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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 30 mai 2019, ora 12,00

Bács Márton Csaba – Primarul Comunei Bixad
Sărut mâna! Bună ziua!
Permiteți-mi să vă salut atât în numele Primăriei Bixad cât și a consiliului local,
cu această ocazie în care Consiliul Județean Covasna își ține ședința ordinară în
localitatea noastră.
În data de 3 februarie 2019, în primele ore ale dimineții, a luat foc Parohia
Bisericii Romano Catolice din Bixad, care este și motivul pentru care dumneavoastră,
adică Consiliul Județean sunteți la Bixad.
După evenimentul nefericit conducerea bisericii de la noi a depus o solicitare
pentru ajutor financiar în vederea reconstruirii clădirii Parohiei Catolice.
După incendiul devastator au început să sosească donațiile financiare pentru
reconstruirea Parohiei, din partea persoanelor civile, comunelor înfrățite de peste hotare
– din Ungaria.
Orice donație și ajutor este bine venit pentru reconstruirea acestei clădiri.
În momentul izbucnirii incendiului devastator, am avut parte de ajutorul
Serviciului Voluntari pentru Situații de Urgențe Bixad, oamenilor din Bixad, respectiv
Serviciul Județean de Pompieri „Mihai Viteazul”, care ne-a ajutat enorm de mult în
acele momente grele.
Al doilea problemă pe care trebuie să amintesc și să mulțumesc Consiliului
Județean Covasna, este reabilitarea DJ 113 care se află pe teritoriul administrativ al
comunei noastre, este vorba de tronsonul Centrul Bixad -Gara CFR și are o lungime de
2,5 km.
Nu numai Gara CFR se află pe acest tronson de drum, dar sunt în zonă și 15
locuințe în care stau cetățeni cu domiciliul stabili acolo, deci sunt Bixădeni ai noștri și
aici doresc să subliniez că zona respectivă este frecventat zilnic, zi și noaptea, de către
urși, care prezintă un iminent pericol atât pentru viața cât și integritatea corporală a
celor care sunt nevoiți să deplaseze pe acest drum.
Țin să vă mulțumesc în numele Primăriei, în numele Consiliului Local Bixad cât
și în numele Bisericii Romano Catolice din Bixad pentru bunăvoința și sprijinul acordat
pentru reconstruirea acestei clădiri.
Vă mulțumesc!
Dau cuvântul domnului vicepreședinte.
Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Bună ziua, sărut mâna!
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Mulțumim domnului primar că ne găzduiește, nu este prima ocazie când
Consiliul Județean Covasna ține ședință în afara sediului.
De fiecare dată când am ținut ședința în afara sediului, deplasarea avea un țel
bine definit.
Într-o dimineață de duminică, mai exact pe 3 februarie, am primit un telefon și
mi-sa comunicat că este incendiu la Bixad, am urcat imediat în mașină și am venit la
fața locului, unde am văzut că ardea Parohia Romano Catolică.
Credeți-mă, ceea ce m-a mirat cel mai mult și a fost cel mai emoționant era faptul
că la fața locului au fost prezenți toți locuitorii din comună, au ajutat și au făcut tot
posibilul ca să salveze lucrurile din interiorul Parohiei.
Bine înțeles, mulțumim pompierilor, care la fel au fost prezenți și ei au făcut tot
posibilul ca să stingă focul în cel mai scurt timp.
În drum spre acasă, am vorbit cu domnul Președinte Tamás Sándor, și ne-am
înțeles că noi trebuie să ajutăm la reconstruirea parohiei și am găsit calea prin care
putem ajuta la reconstruirea parohiei.
Bine înțeles ne-am interesat cât va costa această lucrare, am văzut socotelile, și
am oferit să plătim 1/3, adică să contribuim cu 300 de mii de lei la această lucrare.
Eu cred că așa este normal, dacă comunitatea locală în așa fel a muncit să salveze,
și în ultimul moment, bunurile din parohie.
Iată motivul pentru care ținem ședința de astăzi la Bixad.
Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor lipsește, lucrările şedinţei
ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu prevederile art.
107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 148/2016.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30
mai 2019, 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. 180 /24 mai 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 39 /S/24 mai 2019.
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. vicepreședinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei
31 în funcţie. Lipsesc consilierii Benedek Erika, Klárik Attila, Lukács László, Oltean
Csongor, Szőcs László și Tamás Sándor.
Am respectuoasa rugăminte să închideți telefoane pe timpul ședinței!
Vă mulțumesc pentru înțelegere!
Henning László János: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
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La lucrările şedinţei noastre, din partea
Covasna, nu participă nimeni.

