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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a Consiliului
Judeţean Covasna, din data de 28 mai 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe platforma
ZOOM, pentru astăzi, 28 mai 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179
alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 87/22 mai 2020, consilierii
judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 34/S/22 mai 2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale
„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului,
şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar general?
Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora prezentei
sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii Balázs Jozsef-Atila,
Fazakas András-Levente, Lénárt Adolf și Nagy Iosif.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:

-

Dl. locotenent colonel Mihai Martin, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a
Judeţului Covasna;

-

Dl. locotenent colonel Simtea Adrian, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
,,Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna;

-

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna.
Nu știu dacă s-a conectat, dar este invitat și domnul subprefect Boricean Cosmin.
Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live.
Doresc să vă informez că cele mai importante probleme de care urmează decidem astăzi,
se leagă de siguranța cetățenilor.
În primul rând o să avem un proiect legat de punctul de lucru al pompierilor ISU
Județul Covasna în orașul Baraolt. Dorim să alocăm 100 de mii de lei pe lângă cele 200 de mii de
lei pe care le-am alocat până acum, pentru finalizarea investiției.
Lucrarea va fi terminată și dată în funcțiune, săptămâna viitoare marți la ora 12,00, atât
pentru ISU cât și pentru SMURD.
Este prezent la ședință și domnul locotenent colonel Simtea Adrian, împreună am fost
acum câteva zile la fața locului și marți vom pune în funcțiune acest punct de lucru.
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Totodată vă informez că o altă decizie se leagă de reorganizarea bugetului spitalului,
dar o să vorbim mai amplu despre aceasta când ajungem la acest punct de pe ordinea de zi.
La fel vă informez, așa cum v-am promis data trecută, deja am început lucrările finanțate
din fonduri europene, la Baraolt pe drumul județean și alaltăieri, marți, am predat terenul și am
reînceput lucrarea pe tronsonul Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare
pe o lungime de 22,5 km.
În continuare doresc să vă informez că alaltăieri am predat 44 de mii de măști de unică
folosință Inspectoratului Școlar Județean, deoarece la începutul lunii iunie elevii din clasele
VIII-a și XII-a vor începe pregătirile pentru evaluarea națională și examenul de bacalaureat.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 14 mai
2020, 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?
Nu sunt.
Totodată doresc să vă informez că voturile le vom exprima prin ridicarea mâinii și vă rog
dacă votați contra sau vă abțineți acest lucru să semnalați și prin voce tare nu numai prin
ridicarea mâinii.
Supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
27 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 14 mai 2020.
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 proiectului Actului adițional nr. 1 la Acordul de
asociere nr. 698/12.11.2015, încheiat între județul Covasna, orașul Baraolt, comunele Aita
Mare, Bățani, Belin, Brăduț, Vârghiș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai
Viteazul” al județului Covasna;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020;
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv
reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în
județul Covasna;
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a imobilului -casă
de piatră- înscris în C.F. nr. 23047 Malnaș, aflat în coproprietatea privată a județului
Covasna și a comunei Malnaș în cote de ½ parte și în administrarea Școlii Populare de
Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
8. Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului
Covasna 2020-2024;
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere
curentă pe timp de vară, în anul 2020, a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri
Covasna SA;
10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței Colegiului director al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
11. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2019;
12. Diverse
Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate.
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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume:
1.) – potrivit art. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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, 3, 5, 6 și 9 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
proiectului Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere nr. 698/12.11.2015, încheiat între
județul Covasna, orașul Baraolt, comunele Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduț, Vârghiș și
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna;
Această asociere este legată de punctul de lucru al ISU din Baraolt.
Acum cinci ani de zile am încheiat acest acord de asociere, în anul 2017 a fost încheiat
contractul de execuție, între timp s-au modificat esențial costurile și costul final al acestei stații
este peste 600 de mii de lei, din care, în prima fază am alocat 200 de mii de lei și având în vedere
adresa Primăriei orașului Baraolt, propun să mai alocăm 100 de mii de lei.
