1

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 26 septembrie 2019, ora 12,00

Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în delegație, lucrările
şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu
prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna nr. 210/2019.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26
septembrie 2019, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6)
raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean
Covasna nr. 277 /20 septembrie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 74
/S/20 septembrie 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 26 de consilieri judeţeni din cei
31 în funcţie. Lipsesc motivat consilierii Kiss Imre, Orbán Miklós, Tamás Sándor,
Váncza Tibor-István. Lipsește nemotivat domnul consilier Szőcs László.
Henning László János: 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 secretarul judeţului, iar în calitate
de invitaţi participă:

-

Dl. Vargha Mihály-Béla – director, Muzeul Național Secuiesc;
Dl. Fülöp Árpád – director economic, Spitalul Județean de Urgentă „Dr.
Fogolyán Kristóf”;
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-

Dl. Ivașcu Marius-Daniel
Poliţie Județean 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.

-

inspector șef, Inspectoratul de

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
30 august 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?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
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 30 august 2019.
La fel și Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din
data de 6 septembrie 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?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
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 6 septembrie 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.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, în vederea
realizării proiectului „Dotarea cu camere audio-video de tip BodyCam a
personalului cu atribuții de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Covasna”;
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2. Proiect de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al
Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2019;
3. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate cu
prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în vederea elaborării
proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Covasna;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 122/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor
specifice, în baza cărora, președintele Consiliului Județean Covasna numește și
eliberează din funcție administratorul public;
6. 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.)”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea Galeriei de Artă-Sfântu Gheorghe”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție ”Extinderea Muzeului Național Secuiesc, str. Kós
Károly, nr. 4 – Sfântu Gheorghe”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire pe bază de anunț
public, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de
transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, valabil până la
30.06.2023;
10. Diverse.
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?
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. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii
care au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii
consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe
care-l au în problema respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1, 2 și 3 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, în vederea realizării proiectului „Dotarea cu
camere audio-video de tip BodyCam a personalului cu atribuții de ordine publică din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna”;
După cum știu, acest proiect de hotărâre a fost pe ordinea de zi a ședinței din
luna trecută, a fost dezbătut în comisii de specialitate.
Domnul Inspector șef dacă aveți ceva de adăugat?
Ivașcu Marius-Daniel: La ședința trecută am făcut precizări, e corespondență
între compartimentele juridice.
Henning László János: Deci, s-au rezolvat impedimentele pe care le ați avut.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva 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 doi 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;
Înainte de a intra în dezbaterea proiectului de hotărâre, doresc să arăt că trebuie
să introducem în bugetul local, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,
suma de 5.340 mii lei pentru a putea plătii cota de 75% din totalul ajutorului de minimis
în Programul „StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru”.
Această completare a fost supusă avizării comisiilor de specialitate înaintea
ședinței, în consecință conform legii putem trece la dezbaterea proiectului de
hotărâre.
Pe lângă acestea trebuie să vă spun, ceea ce și în comisii s-a spus, că e vorba de 32
de mii de lei pentru Centrul Militar respectiv 500 de mii pentru Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat? Este prezent la ședință și domnul Fülöp Árpád directorul
economic al Spitalului.
Balázs Jozsef-Atila: Nu sunt de ajuns banii?
Sau legislația nu e bună, dacă nu este de ajuns bugetul pentru spitale?
Până când trebuie să mai ajutăm?
Fülöp Árpád: Deficitul financiar s-a creat anul trecut, adică în anul 2018 în urma
unor modificări legislative prin care au crescut cheltuielile de funcționare ale spitalului,
respectiv introducerea indemnizației de hrană în loc de tichete de masă.
Aceste cheltuieli au fost în jur de 60 de mi de lei pe lună, la care s-a adăugat și
fondul de handicap care se achită bugetului de stat cu care până acum am putut să
achiziționăm materiale de unități protejate.
Anul trecut prin efectul legii am avut acest deficit, la care s-a adăugat 40-45 de
mii de lei din creșteri salariale a personalului care fac curățenie și muncitorilor medicali.
Această creștere salarială a fost introdusă și acoperită ulterior prin subvenție dar
numai din luna mai.
Deci, asta însemnă că primele 4 luni au fost acoperite, după care am solicitat
ajutor financiar din partea Consiliului Județean Covasna pentru că acest deficit s-a
concretizat în creșterea plăților restante către furnizori ajungând aproape de arierat.
Deaconu Ion: Deci, vorbim despre influențe salariale? Adică dumneavoastră la
creșterea cheltuielilor de personal vorbiți și despre influențele salariale?
Vă reamintesc că Guvernul asta PSD a plătit și plătește influențele financiare.
Henning László János: Dar n-a plătit din luna mai așa a zis domnul director
economic.
Fülöp Árpád: Această creștere este numai la categoria de personal la care a
crescut salariul de la 1 ianuarie 2019 și subvenția s-a acordat din luna mai.
Henning László János: Deci, e vorba de 4 luni de zile.
Deaconu Ion: Vă reamintesc un lucru foarte important, instituțiile publice
precum și funcțiile publice sunt stabilite prin lege, la fel și plata cheltuielilor de
personal.
Asta însemnă cumva că Spitalul Județean nu are nici măcar bani să acopere plata
cheltuielilor de personal?
(A sosit domnul consilier Szőcs László. De la această fază a ședinței sunt
prezenți 27 de consilieri județeni.)
Fülöp Árpád: Noi avem finanțare pentru funcționarea totală a Spitalului.
Deaconu Ion: Asta însemnă că Spitalul Județean nu are nici măcar bani să
acopere plata cheltuielilor salariale?
Fülöp Árpád: Au crescut cheltuielile salariale care n-au fost subvenționate, n-au
fost acoperite din contractele cu Casa, asta însemnă că a trebuit să luăm banii de la
cheltuieli materiale.
Deaconu Ion: Asta știm. E foarte simplu….
Henning László János: Foarte simplu …
Nu vă supărați am vrut să intervin eu, pentru că mi se pare absolut aberant, ca
diferența, adică procentul dintre cheltuielile salariale și cheltuielile materiale teoretic să