Instituţiei

Prefectului

judeţului

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

-

Dl. Lt. col. Martin Mihai – Șef Structura Teritorială Probleme Specială
Covasna;

-

Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Județean de Urgentă „Dr.
Fogolyán Kristóf” ;

-

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

-

D-na Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului 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.
Consilierii locali ai Comunei Bixad;
Dl. paroh – Bilibók Géza?

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
18 aprilie 2019, 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?
(A sosit domnul consilier Szőcs László, de la această fază a ședinței sunt
prezent 26 de consilieri județeni. )
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
26 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 18 aprilie 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, vă rog să fiți de acord cu
completarea proiectului ordinii de zi cu încă trei materiale și anume:
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1. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri
publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativștiințifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult
din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Spitalului Judeţean de Urgenţă
”Dr. Fogolyán Kristóf” -Sfântu Gheorghe pentru întocmirea documentației necesară
obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiție ”Construire Clădire
Boli Pneumologice la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu
Gheorghe” în numele și pentru Județul Covasna, în vederea participării Județului
Covasna la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)
derulat de Compania Națională de Investiții S.A. (CNI);
3. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV pe anul 2018.
Menționez că materialele au fost prezentate în comisii de specialitate.
Supun aprobării plenului propunea de mai înainte.
Cine este pentru?
23 de voturi
Cine este contra?
3 voturi (Boricean Cosmin, Deaconu Ion și Floroian
Stelian Olimpiu)
Dacă se abţine cineva?
Floroian Stelian Olimpiu: Suntem împotrivă cu includerea proiectului de
hotărâre de la pct. 1 din propunere.
Calinic Sabin: Dacă îmi permiteți, doresc să spun două lucruri: tocmai n-am
consultat puțin afară și am constatat un lucru și anume că aceste liste, tabele sunt făcute
fără acoperire. Nu mă refer la anexele cu programe culturale și religioase, mă refer la
programele sportive și de recreere.
Propunerea noastră inițială era să nu discutăm cel puțin astăzi, pentru că nu știm
ce s-a făcut ce s-a întâmplat.
Anul trecut a fost dezbătut și a știut fiecare dintre noi ce și cum.
Ar fi vorba de o formalitate, se spunea, dar cu sume despre care noi nu știm
nimic.
Henning László János: A fost constituit o comisie conform Hotărârii Consiliului
Județean Covasna, pe diferite componente, deci fiecare fracțiune are reprezentant în
aceste comisii, eu am crezut că fiecare fracțiune va discuta în ședința fracțiunii aceste
probleme și dacă ar fi avut probleme, nu în momentul de față ci mult mai înainte
trebuia să sesizeze acest lucru.
Deci, îmi pare nespus de rău.
Calinic Sabin: Fără nici un fel de documentație?
Floroian Stelian Olimpiu: Am primit documentația în ziua comisiei și nu mai
înainte cum trebuia și în plus de asta anexa cu sportul astăzi s-a dezbătut în comisie.
Grüman Róber-Csongor: Ideea este în felul următor: din cauza că Guvernul nu a
aprobat bugetul pe anul în curs, să zicem la finalul anului trecut, noi am putut să dăm
drumul la sesiunile de finanțare doar în luna aprilie, ceea ce însemnă că asociațiile
civile, cultele etc. au pierdut deja cinci luni din acest an, dacă noi astăzi nu aprobăm
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aceste proiecte atunci însemnă că vor pierde încă o lună și o să înceapă proiectele
din iulie.
Deci, cine și-a propus să facă program în luna iunie, n-o să beneficieze de
sprijinul financiar al Consiliul Județean Covasna.
Boricean Cosmin: Săptămâna viitoare putem să ținem o ședință extraordinară în
care putem discuta aceste probleme urgente și așa toată lumea va fi împăcată.
Henning László János: Fiind această divergență, propun să se voteze fiecare
punct în parte din propunere.
Supun la vot propunerea de a include în ordinea de zi Proiectului de hotărâre
privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de
tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean
Covasna pe anul 2019.
Cine este pentru?
Cine este contra?

Dacă se abţine cineva?