Cu această sumă putem termina în totalitate punctul de lucru și putem da în funcțiune,
așa cum v-am spus, marți la ora 12,00.
Dau cuvântul domnului locotenent colonel Simtea Adrian să ne informeze cum și cu câte
mașini va funcționa, de marți acest punct de lucru.
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Simtea Adrian: Mulțumesc domnule președinte!
Salut consilierii județeni și invitații la ședința Consiliului Județean Covasna!
Ideea acestui punct de lucru este o idee mai veche și știu că, mai demult s-a semnat acest
acord de asociere, cum a spus și domnul Președinte.
(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Balázs Jozsef-Atila, Fazakas
András-Levente, Lénárt Adolf și Nagy Iosif, numărul consilierilor prezenți la ședință a
devenit 31.)
Ceea ce vom face marți, cred că este o stare de normalitate în anul 2020.
Facem un pas înainte în ceea ce privește securitatea cetățenilor județului Covasna prin
înființarea acestui punct de lucru, care va micșora considerabil timpul de răspuns în caz de
situații de urgență, mai rămâne să punem la punct partea juridică, în ceea ce privește preluarea
în administrare sau în funcțiune a spațiului, clădirii, construcției și a terenului.
Noi vom fi prezenți la Baraolt cu două mașini de pompieri, evident cu barcă, cu
motopompe și de ce mai este nevoie să funcționeze de sine stătător o astfel de subunitate de
pompieri.
Dacă tot sunt aici și mi-ați dat cuvântul, fac din nou un apel către dumneavoastră ca să
le aducem la cunoștința copiilor prin primării, prin școlile din zonă, că poate merge la școala de
pompieri, care durează 9 luni de zile, procesul nu este prea complicat, după care accesul în
sistem este ușor, facil și facem acest apel către cetățenii din zona Baraoltului, zonă în care avem
un mare deficit de personal.
Ne mai vorbind de fluctuația personalului la instituția noastră, este de -10% în ultimii
doi ani de zile, ceea ce ne afectează foarte tare capacitatea operativă.
În altă ordine de idei vreau să vă mai spun atenției că mașinile și personalul care va fi la
Baraolt, le luăm de la unitatea din Sf. Gheorghe și rămânem cu un efectiv mai mic în Sf.
Gheorghe. Nu am altă parte de unde să iau ca să facem față și să răspundem bine și foarte bine
în zona depresionară Baraolt.
Tamás Sándor: Vă mulțumim respectuos!
Fazakas Péter: Eu aș avea o întrebare la domnul comandant.
Se știe de ani de zile că se înființează la Baraolt o unitate de pompieri și de SMURD. De
ce nu s-a încercat școlarizarea tinerilor din zona respectivă cu un an mai de vreme înainte de
pornirea activității la această unitate?
Nu ați încercat să recrutați tinerii din zona Baraoltului?
Acum când suntem la un pas să se pune în funcțiune punctul de lucru acum porniți să
faceți recrutare pentru școlarizare.
Simtea Adrian: Vă răspuns cu certitudine că de când sunt eu aici, adică de aproape doi
ani de zile, anual am făcut recrutare din rândul copiilor care pot merge la școala de pompieri,
dar din păcate nu au reușit să treacă de examenul scris.
N-am avut ce să fac.
Anul trecut am avut 13 candidați, dintre care după testare psihologică și proba fizică au
mai rămas numai 5 și nu a reușit nici unu.
La fel și în toamna trecută, am avut doar doi care au reușit să se prezinte la examen și de
asemenea nu au reușit.
Credeți-mă că am depus eforturi cu colegii mei din structura de resurse umane și nu
numai, am mers permanent, nu numai în zona Baraoltului și peste tot în județ, am făcut o
campanie de popularizare, de conștientizare că există și această posibilitate.
Din păcate, în ultimul an, chiar nu a reușit nici un candidat să treacă de examen.
