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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 24 octombrie 2019, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Sărut mâna! Buna ziua!
Înainte să începem ședința dau cuvântul domnului primar Kocsis Béla care are
un cuvânt de salut.
Kocsis Béla: Bună ziua! Bun venit la Comandău!
Mă bucur că ședința Consiliului Județean Covasna se ține la Comandău.
Așteptam acest moment să ne întâlnim cu prilejul inaugurării taberei cu caracter
multifuncțional și pot să zic e și internațional.
Comandău știți că este o așezare înaltă și izolată, dar vă spun sincer că niciodată
n-am gândit că aici o să fie realizat o tabără de acest gen.
Toată lumea știe, mai ales cei din zona noastră, că anotimpurile nu prea se cert la
Comandău și de aceea era nevoie de o tabără cu caracter multifuncțional în timp de
vară și de iarnă.
Mulțumesc domnului președinte și consilierilor județeni că am ales Comandău
pentru acest obiectiv care totodată este o mare provocare pentru comuna noastră pentru
că totuși avem un Complex turistic și trebuie să răspundem și noi cu promptitudine.
Pot să zic că primul pas către turism s-a realizat în comuna noastră.
Încă o dată Bun venit la Comandău și vă mulțumesc că ați ales comuna noastră
pentru realizarea acestui obiectiv.
Tamás Sándor: Mulțumim domnule primar.
Dau cuvântul domnului director Gáj Nándor, care ne va prezenta istoricul recent
a taberei, dar istoricul complet a început acum 9-10 ani de zile, pentru că eu m-am uitat
în documentațiile noastre și pe 26 mai 2011 a adoptat Consiliul Județean Covasna
prima hotărâre prin care solicitam de la Ministerul de resort taberele de tineret din
Județul Covasna.
M-i se pare enorm de mult acest timp până am putut primi de la Guvern, până
am putut clarifica situația juridică și până am putut reclădi ruina care a rămas după ani
și decenii în Comandău și ceea ce a însemnat cândva tabăra.
De altfel, domnul primar 10 ani de zile din 1990 până în 2000 a fost directorul
taberei de atunci, dar din 2000 nu mai era în folosință civilizată acest loc.
Noi am solicitat de mai multe ori aceste tabere, dar cum v-am spus în anul 2011
am preluat prin hotărâre de guvern patru tabere din cele cinci din județ.
Tabăra din Crasna am dat Consiliului Local Sita Buzăului, tabăra din Ozunca am
dat la Bățani Mari, am pus în funcțiune și folosim tabăra de la Zăbala și am reclădit în
totalitate această tabără care am realizat 100% din bugetul Consiliului Județean
Covasna și ne-a costat în total 6,2 milioane de lei construcție plus amenajare.
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Și dumneavoastră ați văzut pe din afară cele trei clădiri și curtea, după ședință
o să intrăm și în dormitoare, plus este și un teren de sport.
Aici nu ne oprim pentru că după cum se vede am început construirea unei noi
școli în Comandău, nici asta n-a durat puțin până am putut începe, 3 ani de zile, avem
banii în totalitate asigurați printr-un contract de finanțare cu Guvernul României –
PNDL pentru clădire și o să vedem în continuare și pentru amenajare și mobilier.
În plus, în anii care au trecut aici în curtea unde suntem am clădit o sală de sport,
deci peste un an, sau maximum 2 ani de zile când se termină construirea școlii, va fi un
edificiu școlar, de tineret, de recreere 100% pusă la punct și cu condiții de 3 setele sau de
3 margarete.
Tabăra poate găzdui cel puțin 50-60 de oameni, atât vara cât și iarna.
Am discutat de mai multe ori cu domnul primar că asta însemnă relansarea sau
regândirea, de către cei din Comandău, ceea ce însemnă turism rural, pentru că desigur
noi vrem ca aceste clădiri să aibă viață și să fie întotdeauna plin.
Asta însemnă și o posibilitate, pentru cei din Comandău la servicii de calitate.
Atât vara cât și iarna Comandău este un loc mirific, extraordinar de frumos, dar
localnicii trebuie educați în sensul ca să poată să primească și turiști, sportivi, tineri etc.
Dau cuvântul domnului director Gáj Nándor.
Gáj Nándor: Stimate domnule președinte, stimați vicepreședinți, consilieri și
invitați!
Am o veste bună: nu sunteți aici numai ca să aprobați cele 9 proiecte de hotărâri
în care suntem implicați și noi, ci să vedeți că din finanțarea Consiliului Județean
Covasna și cu ideile noastre ce am putut construi în acești ani.
Permiteți-mi să vă prezint câteva fotografii despre tabăra pe care am preluat și
cum a devenit Centru de agrement.
Prezintă un slide show.
Aș dori să mulțumesc Consiliului Județean Covasna că au crezut în noi și au
văzut că ceea ce dorim să facem este bună pentru comunitate.
Mulțumesc constructorilor și domnului Manases-dirigintele de șantier pentru
munca depusă.
Mulțumesc domnului primar și consiliului local!
Poate că nu știți, dar terenul pe care se află Centrul de agrement este în
proprietatea Consiliului Local Comandău și noi avem drept de superficie.
Totodată doresc să mulțumesc domnului consilier Opra-Beni Béla, care este
directorul școlii din Comandău și ne-a sprijinit în tot acest timp și nu în ultimul rând
doresc să mulțumesc echipei mele, pentru că fără această echipă bună de la Școala
Populară de Arte și Meserii, n-am fi reușit să realizăm acest lucru.
O vorbă bună aș dori de la dumneavoastră, să dați mai departe cum arată această
tabără, în școli, la cunoștințe, să vină aici copii.
Tabăra încă nu este 100% finalizată, dorim să facem și un teren de joacă pentru
copii și sperăm că până în vara viitoare, cu ajutorul dumneavoastră, putem realiza.
To be continued!
Asta însemnă că vom continua, pe proiectul ordinii de zi este un proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor economice și tehnice ale Hotelului din
Malnaș Băi.
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Mulțumesc foarte mult!
Tamás Sándor: Mulțumim domnului director.
Acum două zile am zis domnului director că o să încărcăm iarăși cu muncă și
avem pe proiectul ordinii de zi și alte materiale legate de munca Școlii Populare de Arte
și Meserii.
Au făcut un lucru bun și numai încrederea dar și experiența ne arată că este bine
să-i dăm și alte atribuții.
Primul este Hotelul de la Malnaș Băi pe care am cumpărat-o și am dat în
administrarea Școlii Populare și astăzi urmează să adoptăm indicatorii tehnicoeconomici pentru reabilitarea acestuia, după care urmează reabilitarea imobilului la
Hatod, care a fost construit de comitele suprem Potsa József, la sfârșitul anilor 1890.
Propun să intrăm în lucrările ședinței.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24
octombrie 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 nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 293
/18 octombrie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 80 /S/18 octombrie
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 general?
Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc motivat consilierii Fazakas András-Levente, Klárik Attila și Mike
Gabriella.
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 secretarul general al judeţului, iar
în calitate de invitaţi participă:
 Dl. Márton Árpád – deputat;