20 de voturi
6 voturi (Boricean Cosmin, Deaconu Ion, Floroian
Stelian-Olimpiu, Calinic Sabin, Mike Gabriella și Teacă
Florentina)
-

Supun la vot propunerea de la punctul doi, și anume includerea pe proiectul
ordinii de zi a Proiectului de hotărâre privind împuternicirea Spitalului Judeţean de
Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -Sfântu Gheorghe pentru întocmirea documentației
necesară obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiție ”Construire
Clădire Boli Pneumologice la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe” în numele și pentru Județul Covasna, în vederea participării
Județului Covasna la Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social
(PNCIPS) derulat de Compania Națională de Investiții S.A. (CNI).
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

Supun la vot propunerea de la punctul doi, și anume includerea pe proiectul
ordinii de zi a Raportului de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
AQUACOV pe anul 2018.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

Mulțumesc.
Astfel proiectul ordinii de zi va fi completat cu încă trei materiale.
Varga Zoltán: Pentru a fi înscris pe ordinea de zi trebuie votul majorității
consilierilor prezenți., deci îndeplinește condiția de a fi înscris pe proiectul ordinii de zi.
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Henning László János: Mulțumesc.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între
județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Asociația Vadon în vederea
finanțării și realizării în comun a evenimentului „Galopiadei Secuiești”;
2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 67/2019 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar
2019;
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna
şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2019;
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2019;
5. Proiect de hotărâre privind 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 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 25/2009 privind însușirea inventarului bunurilor
imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Covasna;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării imobilului situat în str. Silozului
nr. 18 Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în Cf. nr. 25684 Sfântu Gheorghe
care va fi destinat funcționării unui Centru de sprijin și suport pentru tinerii peste
18 ani proveniți din sistemul de protecție a copilului;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de către
Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru cumpărarea unor
imobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic - Plan
înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău;
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului
Covasna, Ediția 2019;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 91/2016;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației
Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna la „Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în anul 2019, la „Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto național 2017-2019”;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
182/2018 privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean
Covasna cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna
și Fundația SERA ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament nr. 6
Olteni și înființarea a trei case de tip familial în orașele Baraolt și Întorsura
Buzăului, respectiv pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la
Convenția de asociere încheiată între Fundația SERA ROMANIA, Județul Covasna
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15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

-

prin Consiliul Județean Covasna și
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Acordul
de asociere/parteneriat încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și
Fundația SERA Romania, pentru implementarea proiectului “Prevenirea
instituționalizării/reintegrării în familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei
măsuri de protecție specială”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna în parteneriat cu Fundația” Sera România”
la Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea
socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la
servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și
servicii sociale de interes general, apel de proiecte: Cod MySMIS 129310, Apel:
POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 cu proiectul ”Aproape
de familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul
Covasna” precum și a implementării acestuia;
Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativștiințifice, sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților
de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2019;
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr.
Fogolyán Kristóf” -Sfântu Gheorghe pentru întocmirea documentației necesară
obținerii autorizației de construire pentru obiectivul de investiție ”Construire
Clădire Boli Pneumologice la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”
Sfântu Gheorghe” în numele și pentru Județul Covasna, în vederea participării
Județului Covasna la Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social (PNCIPS) derulat de Compania Națională de Investiții S.A. (CNI);
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC pe
anul 2018;
Raportul de activitate al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”- „Háromszék” pe
anul 2018;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2018;
Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2018;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pe
anul 2018.
Diverse
Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea
unei zile de concediu de odihnă, în data de 30.05.2019.

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?
20 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

6 voturi (Boricean Cosmin, Deaconu Ion, Floroian
Stelian-Olimpiu, Calinic Sabin, Mike Gabriella și
Teacă Florentina)
În urma supunerii la vot cu 20 de voturi „pentru” și 6 „abțineri” 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 5, 9, 10, 11, 17 și 18 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor prezenți la şedinţă.
– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 6, 7 și 8 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
aprobarea încheierii unui contract de asociere între județul Covasna prin Consiliul
Județean Covasna și Asociația Vadon în vederea finanțării și realizării în comun a
evenimentului „Galopiadei Secuiești”.
Consiliul Județean Covasna va finanța cu 150 mii de lei la organizarea
„Galopiadei Secuiești”.
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.
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La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 67/2019 pentru
aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;
Orbán Miklós: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Henning László János: Mulțumesc.
Având în veder că luna trecută nu am aprobat cotizația anuală pentru Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC acum trebuie să adoptăm.
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.
(Nu a participat la vot domnul consilier Orbán Miklós, conform art. 46, alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.)
La punctul trei 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 2019;
Aș dori să menționez câteva puncte: vom acorda 170 de mii de lei pentru
elaborarea planului județean de gestionare a deșeurilor în Județul Covasna, 440 de mii
de lei reprezentând cotizația anuală pe anul 2019 al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Agrosic pe care chiar am votat și majorarea cotizației anuale cu suma
de 0,5 mii lei pentru Adunarea Regiunilor Europene, majorarea bugetului Centrului
Militar Județean Covasna cu suma de 60 mii lei pentru executarea unor reparații la
clădire, și un lucru foarte important 1 milion de lei datorită creșterii deficitului financiar
prin subfinanțarea serviciilor medicale și neasigurarea creșterilor cheltuielilor de
personal, Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf care a cerut sprijinul
financiar al Consiliului Județean Covasna pentru plățile restante cu peste 90 zile
întârziere la furnizorii de medicamente, materiale sanitare și pentru asigurarea
siguranței și calității actului medical.
Aceste sume pentru Spitalul Județean trebuia să fie asigurate de către Casa de
Asigurări de Sănătate, dar noi așa considerăm că avem obligația să ajutăm bolnavii
când au nevoie de medicamente, pansamente etc. și de aceea acordăm suma de 1 milion
de lei Spitalului și sperăm că începând cu 1 iulie 2019, Casa de Asigurări de Sănătate va
încheia contractul în așa fel încât Spitalul să nu mai ajungă în situația în cât să nu poată
achita facturi la furnizorii de medicamente.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Orbán Miklós: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Henning László János: Mulțumesc.
Alte observații dacă sunt?
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.
(Nu a participat la vot domnul consilier Orbán Miklós, conform art. 46, alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.)
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
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;
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?