Tamás Sándor: Trebuie să informăm publicul, atât cetățenii cât și consilierii, că de treipatru ani de zile în fiecare an facem conștientizare prin afișe, pliante, fluturașe la aproape
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fiecare întâlnire cu primarii din zonă și trebuie să vă informăm că este un singur examen și se
dă din matematică.
Deci, nu se poate spune că au cunoștință mai precară din limba și literatura română,
pentru că singurul examen se dă din matematică.
Domnul consilier Fazakas! Este și interesul nostru, dar interesul primar este a celor din
zona Baraoltului, ca să fie din zonă oamenii care se angajează, desigur este și interesul instituției
pentru că nu trebuie să transporte angajații acolo, dar este și interesul zonal a celor care locuiesc
acolo, să aibă un loc de muncă sigur și cu un salariu decent.
Alte întrebări dacă sunt?
Lukács László: Am Și eu o întrebare către domnul comandant.
Din cele spuse de dumneavoastră, am înțeles că la Baraolt o să aveți două utilaje de
stingere a incendiului și o motopompă.
După cunoștințele mele, dacă înființăm un punct de lucru SMUR, n-ar trebui să aveți și o
ambulanță?
Simtea Adrian: Ba da, vom avea și ambulanță.
Ambulanța SMURD este complementară cu Serviciul Județean de Ambulanță, cred că
știți și dumneavoastră foarte bine.
SMURD vine de la serviciul mobil de urgență de animale și descarcerare, iar una dintre
mașini, pe care aducem, va avea și posibilitate de descarcerare.
SMURD-ul este o mașină cu aceeași pompieri.
Pompieri iau mașina de care au nevoie să rezolve situația de urgență.
În continuare ne bazăm pe Serviciul Județean de Ambulanță care este specializat pe
asistență medicală, iar SMURD-ul este complementar și acordă prim ajutor.
Cu Serviciul Județean de Ambulanță am avut mai multe discuții, știm cum vom
funcționa, dispeceratul este comun pentru apelul 112, știm de fiecare dată care este situația, ce
mașini trebuie alocate la fața locului, ce mașini avem disponibile.
Acolo nu o să avem probleme pentru că Serviciul Județean de Ambulanță este
suplimentar la fața locului.
Tamás Sándor: Exact lângă punctul de lucru ISU este și serviciul de ambulanță, care este
o clădire nou-nouță și Serviciul de ambulanță se va completa cu ISU-SMURD.
Alte intervenții dacă sunt?
Calinic Sabin: Aș dori să spun și eu două vorbe în legătură cu împrejurarea, este absolut
de salutat că la Baraolt se deschide acest punct de lucru ISU.
Mașini, utilaje vor avea, problema e cu oamenii.
Am spus de nenumărate ori, că ar trebui să se implice autoritățile administrației publice
locale.
E vorba de examenul de matematică, ce să facem? Să dai examen în locul candidaților?
Nu poți.
Dar să organizeze niște cursuri, niște meditații în preajma examenelor, pentru cei care
doresc și sunt din zonă, cred că se poate.
Ulterior, după ce vor promova examenul, vor face și școala, sigur ISU într-un sistem de
pregătire continuă o să-i pregătească, dar în primul rând să sară acest hop cu examenul.
Cred că primarii din zonă ar trebui să promoveze posibilitatea pentru tineri, pentru cei
care doresc și chiar să organizeze niște cursuri, niște meditații în preajma examenului, la
matematica asta.
Ar fi indicat să se întâmple acest lucru.
Tamás Sándor: Corect!
Marți la predare o să fie prezenți și primarii din zonă și reluăm acest subiect și cu dânșii.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 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 2020;
Așa cum v-am spus, cea mai importantă mișcare în bugetul județului, se datorează
solicitării Spitalului Județean Urgență, care însemnă o reorganizare a bugetului, în sensul că
suma de 380 de mii de lei din partea de funcționare propunem să fie mutat în partea de
dezvoltare în interiorul bugetului Spitalului.