Dl. Simtea Adrian – inspector șef, Inpectoratul pentru Situații de Urgență
„Mihai Viteazul” a județului Covasna;



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



Dl. Szilági István – șef resurse umane, Spitalul Județean de Urgentă „Dr.
Fogolyán Kristóf”;



Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune Háromszék”;
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D-na Vass Mária – director,

Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Covasna;


Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidența a
Persoanei Covasna;



Dl. Kocsis Béla – Primar Comuna Comandău;



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



Dl. Török Sándor – director, S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A;



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



reprezentanţii mass-media.

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
26 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 26 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 Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție ”REPARAȚII ACOPERIȘ TERASĂ ȘI TERMINAREA
LUCRĂRILOR DE FINISARE A FAȚADEI NORDICE – SALA STUDIO”;
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 aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2019;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2019;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 153/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
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7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru
Protecția Naturii și Salvamont;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii
Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 13 al capitolului III. din anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea
Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut
distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene
și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora;
Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii a unui membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale privind imobilele
înscrise în CF nr. 23318 Malnaș nr. top 1363/9 și 1363/29, Cf. nr. 23042 nr. top
1363/22, Cf. nr. 23333 Malnaș nr. top 1363/23, 1363/24, Cf. nr. 23340 nr. top 1363/5,
CF. nr. 24415 Malnaş, nr. top. 1358 și C.F. nr. 24455 Malnaş, nr. top. 1363/25,
1363/30;
Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării coproprietății prin partaj voluntar
între Județul Covasna și Comuna Malnaș asupra terenurilor înscrise în Cf. nr. 24534
Malnaș și Cf. nr. 24537 Malnaș;
Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor necesare cumpărării în proprietatea
publică a județului Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Vasile Goldiș nr. 2, Județul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la
utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de
investiție ”Racordare la rețeaua publică de canalizare a Centrului de Educație a
Adulților Arcuș”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 92/2018 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea
comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu
Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind întreținerea curentă a
drumurilor județene;
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de
dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean
Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
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20. Diverse.

- Informarea

domnului președinte privind participarea la dezbateri la invitația
Secretariatului Politicii Naționale din Cadrul Primului Ministru la Budapesta,
respectiv la Nyíregyháza, la conferință științifică și lansare de carte în perioada 23-27
septembrie 2019;

- Informarea

domnului președinte privind participarea la Săptămâna europeană a
regiunilor și orașelor de la Bruxelles, în perioada 7-9 octombrie 2019;

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire la
efectuarea a două zile de concediu de odihnă, în perioada 11-14 octombrie 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?
28 de voturi
Este cineva 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 2, 3, 4, 13, 14, 15 și 18 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție
”REPARAȚII ACOPERIȘ TERASĂ ȘI TERMINAREA LUCRĂRILOR DE FINISARE A
FAȚADEI NORDICE – SALA STUDIO”;
Este vorba de clădirea de pe lângă Teatrul Tamási Áron, care este în proprietatea
Județului Covasna și în administrarea Ansamblului de Dansuri.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

7

Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 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;
Doresc să vă prezint câteva cifre din ceea ce însemnă rectificarea bugetului, am
câștigat 280 de mii de lei din Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală, a