26 de voturi
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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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
25/2009 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul
privat 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?
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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cumpărării imobilului situat în str. Silozului nr. 18 Sfântu Gheorghe, județul
Covasna, înscris în Cf. nr. 25684 Sfântu Gheorghe care va fi destinat funcționării unui
Centru de sprijin și suport pentru tinerii peste 18 ani proveniți din sistemul de protecție
a copilului;
A fost numit o comisia de negociere pentru cumpărarea unui imobil, iar imobilul
ales de comisie are o valoare de 140 de mii de euro.
Este prezent doamna director general Vass Mária, dacă dorește să ne expună
ceva.
Vass Mária: Așa este, a fost numit o comisie, eu personal n-am fost în comisie,
dar pot să vă spun că clădirea respectivă corespunde cerințelor și în momentul în care
se va achiziționa această clădire, atunci noi vom renunța la cele două apartamente, în
care în momentul de față stau acești tineri de peste 18 ani.
Anul trecut în decembrie s-a votat că suntem de acord cu achiziționarea unui
imobil și tinerii din cele două apartamente vor fi mutați în clădirea nouă.
De fapt unul dintre cele două apartamente se va da înapoi Consiliului Județean
Covasna, iar în celălalt apartament va funcționa proiectul național cu privire la violența
copilului și violența în familie.
Henning László János: Mulțumesc.
Se va elibera un apartament, care probabil va fi dat Spitalului Județean pentru
locuință de serviciu pentru medici.
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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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de către Județul Covasna prin Consiliul
Județean Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul
istoric denumit „Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în
comuna Comandău;
Partea de sus din Comandău o vom cumpăra noi, ca și Consiliul Județean
Covasna, iar partea de jos va fi cumpărată de Primăria orașului Covasna, ca să salvăm
planul înclinat.
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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
actualizarea Monografiei economico-militare a județului Covasna, Ediția 2019;
Este prezent domnul Lt. Col. Martin Mihai, șeful Structurii Teritoriale Probleme
Speciale Covasna, dacă doriți să spuneți ceva.
Lt. Col. Martin Mihai: Da, domnul vicepreședinte, materialul a fost prezentat în
comisiile de specialitate dar totuși doresc să fac câteva precizări pentru că au fost
formulate și câteva întrebări.
Sunt principalul beneficiar al acestei monografii economico-militare cât și
responsabil cu întocmirea și controlul acestei monografii.
Ea are caracterul secret de serviciu, se întocmește o dată la patru ani, noi am
întocmit în anul 2016 și vom întocmii la anul.
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Anual ea se actualizează, din această cauză în anul 2016 când a fost
supus aprobării Consiliului Județean Covasna și având caracter secret de servicii, au
fost solicitate să fie consultate fără autorizație de acces la informații secrete, ulterior
anexele devenind nesecrete, studierea cărora se poate face în biroul unde se păstrează
actele cu caracter secret și biroul acela este așa de mic încât încape o singură persoană și
dacă intră și doamna Creangă atunci nici aer nu vor mai primii.
Pentru acest lucru, eu am rugat pe doamna Creangă Otilia să vă prezinte anexele
nesecrete actualizate, dar care conform H.G. nr. 585/2002 se supun acestui regim de
informații clasificate și nu se pot da publicității, pentru că sunt documente ale Forțelor
de Apărare Națională.
În toate situațiile în care se constituie anexe la Monografie se fac la solicitarea
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale.
Noi avem o aplicație unde se introduc toate datele și rezultă această listă pe carel vedeți și dumneavoastră.
Totuși, ca să intrați în posesia unor informații din această monografie trebuie să
solicitați nu Consiliului Județean ci Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale.
Aici era problema că unii au solicitat informațiile, nu zic că nu vi se pot pune la
dispoziție, dar legea prevede că se pot pune la dispoziția Instituțiilor Sistemului
Național de Elaborare, se solicită aprobarea Administrației și să zicem că s-ar putea să
aveți aceste informații și dumneavoastră, una din anexe.