Această sumă va ajunge la neonatologie, centrala termică, vestiare din diferite secții și
spălătoria spitalului, de fapt vor fi achiziționate aparate medicale și alte dotări în acest sens.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Lukács László: Eu așa avea o întrebare.
Probabil ați citit și dumneavoastră în mass media, că spitalul din Tg. Secuiesc este
suprasolicitat, în moment ce toate urgențele sunt direcționate către Tg. Secuiesc pentru că
Spitalul Județean „Dr. Fogolyán Kristóf” a fost declarat spital COVID.
Opinia publică știe că în Spitalul Județean sunt 28 de persoane infectate și tot spitalul
este închis.
Dacă aveți relatări și precizări în acest sens?
Tamás Sándor: Din 2 iunie, adică de săptămâna viitore, se va reluat treptat activitatea
Spitalului Județean de Urgență, ca și spital de urgență, dar în paralel va rămâne deocamdată
spital suport COVID.
O să facem un triaj separat pentru cei cu COVID, cei non COVID și pentru cei suspecți,
Spitalul Județean Covasna se va reorganiza activitatea ca și spital de urgență.
Știți și dumneavoastră că această decizie a fost luată la București, la nivelul ministerului
în perioada stării de urgență, dar treptat și rapid se vor reorganiza.
Suntem conștienți și bine informați de situația din spitalul orășenesc Tg. Secuiesc, care
este supraîncărcat, cum a spus și domnul consilier Lukács László, chiar din acest motiv am
alocat, acum două săptămâni, print-un acord de asociere Spitalului din Tg. Secuiesc 100 de mii
de lei.
Știu că nu numai financiar dar și personalul este supraîncărcat.
Am discutat cu conducerea Spitalului Județean de Urgență și de 2 iunie, marți se vor
relua activitățile specifice la spitalului județean.
Alte intervenții dacă sunt?
Floroian Stelian-Olimpiu: Cât timp apreciați că va dura până când va fi pus în
funcțiune tunelul de triere?
În funcție de acest tunel de triere, pot să vă spun că, Spitalul de urgență poată să iasă din
stadiul de spital suport COVID pentru Brașov.
Tamás Sándor: Așa cum am înțeles de la domnul manager al Spitalului, acum o
săptămână a zis a va dura două săptămâni, deci săptămâna viitoare se poate pune în funcțiune.
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Floroian Stelian-Olimpiu: Repet, în funcție de cât de repede va fi pus în funcțiune
acest tunel, putem să discutăm ca să iasă Spitalul Județean de Urgență din starea de spital
suport pentru Brașov.
Tamás Sándor: Doresc să informez publicul că, am discutat cu domnul Floroian StelianOlimpiu despre acest aspect și am făcut demersuri în foarte multe părți pentru reluarea
activității spitalului.
Floroian Stelian-Olimpiu: Și eu pot să informez pe colegi că ieri am avut discuții cu
domnul Ministru al sănătății, exact pe această temă și o să vin cu detalii când o să fie cazul, dar
ceea ce putem să spune la ora actuală este că de acest tunel, de această triere și de condițiile care
vor fi asigurate pentru cei care vor intra în spital din acel moment, se va putea foarte ușor
rezolva problema de care spunem.
Tamás Sándor: Și eu vă informez, că acest triaj va fi construit modular, din donația
oferită de OTP Bank România printr-o asociație și așa cum a declarat domnul manager al
spitalului săptămâna viitoare vom putea pune în funcțiune.
Fazakas Péter: Decontarea cheltuielilor spitalului s-a realizat de către CAS după
numărul bolnavilor internați.
Având în vedere că de două luni și jumătate spitalul județean este gol, dar personalul
este la serviciu, deci cheltuielile au rămas, ce se va întâmpla cu plata cheltuielilor?
Există posibilitatea ca din bugetul central să primim niște bani pentru plata acestor
cheltuieli?