proiectului de investiție ”Dezvoltare Prin Dotarea cu Echipament de Recuperare a
Centrului de Reabilitare Baraolt”, care este în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna, propunem să alocăm 201 de mii de lei pentru
executarea lucrărilor de reparații curente a pavilionului nr. 1, pentru realizarea
Dispeceratului Integrat la ISU Covasna și încă 25 de mii de lei pentru bugetul
Ansamblului de Dansuri Trei Scaune – Háromszék.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Domnul comandant, eventual dacă puteți să ne spuneți ce se va executa cu
această sumă.
Simtea Adrian: Mulțumesc domnului primar de găzduire.
Solicitarea noastră a fost suplimentarea bugetului alocat în acest an, pe care încă
o dată mulțumesc.
Suplimentarea bugetului cu încă 200 de mi de lei pentru realizarea dispeceratului
integrat.
Ce facem acolo?
În acest dispecerat integrat vom aduce la comun toate structurile de ordine
publică, Poliție, Jandarmerie, ISU și ambulanța, în momentul de față preluarea
apelurilor o face fiecare agenție de la sediul propriu.
Dorim să eficientizăm răspunsul, pe care noi, toate agențiile, toate structurile îl
furnizăm către cetățenii care apelează serviciul apelului de urgență 112, astfel încât să
fim mai prompți, mai repede prezenți, pentru că orice minut contează atât salvatorilor
cât și cetățenilor, pentru că minutele însemnă viață, orice întârziere și orice răspuns care
nu este prompt și profesionist poate avea uneori consecințe nefaste.
Ideea dispeceratului unic nu este nouă, se dorește a fi implementată pentru că
funcționează deja în Județele Mureș, Hunedoara și chiar și în Municipiul București prin
investiții ale autorităților locale.
După evenimentele nefericite, pe care le știți și dumneavoastră, în curând se
împlinesc 4 ani de la „Colectiv”, am mai avut și în sudul României alte evenimente
unde s-a constatat că nu s-a procedat corect a revenit în discuție această
nevoie/necesitate de a lucra integrat.
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La nivel național, din fonduri Guvernamentale sunt stabilite deja 14 de
județe, județele mari ale țării, unde proiectul deja este în derulare în diferite faze, iar
noi, la nivel local ne am adresat Consiliului Județean Covasna și am găsit înțelegere
pentru că cetățenii Județului Covasna nu sunt cu nimic mai prejos față de ceilalți
locuitor ai României și atunci am căzut de comun acord ca prin accesarea acestor
fonduri și suplimentarea fondurilor alocate ISU să realizăm acest dispecerat.
Păcat că n-am venit pregătit să vă fac și o prezentare.
Henning László-János: Veți face prezentarea când va fi gata dispeceratul.
Simtea Adrian: Vă mulțumesc și vă asigur de sprijinul nostru așa cum am făcut
în cazul Spitalului și în cazul acestui Centru sau pentru alte obiective de investiții cât a
fost nevoie de asistență tehnică pentru întocmirea documentațiilor, aveam ușa deschisă
și vom avea și în continuare.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă sunt alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019;
Este vorba despre o sumă de 32 mii de Euro câștigat de Școala Populară de Arte
și Meserii Sf. Gheorghe, adică mai mult de 150 de mii de lei.
Felicitări domnul director și spor la treabă.
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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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 153/2019 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de
Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont;
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?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și
funcționare al 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.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea art. 13 al capitolului III. din anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor
financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și
concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea
acestora;
Știți foarte bine, pentru că împreună am aprobat, ca anul acesta peste 600 de elevi
și aproape 300 de profesori pregătitori au primit stimulente financiare, este vorba de
elevii care au obținut locul I, II sau III la olimpiadele județene cât și profesorii care s-au
ocupat cu pregătirea elevilor.
Acum modificăm puțin cuantumul premiilor, astfel premiul I. va fi 140 de lei,
premiul II. 110 de lei și premiul III. 80 de lei, vor primii și formațiile de copii cu număr
mai mic de 20 de copii sau mai mare de 20 de copii.
Această modificare însemnă modificare în bine și anul viitor continuăm acest
program.
Anul acesta am alocat, dacă nu mă înșel 220 de mii de lei în totalitate pentru
școlile județului și aceste transferuri de bani s-au făcut prin intermediul Inspectoratului
Școlar Județean.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