Normal, dacă nu era biroul secret atât de mic, se putea consulta monografia,
pentru că nu se poate trimite nici pe e-mail, nici pe CD, în totalitate conținutul este
secret de serviciu.
Vă mulțumesc!
Dacă sunt întrebări răspund cu plăcere.
Henning László János: 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 91/2016;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Varga Zoltán: Stimate domnule vicepreședinte, permiteți-mi să dau citire
proiectului de hotărâre pentru că vă privește ex verbis.
Dă citire proiectului de hotărâre.
O să votați imediat la fonduri nerambursabile, și dacă acolo în acel ONG aveți un
interes să aveți grijă pentru că este vorba de „orice persoană fizică sau juridică cu care
au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia”, deci dacă este conducătorul
ONG-ului are o relație de angajament.
Știți bine că s-a dat o interpretare cu privire la conflictul interese în procesele cu
ANI și ca o consecință a acestora a apărut această modificare legislativă.
Adoptând această hotărâre, înseamnă că de acum încolo pe ordinea de zi se
aplică aceste prevederi și pentru dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Henning László János: Mulțumim.
Calinic Sabin: Am sesizat un lucru, sigur că nu e un mare impediment, dar este
legat un principiu și anume principiul predictibilității, deci, dacă bănuiește că a fi …..
Nu e predictibil să bănuiești înainte de a exista.
Varga Zoltán: E o reproducere a textului legal.
Calinic Sabin: Am văzut și eu în Monitorul oficial.
E o nebunie!
O să-l atace cineva într-o bună zi, pentru că într-adevăr e nepredictibil să spui că:
„Eu bănuiesc că aș putea fi într-un conflict de interese”.
Fă-i certitudinea. Iești sau nu iești?
Varga Zoltán: Da, și la orice decizie se referă nu numai la hotărâri.
Calinic Sabin: Nu este vina celor care au redactat.
Henning László János: Au preluat din textul legal.
Alte intervenții dacă sunt?
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 unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSISIC;
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
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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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Județului Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto național 2017-2019”;
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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în anul 2019, la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
național 2017-2019”;
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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 182/2018 privind
aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA
ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni și înființarea a trei
case de tip familial în orașele Baraolt și Întorsura Buzăului, respectiv pentru aprobarea
proiectului Actului adițional nr. 1 la Convenția de asociere încheiată între Fundația
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SERA ROMANIA, Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
Sunt trei proiecte de hotărâri care au aceeași obiect.
Trebuie știut faptul că învățământul special este comasat în patru regiuni și în
jurul acestora construim și rețeaua de protecție a copilului.
Aceste patru regiuni sunt: Sfântu Gheorghe, Tg. Secuiesc, Întorsura Buzăului și
Baraolt.
Știți foarte bine, că părinții de la Baraolt au văzut puțin altfel această situație,
poate comunicarea nu a fost destul de bună, așa considerăm că în vedere evitării
situației tensionate amânăm construirea caselor familiale din Baraolt.
Copii din sistem vor fi direcționați, în funcție de localitățile de unde provin, întruna din aceste patru regiuni.
În momentul de față din Baraolt sunt 8 copii, în cazul în care crește acest număr
atunci vom construi și la Baraolt case familiale, dar având în vedere că la proiecte
suntem legate de termene, am decis că la Tg. Secuiesc pe terenul Consiliului Județean
Covasna în incinta Centrului de plasament, vom construi cele două case, iar în Sf.
Gheorghe vom cumpăra un imobil.
Problema protecției copilului este o problemă mult mai complexă decât
închiderea unui centru de plasament, care este o procedură lungă.
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 proiectului Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere/parteneriat
încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA Romania, pentru
implementarea proiectului “Prevenirea instituționalizării/reintegrării în familia naturală
a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială”;