6

diminueze atât de mult cheltuielile materiale încât să nu se cumpere
medicamente? Așa ceva ca să dea cheltuielile salariale?
Deaconu Ion: Domnu vicepreședinte. Văd că sunteți destul de pornit.
Henning László János: Dânsul a zis foarte clar că au rămas în restanță de 20 zile,
de 120 de zile…
Deaconu Ion: Lucrez și eu la Spital deci știu despre ce este vorba.
Nu se pune problema calității actului medical, nu se pune…
Henning László János: Cum să nu se pună în clipa în care noi trebuie să dăm
bani de la Consiliul Județean?
Deaconu Ion: Dar nu pentru creșteri cu cheltuielile salariale.
Henning László János: Dar alea influențează, pentru că dacă nu erau acele
creșteri pur și simplu nu se introducea și nu aveau restanțe la furnizori.
Deaconu Ion: Aș întreba UDMR-ul ar fi de acord ca eu personal să mă ocup să
fac un proiect prin care, Spitalul de Cardiologie pentru că despre asta e vorba și secțiile
externe care furnizează servicii medicale celor în zona respectivă.
Deci, ar fi de acord UDMR-ul să se facă un proiect prin care găsim o soluție ca și
aceste instituții să fie finanțate de Consiliul Județean? Adică aceste secții externe care
oferă servicii în zona rurală.
Henning László János: Dumneavoastră specificați că Ministerul Sănătății este
atât de bun încât cheltuielile salariale sunt totalmente plătite, actul medical să nu-l
discutăm aici, iar pe de altă parte spuneți să preluăm, sau nu știu cine să preia, niște
entități care momentan sunt sub egida Ministerului Sănătății.
Deaconu Ion: Vă amintiți cumva, cine era la putere când aceste entități au fost
predate și s-a întâmplat în Județul Covasna un lucru absolut aberant.
O marcă, o nouă marcă, un spital care se numește Spitalul de la Vâlcele a
dispărut de notaritate în România, a dispărut datorită unor decizii luate la un moment
dat inclusiv și cu acordul autorităților locale și județene.
Vă amintiți cumva?
Henning László János: Era în 2010.
Deaconu Ion: Cum este posibil ca un spital cum a fost Spitalul de la Vâlcele să fi
transferat la Întorsura Buzăului.
Henning László János: Cred că ați demarat…
Deaconu Ion: N-am demarat! Faceți legătura.
Grüman Róbert-Csongor: Domnul consilier, la Diverse, la ultimul punct dacă
sunt discuții politice, dacă doriți să exprimați în tematici care nu au legătură cu punctele
de pe ordinea de zi, în cadrul acestui punct, puteți să le faceți.
Acum este vorba să luăm o decizie despre proiectul de hotărâre de pe ordinea de
zi, bine înțeles dacă doriți puteți să expuneți părerea, dar dacă este ceva lângă și
discuțiile politice se face la Diverse.
Deaconu Ion: Asta spuneți dumneavoastră!
Erați cumva atunci în conducere?
Grüman Róbert-Csongor: Nu. Dar dacă doriți puteți să întrebați conducerea
Consiliului Județean sau colegii despre ce s-a întâmplat acum 10 ani aveți, opțiunea să
faceți la punctul Diverse.
Cine poate cu siguranță va răspunde.
Haideți să închidem aici discuția privind acest punct.
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Henning László János: Chiar putem să discutăm, deci nu ne abatem de la
această problemă, iar problema preluării spitalelor e totalmente altă problemă.
Altă problemă este a pacienților de zi de zi, unde banii sunt tot mai puțini.
Deaconu Ion: E problemă de management.
Henning László János: Nu! Pe de parte nu.
Până ce banii vin de la Casa de Asigurări și ei sunt absolut rigizi în acest sens…
Deaconu Ion: Să nu-mi explicați pentru că lucrez la Spitalul de Cardiologie care,
după multele lupte ale conducerii, în acest moment reușește să obțină maximul.
Până acum o lună aveau să zicem o sumă și după două luni de negocieri au
reușit să obțină o sumă dublă.
Cei de la Spitalul Județean de ce n-au luptat să mărească suma?
Henning László János: Au crescut, asta sunt realitățile.
Deaconu Ion: O să vă spun un lucru foarte important, care n-am vrut să spun
până acum, așa de mult au crescut încât nu se acoperă serviciile.
Henning László János: Săptămâna viitoare o să rog pe domnul manager să vină
și să arate exact cât a primit de la Casa de Asigurări de Sănătate ceea ce se discută
momentan pe această speță, deci până în iunie care a fost suma și care este suma
negociată acum.
Deaconu Ion: Cu 20% mai mic.