28 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind constatarea pierderii calităţii a unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna;
Este vorba de persoana mea, am demisionat din această funcție, din motive
personale.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației cadastrale privind imobilele înscrise în CF nr. 23318
Malnaș nr. top 1363/9 și 1363/29, Cf. nr. 23042 nr. top 1363/22, Cf. nr. 23333 Malnaș nr.
top 1363/23, 1363/24, Cf. nr. 23340 nr. top 1363/5, CF. nr. 24415 Malnaş, nr. top. 1358 și
C.F. nr. 24455 Malnaş, nr. top. 1363/25, 1363/30;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea încetării coproprietății prin partaj voluntar între Județul Covasna și
Comuna Malnaș asupra terenurilor înscrise în Cf. nr. 24534 Malnaș și Cf. nr. 24537
Malnaș;
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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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind inițierea demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului
Covasna a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 2,
Județul 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare ansamblu,
demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare
profesională în domeniul balneoturismului”;
Este vorba despre Hotelul din Malnaș despre care, la începutul ședinței, domnul
director Gáj Nándor, a prezentat fotografii.
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?

28 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”Racordare la rețeaua
publică de canalizare a Centrului de Educație a Adulților Arcuș”;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 92/2018
privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială Drumuri și
Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru
lucrările și serviciile privind întreținerea curentă a drumurilor județene;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Váncza Tibor-István: Nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă sunt alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domul consilier Váncza Tibor István, conform art. 228 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2019.)
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
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Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi
consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice
de interes judeţean;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse;
Poftiți domnul Balázs.
Balázs Jozsef-Atila: În primul rând, doresc să mulțumesc domnului director al
Societății Gospodărie Comunală S.A. că este prezent la ședința noastră de astăzi așa că o
să-i adresez întrebările cetățenilor.
Îmi cer scuze că iarăși ridic problema apei la Tg. Secuiesc dar am această
obligație față de cetățeni.