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
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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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna în parteneriat cu Fundația” Sera România” la Programul
Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de
interes
general,
apel
de
proiecte:
Cod
MySMIS
129310,
Apel:
POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 cu proiectul ”Aproape de
familie - proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”
precum și a implementării acestuia;
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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și
acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, recreere și de tineret, sprijinul
financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul
2019;
Cine are interes după cele prezentate de domnul secretar?
Balázs Jozsef-Atila, Fazakas András-Levente, Szőcs László, Dálnoki Lajos și
Teacă Florentina.
Teacă Florentina: Bănuiesc că s-a putea interpreta că sunt membru.
Calinic Sabin: Și acest lucru se poate interpreta. Eu sunt catolic și sunt membru
al bisericii catolice.
Grüman Róbert-Csongor: Este decizia dumneavoastră dacă doriți să participați
la deliberare și la vot, sau nu.
Henning László János: Vă mai gândiți.
Teacă Florentina: Nu particip ca să fie toată lumea mulțumită, să nu cumva să
bănuiască cineva ceva.
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Varga Zoltán: Citesc din nou „orice persoană fizică sau juridică cu care au o
relație de angajament, indiferent de natura acestuia”. Fiind membru aveți relație de
angajament.
Henning László János: Referitor la proiecte aș spune câteva cuvinte, deci s-au
depus 472 de proiecte, la unitățile de cult avem suma de 1,8 milioane lei, la activități
educativ-științifice și recreere 500 de mii de lei, pentru organizații de tineret 150 de mii
lei, structuri sportive 200 de mii de lei, iar pentru activități culturale 500 de mii lei.
Dacă sunt observații, întrebări?
Floroian Stelian-Olimpiu: Stimați colegi, înainte de vot aș dori să spun câteva pe
care noi le am discutat la începutul ședinței.
Niciodată nu ne am opus finanțărilor de proiecte care sunt surse benefice pentru
locuitorii județului.
Suntem într-o situație specială fiindcă suntem aici la Bixad, domnul Primar ne
este gazdă și am venit ca să acordăm niște bani dumnealui pentru o chestiune care este
onorabil să fie finanțat.
Nu ne dorim niciodată să aprobăm bani, de care nu putem să fim siguri că
primește cineva indemn.
Problema este că nu știm de ce bani și de câte proiecte este vorba, dar recomand
și colegilor noștri de la PSD să voteze „pentru”, deoarece și noi vom vota „pentru”, că
altfel proiectul domnului Primar nu poate fi finanțat și nu putem să votăm separat
partea de culte și partea sport și recreere și acum câteva minute ne-am hotărât să votăm
„pentru”, cu rugămintea ca să nu se mai întâmple niciodată chestiunea asta și să avem
timp pentru a consulta documentele care fac parte din proiectele de acest gen.
Henning László János: Mulțumesc.
Calinic Sabin: Distinsă domnule vicepreședinte, distinse doamne și domni
colegi!
Domnul coleg înaintea mea a spus un lucru, dar eu pentru procesul verbal țin să
subliniez încă odată, că există pericolul să ne transformăm în niște persoane care
aprobă, sau iau decizii, pe lucruri care nu sunt suficient transparente, suficient
cunoscute și nu s-a făcut nici un efort ca acestea să fie cunoscute.
Sub acest aspect, cred că ar trebui să reflectăm și să nu ne aflăm în situații sau
bănuiala, că nu este transparent sau votăm lucruri despre care nu suntem chiar
convinși.
Respectuos solicita, aparatului de specialitate și conducerii Consiliului Județean
Covasna să aibă în atenție această necesitate a transparenței, mai ales acolo unde este
vorba de proiecte, din timp să fie pus la dispoziția acelei comisii și acelui reprezentant
al fiecărei fracțiuni politice care ia decizii, deci să aibă la dispoziție toate documentele
de la cerere până la raport de avizare, ca să se vadă pe baza căror argumente să acordă
sau nu se acordă.
În situația de față n-a fost așa, dar va fi hotărârea noastră.
Henning László János: Mulțumim.
Doresc să specific un lucru, știți foarte bine când avem posibilitatea am făcut tot
posibilul ca să găsim soluții ca să discutăm în amânunt despre aceste probleme.
Anul acesta a fost un an special având în vedere că bugetul a fost aprobat foartefoarte târziu și dacă mai decalăm cu încă o lună aprobarea acestor proiecte, cred că am