Tamás Sándor: Da, există un proiect referitor la această problemă și au și solicitat să
comunicăm cheltuielile pentru această perioadă, deci sperăm că vom primi sprijin și din
bugetul central.
Alte întrebări?
Lukács László: Eu am încă o remarcă.
Așa cum am relatat, opinia publică este informată cum nu este informată și din acest
punct de vedere sunt niște concepții probabil paralele, nu vrea să apostrofez altfel, că Spitalul
Județean cu câteva sute sau mii de paturi are 28 de pacienți cu COVID 19 și din cauza asta
spitalul este blocat, în rest toate atribuțiile pe care trebuia să le aibă spitalul județean de urgență
sunt repartizate către Tg. Secuiesc și sute de bolnavi nu pot fi tratați ca lumea din această cauză.
Asta a fost o remarcă la care nu trebuie să-mi răspundeți.
Tamás Sándor: Cunosc și înțeleg acest lucru, după cum v-am spus a fost decizia
Ministerului Sănătății reorganizarea sistemului pe plan național și așa cum am spus la
începutul discuției, deci acum 10 minute, săptămâna viitoare se va relua activitatea la spitalul
județean.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 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 I 2020;
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Vă consult, dacă în legătură
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

cu materialul de la acest punct aveţi completări,

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației
pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind scoaterea
din funcțiune în vederea demolării a imobilului -casă de piatră- înscris în C.F. nr. 23047 Malnaș,
aflat în coproprietatea privată a județului Covasna și a comunei Malnaș în cote de ½ parte și în
administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
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Imobilul este într-o sare precară, deci trebuie demolat.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind modificarea
și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 163/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind adoptarea
Monografiei economico-militare a judeţului Covasna 2020-2024;
Este prezent, așa cum v-am spus domnul locotenent colonel Mihai Martin din partea
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Covasna.
Dacă sunt întrebări?
Nu sunt.
Dacă doriți să luați cuvântul domnul colonel?
Mihai Martin: Ieri în ședința comisiilor de specialitate am făcut o prezentare asupra ceea
ce am întocmit, unde este monografia, cum se păstrează și domnii consilieri au primit
răspunsuri la întrebări.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?

31 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind atribuirea
directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară, în anul 2020, a
drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Váncza Tibor-István: Domnul Președinte! Eu nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228 alin. (1) și
(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru stabilirea
componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Covasna
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece 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 2019;
Ați primit materialul, dar este prezent și domnul director Ambrus József, care răspunde
la eventualele întrebări.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport?
Nu sunt.
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Consiliul ia act de Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2019.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt intervenții, probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Lukács László: Ieri în ședința comisiilor de specialitate, am adresat o întrebare către
colegul nostru, directorul de la Gosp Com, în legătură cu problema care se prezintă în zona Tg.
Secuiesc.
Satele aparținătoare de municipiul Tg. Secuiesc sunt în situația că Gosp Com Tg.
Secuiesc nu ridică deșeurile organice, deci pubelele în care se găsesc câteva kg de cartofi sau
resturi vegetale rămase din păstrarea acestor produse.
Care este opinia dumnealui?
Și al doilea problemă este în legătură cu „Ultimul clopoțel”.
În mass media au apărut deja niște articole, care relatează că anumite instituții de
învățământ în paralel se gândesc în legătură cu evenimentul „Ultimul clopoțel” în funcție de
cum o să evalueze situația, ce o să ne permite legislația, care sunt prevederile, care sunt
posibilitățile pe viitor?
Cum să se pregătească părinții în legătură cu această problemă?
Vă mulțumesc!
Tamás Sándor: Nu știu dacă este prezent și domnul director de la Gosp Com.
Lukács László: Domnul Ambrus poate să relateze.
Ambrus József: Domnul director de la Gosp Com nu este prezent, dar eu ieri am
încercat să dau răspuns și după terminarea ședinței comisiilor de specialitate, personal am
sunat pe domnul Zonda Balázs.