Henning László János: O să spună el, poate că e 20% .
Evident, cu suma aceasta pe care a negociat, teoretic, la Casa de Asigurări vor
acoperii acele sume.
Și eu asta am întrebat, de câte ori o să dăm câte 500 de mii.
Răspunsul la această întrebare a venit din partea directorul economic, respectiv
din partea managerului, zicând că după această nouă negociere ei o să acopere atât
partea salarială cât și partea medicală.
Fülöp Árpád: Această creștere la contract este de la 1 august.
Henning László János: Luna viitoare o să rugăm pe domnul manager să vă facă
o demonstrație în legătură cu acestea.
Deaconu Ion: Bine.
Henning László János: Atunci am încheiat discuțiile la acest punct.
Deaconu Ion: Eu n-am probleme medicale, sau cu serviciile, problema mea este
legată de creșterile de cheltuieli salariale care vin din influențe.
Atât!
E adevărat că este perioada aceea de 4 luni.
Henning László János: Cum v-am zis, e aceea diferență de 4 luni.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea formulată la început.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
completarea formulată de domnul vicepreședinte.
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La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru
anii 2021-2023;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Covasna;
Este vorba de armonizarea regulamentului conform prevederilor noului Cod
administrativ.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 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. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 122/2012 privind
aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice, în baza cărora, președintele
Consiliului Județean Covasna numește și eliberează din funcție administratorul public;
De asemenea este o armonizare cu Codul administrativ.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție
„Reabilitarea Galeriei de Artă-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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție
”Extinderea Muzeului Național Secuiesc, str. Kós Károly, nr. 4 – Sfântu Gheorghe”;
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea procedurii de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile, a
unor trasee cuprinse în Programul de transport public de persoane prin servicii regulate
în trafic județean, valabil până la 30.06.2023;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Grüman Róbert-Csongor: Am o propunere de modificare.
La anunțul de participare care este anexă la procedura de atribuire la punctul 2
să nu scriem exact traseele, ci acestea să fie scrise în momentul în care o să ajungem
acolo.
Varga Zoltán: După cum știu, deja așa a fost prezentat în comisii de specialitate,
deci nu trebuie aviz pentru modificare.
Henning László János: Așa a fost avizat.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Diverse;
Dacă sunt probleme de discutat la acest punct?
Balázs Jozsef-Atila: Îmi cer scuze, o să vă rețin doar două minute.
Cum domnul Áder János era preocupat de ape, în ultima vreme și pe mine mă
preocupă problema apelor.
Problema apei potabile la Tg. Secuiesc este insuportabil, deoarece la etajul 3-4 nu
curge apa și dacă cumva curge atunci are o culoare închisă lichidul ciudat care curge
din robinet.
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Având în vedere că suntem acționar cu un procent de 15% în firma care
furnizează apa, vă rog ca la următoarea ședință să invitați o persoană de la firmă care
poate să ne răspunde atât la întrebări economice cât și la întrebări tehnice.
Rog pe domnul Kovács Ödön, el fiind reprezentantul Consiliul Județean Covasna
în firmă, să invite directorii firmei la următoarea ședință la care și eu mă voi pregăti și
voi centraliza întrebările și problemele formulate de cetățeni.
Eu sper că directorii ne vor onora cu prezența.
Henning László János: Cu siguranță vor veni.
Balázs Jozsef-Atila: Ideea este să putem expune problemele, dar și rezolvarea
acestora într-un termen scurt.
Henning László János: Bine.
Dacă sunt alte probleme de discutat 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.
Vicepreşedinte,

Secretar general al judeţului Covasna,

Henning László János

VARGA Zoltán