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fi ajuns ca din cele 472 de proiecte 100 să nu putem finanța, având în vedere că
termenul expira.
Deci, cred că ani de zile am fost transparenți și acum și perioada a fost foartefoarte scurtă, chiar și pentru aceea care au depus proiecte.
Ei aveau la dispoziție 10 zile să depună proiectul, care este o perioadă foarte
strânsă.
Teoretic a fost constrâns atât perioada de depunere cât și perioada de evaluare.
Ne pare rău că n-ați putut să aprofundați aceste materiale, încercăm în
continuare să facem tot posibilul ca la toți consilierii să ajungă toate materialele.
Teacă Florentina: Dacă tot am fost deconspirat că sunt implicată în asociații, n-o
să particip la vot dar o să-mi expun părerea.
Atâtea ani când am depus proiecte și la Consiliul Județean Covasna pentru
asociații, am învățat și eu cum este cu asociațiile, știu că sunt acele formulare, propuneri
de proiect vor fi evaluate, după niște criterii de evaluare, de către o comisie.
Comisia respectivă a primit o listă cu sume, iar discuția de astăzi va ajunge în
presă ce încredere vor mai avea asociațiile astea anul viitor?
Merită să se chinuie, să scrie ceva în formular, dacă comisia nici măcar nu a putut
să vadă ce au scris ei.
Grüman Róbert-Csongor: Compartimentul de specialitate a Consiliului Județean
Covasna au uitat peste 500 de proiecte și a venit cu o sugestie și comisa a avut dreptul
de a studia oricare din proiectele depuse.
Dacă nici unu dinte membrii comisiei nu a cerut nici un proiect, este treaba lor,
dar ca să încheiem această discuție într-un context mai pozitiv, vă spun că la acest punct
dăm 300 de mii de lei parohiei romano-catolice din Bixad, care a ars și este motivul
pentru care suntem aici.
Pentru discuții politice sau pentru discuții punctuale putem să găsim o altă dată
când să discutăm despre aceste probleme.
Eu sper ca toți, în afară de cei care nu pot să participe la vot, având un interes
personal, vor vota ”pentru”, că până la urmă întotdeauna am fost solidari când a existat
o problemă, a oricărei autorități administrativ-teritorială din județ.
Varga Zoltán: Doamna Teacă, doriți ca intervenția dumneavoastră să fie
consemnată în procesul verbal, întru-cât nici la dezbateri n-aveți voie să participați.
Teacă Florentina: Faceți cum credeți.
Vă rog să nu fiți influențați de ceea ce am spus și să facem în așa fel încât să fie
bine conform legii.
Calinic Sabin: E puțin absurd pentru mine, e un fel de glumă.
Atunci la proiecte sportive, dintre fotbaliști nici unu nu votează că are interese?
Nu se poate.
Henning László János: Mulțumim.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
-
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(Nu au participat la vot consilierii Balázs Jozsef-Atila, Fazafas AndrásLevente, Szőcs László, Dálnoki Lajos și Teacă Florentina, conform art. 46, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Tacă Florentina: Cei care au votat pentru, nu pot să participe să zicem Nedeia
Mocănească.
Bács Márton Csaba: Mulțumim pentru sprijinul acordat.
Henning László János: Mulțumim consilierilor pentru înțelegere.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind împuternicirea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -Sfântu
Gheorghe pentru întocmirea documentației necesară obținerii autorizației de construire
pentru obiectivul de investiție ”Construire Clădire Boli Pneumologice la Spitalul
Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe” în numele și pentru
Județul Covasna, în vederea participării Județului Covasna la Programul Național de
Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) derulat de Compania Națională de
Investiții S.A. (CNI);
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 Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC pe anul 2018;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune”- „Háromszék” pe anul 2018;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
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Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2018;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate.
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 a
unor consilieri județeni pe anul 2018;
Ați primit raportul de activitate a domnului consilier Deaconu Ion și a
subsemnatului.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialele prezentate.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialele prezentate.
La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pe anul 2018.
Ați primit materialul .
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Diverse;

