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Următoarele două puncte ne sunt aproape de inimă pentru că este vorba de
lărgirea activității medicale.
De 8-10 ani de zile, mai exact din anul 2010 de când suntem gazda și proprietarii
sistemului medical, Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf funcționează mai
bine de cât când era în subordinea Ministerului de resort.
Știți foarte bine, că acum 8-10 ani de zile Spitalul Județean era un șantier cu cadre
medicale tot mai puține și cu o atmosferă destul de precară.
În 8-10 ani de zile, am ajuns treptat și am dezvoltat fizic clădirea Spitalului, am
adus aparatură medicală performantă, din anul 2010 au venit 100 medici, dar desigur
au fost și fluctuații.
Am construit din banii Statului Maghiar 6 locuințe de serviciu și așa mai departe.
Cum v-am spus „drum-pod-spital-asistență socială” sunt cele mai importante
atribuții ale noastre.
La următoarele două puncte îl voi ruga pe domnul András Nagy Róbert,
manager al Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf Sf. Gheorghe să ne
prezinte materialul.
Data trecută domnul consilier Fazakas Péter a ridicat problema spitalului de
pneumologie, cum v-am spus, am ajuns în faza în care aprobăm studiul de fezabilitate
și indicatorii tehnico-economici pentru construirea clădirii spitalului de boli
pneumologice.
Spitalul actual este îs stare foarte degradată, fizic în două locații a orașului, în
prima locație în centrul orașului există dispensarul pneumologic și în altă parte într-o
clădire construită în 1863 funcționează spitalul de pneumologie, clădire care este
absolut inadecvat pentru această activitate.
(A sosit doamna consilier Benedek Erika, de la această fază a ședinței sunt
prezent 26 de consilieri județeni.)
Cum v-am spus și în ședința trecută, am pregătit documentația și am ajuns în
stadiul studiului de fezabilitate și azi urmează să adoptăm și indicatorii tehnicoeconomici, după care vom începe procedura de achiziții publice.
În ceea ce privește viitorul, în 8-10 ani de zile vom reconstrui Serviciul de urgență
a Spitalului, suprafața și activitatea o vom diversifica, desigur cu aparatură medicală
nouă, după aceea, sau în paralel, vom construi spitalul de pneumologie, iar tot astăzi
sper că o să adoptăm un alt proiect de hotărâre cu privire la construirea clădirii
Centrului de Stroke și Imagistică prin Rezonanță Magnetică tot în incinta Spitalului.
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După aceea, tot în perspectiva de 6- 8 ani vom construi un heliport în spital,
singurul în județ în ceea ce însemnă deservirea activității Spitalului de Urgență și nu
numai a Spitalului și a SMURD-ului.
Dau cuvântul domnului András Nagy Róbert, manager al Spitalului Județean de
Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, Sf. Gheorghe să ne prezinte materialul.
András Nagy Róbert: Prezintă un slide show despre investiții care urmează a fi
efectuate în incinta Spitalului de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf din Sf. Gheorghe.
Tamás Sándor: Vă mulțumim.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţie “CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţie “CONSTRUIRE CLĂDIRE CENTRU STROKE ȘI IMAGISTICĂ
PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (I.R.M.)”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului;
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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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție ”Reparații capitale la Centrul județean de informare, îndrumare și
documentare Sfântu Gheorghe”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 79/2017
privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe
lângă Consiliul Județean Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt/Sunt
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind stabilirea nivelului contribuției consiliilor locale, a persoanelor adulte cu
dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice, la susținerea serviciilor sociale acordate
în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin
consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de evaluare a
implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.

15

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul
de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al
anului 2018;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către
Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2018;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2018;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Informare privind
situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2018.
Deși a fost prezentat materialul în comisii de specialitate, totuși rog pe doamna
director ca în câteva cuvinte să expună această problemă, pentru că este o problemă
serioasă ceea ce însemnă numărul copiilor părăsiți în spitale.
Vass Mária: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Klárik Attila: Cu ocazia ședinței Comisiei pentru relații externe s-a formulat
cererea dacă s-ar putea interceda cu senatorii și deputații aleși din Județul Covasna în
ceea ce privește legislația protecției sociale.
Dacă s-ar putea să purtăm o discuție cu domnul deputat Márton Árpád, în
legătură cu această problemă.
Márton Árpád: Sunt de acord și propun să invităm la această discuție și pe
doamna deputat Mânzat Roxana.
Tamás Sándor: După ședință să fixați o dată care convine atât doamnei deputat,
domnului deputat cât și doamnei director general.
Klárik Attila: Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Diverse.

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire
la efectuarea a 3 zile de concediu de odihnă, în perioada 21-23 ianuarie 2019.
Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.
Dacă sunt alte intervenții la punctul Diverse?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.

Preşedinte,

p. Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

SZTAKICS István Attila
Director executiv