Aici sunt mari neînțelegeri, deoarece deșeurile biodegradabile rămase din viața de zi cu
zi, au fost colectate și transportate și așa s-a întâmplat și până acum și așa se va întâmpla și în
continuare.
Aici problema este cu cultivatorii de cartofi în scopul de a comercializa, cărora și legea
prevede cum trebuie să procedeze cu deșeurile agricole, deci noi nu avem voie să transportăm.
Putem transporta și aceste deșeuri în cantități mai mari cu plata separată a acestor
servicii.
Nu este vorba că nu transportăm 2-3 kg de cartofi, ci problema este cu deșeurile la
ordinul tonelor, este exclus ca în fiecare săptămână să avem în fața porților cantități în pubele
de 240 litri.
Deci, cantitățile mari nu vor fi transportate, dar există posibilitatea de a transporta
numai că trebuie solicitat de la Gosp Com un container separat.
Lukács László: Eu am câteva consăteni care au avut pubele care nu erau încărcate nici
măcar la jumătate, deasupra au fost puse maximum 10 kg de cartofi.
Soția unui coleg a scos ceva țeapă din beci și a pus peste verdeața care s-a tăiat, au venit
angajații Gosp Com s-au uitat în pubelă și au zis că așa ceva nu se ridică.
Nu era vorba de 100 de kg, o tonă două sau trei.
Tamás Sándor: Domnul Ambrus nu poate să rezolve această problemă, eventual poate
să transmită și să încerce să rezolve împreună cu cei de la Gosp Com.
Balázs Jozsef-Atila: Și eu am o propunere.
Nu știu cum este la Tg. Secuiesc și la Lunga, dar în Ruseni fiecare gospodărie are două
pubele, unu pentru deșeul biodegradabil iar celălalt pentru deșeul colectat selectiv.
De la noi în fiecare a doua săptămână se transportă deșeul.
Nu înțeleg, gospodăriile din satul Lunga au o singură pubelă? Sau care este problema?
Lukács László: Nu despre asta este vorba.
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Gosp Com nu transportă de la noi pubelele cu deșeuri biodegradabile dacă în
pubelă s-a pus și cartofi.
Asta e problema.
Ambrus József: Încă o dată vă spun, dacă nu este vorba cantități de 10-20-100 de kg de
cartofi, Gosp Com obligatoriu trebuie să transporte, în cazul în care este vorba de 100 de kg nu
vor fi transportate, pentru că nu este corect față cu ceilalți locuitori.
Vă rog să ne sesizați dacă nu s-a luat deșeul biodegradabil care conținea 1-2 kg de
cartofi, pentru că aceea va fi greșeala celor de la Gosp Com.
Tamás Sándor: Vă mulțumim.
Rog pe domnul consilier și totodată Inspector Școlar General, Kiss Imre să răspundă și la
cealaltă întrebare formulată de domnul consilier Lukács László.
Kiss Imre: Această decizie nu intră în competența Inspectoratului Școlar.
Noi, săptămâna trecută, am discutat despre acest aspect cu toate liceele, foarte mulți au
diferite scenarii.
Serbările „Ultimului clopoțel” sunt programate pentru sfârșitul lunii iunie, deci ultima
vineri și sâmbătă din lună, în funcție de deciziile luate la nivel central.
Deci, dacă măsurile luate vor permite atunci se gândesc în mai multe scenarii, în spații
mai mici, poate la nivel de clasă, dacă se poate atunci să participe toate clasele, dacă se permite
și participarea părinților, dacă nu se permite participarea părinților.
Noi după 1 iunie intenționăm să ne adresăm Ministerului, prin care să descriem această
situație pentru că totuși trebuie să avem permisiunea lor, în cazul în care măsurile luate la nivel
central permit acest lucru.
Tamás Sándor: Vă 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, pentru colaborare, pentru voturile
exprimate.
Să avem grijă de noi, să avem grijă de unii de alții!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