-

Apa nu are presiune la etajul 3 și 4;

Facturare exagerată pentru locuitorii din blocuri cu toate că sunt citite contoarele
de apă omologate;

-

În cazul în care trei zile curge numai apă murdară, cine va plătii cantitatea de apă
murdară care a trecut peste contor dar nu s-a putut folosi?

-

Calitatea apei este proastă și mostrele se recoltează de la anumite puncte de
pornire și nu din locuințe unde sunt cele mai mari probele;

-

Cine va plăti boilerele, mașinile de spălat care s-au stricat din cauza apei murdare?

-

Când se va schimba țevile de apă în locurile unde sunt multe probleme?

Cine va plăti hainele deteriorate din cauzat apei?

Dacă se întrerupe curentul electric generatoarele nu pornesc la timp și din
această cauză nu este nici presiune.

Cum sună contractul cine va plăti aceste lucrări municipiul sau firma?

Așa se pare că turnurile vechi de apă au funcționat mai bine de cât sistemele
folosite în acest moment. Rugăm că dacă există posibilitate, până când vor fi schimbate
țevile, să repună în funcțiune măcar una dintre turnurile de apă.

-

Cât a costat acest nou sistem și dacă au reușit să folosească toată suma oferită de
proiect?
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-

Cu câți angajați lucrează? Dacă au nevoie de noi angajări pentru că așa se
pare că nici în 2-3 zile nu ajung angajații la locul defecțiuni.