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea
unei zile de concediu de odihnă, în data de 30.05.2019.
Consiliul ia act de informarea domnului președinte.

Vă consult dacă aveți probleme de discutat la punctul Diverse?
Boricean Cosmin: Aș dori să vă aduc la cunoștință o situație: în cursul zilei de
azi, atât la Primăria Sf. Gheorghe cât și Consiliul Județean Covasna, a fost depus o
petiție care este semnată de aproximativ 200 de persoane, care se referă la starea fizică
sălii de gimnastică din cadrul Liceului Teoretic Mikes Kelemen, acolo își desfășoară
activitatea secția de gimnastică artistică din cadrul Clubului Sportiv Municipal Sf.
Gheorghe, la diferite grupe de vârste preșcolare și școlare în grupe mixte cu rezultate
foarte bune.
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Clădirea este în stare avansată de degradare, pe care sunt crăpături majore și
copii își desfășoară activitatea în condiții insalubre, care ar fi puțin spus, dar prezintă
pericol major, documentat cu fotografii.
Solicitarea acestor părinți, bunici, susținători ai acestui Club, este în măsura în
care reușim să îi ajutăm până găsirea unei noi săli, problema cea mai mare este că
aparatele de gimnastică din sală sunt ale antrenorilor și se pot monta oricând într-o altă
sală.
Din informațiile pe care au primit părinții când s-au interesat la direcțiunea
acestei școlii, este că s-ar putea ca această sală din spatele Liceului să fie chiar demolat.
Ideea este să încercăm să ajutăm acești copii și antrenor să își desfășoară în
continuare activitatea.
(Înmânează petiția domnului vicepreședinte Henning László-János.)
Henning László János: Trebuie să verificăm și să vedem toate aspectele acestei
probleme și după aceea mai vorbim.
Floroian Stelian-Olimpiu: Doresc să vă atrag atenția dumneavoastră asupra
Stațiunii Covasna, în special a Spitalului de Cardiologie și a hotelurilor din vecinătatea
Spitalului, este legat de prezența urșilor, prezență care aduce numai lucruri negative
atât pacienților cât și turiștilor.
Încet-încet nici pacienții și nici turiștii nu vor să vină în zonă.
Vă spun că în fiecare noapte își face prezența în Spital, a demolat câteva garduri
și angajații spitalului sunt destul de speriați, mai ales medicii care efectuează gardă.
Am informat organele competente, Primăria orașului Covasna, Prefectura
Covasna cât și Agenția de Mediu și poate împreună vom găsii o soluție.
Henning László János: Cunoaștem problema, este o problemă mai generală.
Balázs Jozsef-Atila: Dacă domnul coleg a ridicat problema, simt nevoia și eu să
vă spun, că la Bálványos umblă ursul și în plină zi, dărâmă gardul și intră în curțile
oamenilor, care au postat mai multe filmulețe despre urși.
Oamenii din zonă m-au rugat să vă informez despre această situație din
Bálványos.
Am o idee, nu știu dacă e bună sau nu: dacă câinii sunt sterilizați urșii nu pot fi
sterilizați?
Dacă să zicem că la Balványos sunt 10 urși femele anul viitor vom avea 30 de
urși.
În cazul în care nu găsim o soluție nimeni nu va avea curajul să viziteze stațiunea
Balványos.
Să nu mă înțelegeți greșit, nu sunt împotriva urșilor dar situația este foarte gravă.
Fazakas Péter: În legătură cu DJ 121A m-au căutat cetățenii din Comuna
Ghidfalău.
În urma reabilitării drumului a fost creat șanț lângă drum și oamenii trebuie să
ocolească, să facă drum în plus pentru a intra pe pământul lor de lângă drum.
Nu s-ar putea să fie montate niște podețe pentru a putea intra pe pământ, deja
sunt unii care au trecut peste șanț cu utilaje și deja șanțul a fost deteriorat.
Ca în viitor să avem alte probleme ar trebui să găsim o soluție.
Vă mulțumesc.
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Kovács Ödön: Am primit și noi reclamație cu privire la această problemă,
dar trebuie să vă spun că noi nu am atins de nici un drum de exploatare și nu putem să
facem podeț la fiecare parcelă.
Proprietarul terenului să depună o cerere la noi, pe care o aprobăm, prin care
solicită să depunem un tub în șanț peste care va putea intra pe ternul respectiv.
Dar, să zicem că sunt 500 de parcele lângă respectivul tronson de drum e
imposibil să punem la fiecare parcelă câte un tub.
Al doilea posibilitate ar fi ca fiecare om să renunțe la 2 m de pământ paralel cu
șanțul și să facă un drum de exploatare de pe care pot intra pe parcelele respective.
Noi n-am făcut șanț, unde exista drum de exploatare, noi am lăsat deocamdată
așa cum e și intenționăm să băgăm tuburi laterale la intrarea pe drumurile de
exploatare.
Henning László János: Alte intervenții dacă sunt?
Grüman Róber-Csongor: Aș dori să informez colegii noștri, că Fracțiunea UDMR
va ține o întâlnire de lucru, joi 6 iunie ora 16,00 la cimitirul din Valea Uzului și bine
înțeles prin acest lucru dorim să semnalăm că nu suntem de acord cu amplasarea ilegală
a crucilor de beton de către Primarul, Primăria din Dărmănești într-un cimitir care nu
aparține de unitatea administrativ-teritorială Dărmănești.
Mulțumesc.
Pethő István: Și consilierii din EMNP-PPMT vor participa la această întâlnire de
lucru.
Henning László János: Mulțumim.
Fazakas Péter: Și noi din PCM-MPP vom participa.
Henning László János: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Vicepreşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

Henning László János

VARGA Zoltán