-

Pe lângă aceste dacă au de gând, în viitorul apropiat, majorarea prețurilor?
Mulțumesc domnului director că ne-a onorat cu prezența și m-a ascultat!
Eu mă bucur că și la Comandău începe să înflorească turismul, pentru că această
localitate este situată în cea mai bună zonă din județ, din punct de vedere al turismului.
Turismul se poate realiza numai cu infrastructură!
Dacă nu este un drum practicabil până la această localitate nu va veni nimeni aici.
Dacă se dorește să înflorească turismul de iarnă atunci trebuie să aveți în vedere
problema drumului.
Tamás Sándor: Mulţumim.
În primul și în primul rând, Consiliul Județean Covasna deține 17% din firma
respectivă, acest procentaj am obținut după ce am dat o mână de ajutor acelor lucrări
care se execută, până atunci avem numai 2,5%.
Municipiul Sf. Gheorghe are peste 50% din firma respectivă, pe lângă Sf.
Gheorghe, Întorsura Buzăului, Covasna și Tg. Secuiesc sunt acele orașe care dirijează
politica de investiții și desigur poate să ceară și calitatea apei de la această firmă.
Aceste întrebări trebuie puse într-adevăr pentru domnul director care nu este
prezent, însă trebuie pusă în primul și în primul rând de primarii sau în consiliile locale,
în speță, consiliul local Tg. Secuiesc.
Balázs Jozsef-Atila: Vă înțeleg, dar tot avem și noi legătură cu această problemă.
În cazul în care apa potabilă dintr-un oraș este în situația de față atunci și Consiliul
Județean poate interveni cu un ajutor financiar.
Eu fiind din Tg. Secuiesc am obligația să vă aduc la cunoștință aceste probleme și
dacă Consiliul Județean Covasna are posibilitatea să ajute financiar în remedierea
problemei.
Tamás Sándor: Am avut posibilitatea și am și ajutat cu o sumă cât este bugetul
unui oraș.
Balázs Jozsef-Atila: Ați ajutat la o nouă investiție dar acum ar trebui să rezolvăm
o problemă mai veche.
Tamás Sándor: Și eu locuiesc la Tg. Secuiesc, slavă Domnului noi nu avem
asemenea problem, dar am cunoștință de problema respectivă de la prieteni, cunoștințe.
Știm că din cei 50 de km de conductă de apă au reușit să schimbă din proiect cca.
10 km de conductă.
Așa se va întâmpla în toată țara, deoarece conductele depuse în anii 1970-1980
acum încep să se deterioreze și până când nu se va schimba întreaga rețea până atunci
această problemă va persista și întreaga rețea, nu se poate schimba de la o zi la alta și
nici de la o alegere la alta.
Aveți dreptate numai că rezolvarea tehnică încă nu cunoaștem.
Vă spun încă o dată, dacă cei din Tg. Secuiesc vin cu o propunere viabilă pentru
rezolvarea problemei, atunci noi încercăm să găsim o posibilitate de a ajuta financiar în
rezolvarea problemei.
Vă mulțumesc.
Alte intervenții dacă sunt?
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Pethő István: Aș avea o întrebare și anume, am citit un articol în ziarul
„Háromszék” că sunt probleme de personal la Centrului Județean pentru Protecția
Naturii și Salvamont, în sensul că nu prea sunt oameni cu cine să lucreze și cei care sunt
și acelea vor să plece, deși nu de mult am aprobat suplimentarea posturilor pentru
această instituție.
Tamás Sándor: Și ieri a apărut un articol în ziarul „Háromszék”, pe care ar trebui
să citiți și în care scrie că nu sunt probleme de personal.
Au fost patru angajați permanenți care se ocupau de salvamont și care au
demisionat de la locul de muncă, dar vor lucra în continuare ca voluntari, deci vor
presta aceeași servicii de salvamont.
Voluntarii lucrează numai când sunt chemați la intervenție, iar angajații
permanenți au și alte atribuții, cum este de exemplu marcarea, vopsirea și întreținerea
traselor turistice.
Angajații permanenți au devenit voluntari, deci serviciul de salvamont nu este
afectat, iar posturile care au devenit vacante sunt scoase la concurs.
Astăzi am aprobat modificarea unui post care, la fel, va fi scos la concurs
săptămâna viitoare.
Pethő István: Mulțumesc.
Tamás Sándor: Dacă sunt alte intervenții?
Poftiți domnul director.
Opra-Beni Béla: Stimați colegi, m-a luat în față domnul coleg.
Având în vedere că sunt directorul școlii și sunt în fiecare zi aici în curtea
Centrului de agrement, am vrut să aduc aminte Consiliului Județean Covasna că am
avut încă o ședință în Comandău când am predat drumul dintre Covasna și Comandău
în administrarea orașului Covasna și vă rog ca și în viitor să asigurăm suma necesară
pentru întreținerea acestui drum, pentru că știm foarte bine ca fără un drum bun n-o să
aveți clienți.
De aceea am amintit să ținem cont de asta.
Tamás Sándor: Anul acesta am dat cea mai mare sumă, pentru orașul Covasna 1
milion de lei , dar lângă acest milion am și Comunei Comandău 150 de mii de lei,
pentru că acest drum de la Covasna și până în centrul Comunei Comandău se îmbină
între Covasna și Comandău.
Deci, Covasna și Comandău au primit în total 1,150 de mii de lei de două ori mai
mult cât au primit în alți ani.
Opra-Beni Béla: Eu mă referam la viitor.
Tamás Sándor: Domnul director, mi a ridicat mingea la fileu ca să pot să dau o
replică și să pot să evidențiez aceste sume.
Într-adevăr am discutat destul de mult cu domnul director în ceea ce însemnă
această investiție, ce însemnă școala, pentru că în noua clădire a școlii vom muta și
grădinița care este în altă parte.
Deci, cu siguranță calitativ va fi ceea ce nu a fost niciodată până acum în
Comandău, în ceea ce înseamnă școală, ceea ce însemnă tabără, ceea ce însemnă
posibilitate pentru sport.
Subliniez încă o dată domnul director, că este în sarcina celor din Comandău să
traseze un viitor de dezvoltare a comunei.
Noi suntem alături!
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Opra-Beni
Béla:
Noi
suntem pregătiți!
Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Eu vă prezint trei informări care au fost prezentate și în comisii de specialitate.

-

Informarea domnului președinte privind participarea la dezbateri la invitația
Secretariatului Politicii Naționale din Cadrul Primului Ministru la Budapesta, respectiv
la Nyíregyháza, la conferință științifică și lansare de carte în perioada 23-27 septembrie
2019, consiliul ia act de informarea domnului președinte.;

-

Informarea domnului președinte privind participarea la Săptămâna europeană a
regiunilor și orașelor de la Bruxelles, în perioada 7-9 octombrie 2019, consiliul ia act de
informarea domnului președinte.;

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire la
efectuarea a două zile de concediu de odihnă, în perioada 11-14 octombrie 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 și vă invit să vizităm împreună
Centrul de Agrement.

Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

