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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 18 iunie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 18 iunie 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. 94/12 iunie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

40/S/12 iunie 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 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Fazakas Péter și Oltean Csongor. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, iar 

în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Kozsokár Attila – director, Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, 

și o să-l rog pe domnii directori, că la ultimul punct de pe ordinea de zi, la punctul 

Diverse, să ne informeze despre cele întâmplate în ultima lună, mai ales despre ceea ce 

se întâmplă la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”. 

La Târgu Secuiesc s-au înmulțit problemele la alimentarea cu apă potabilă și ieri 

până la miezul nopții au muncit angajații Gosp Com pentru remedierea problemei ivite 

și o să-l rog pe domnul director Kozsokár Attila să ne informeze în special despre 

această situație. 

Totodată vă informez că este prezent la ședința noastră on-line de astăzi: 
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- Dl. Trăistaru Lucian – împuternicit șef, Inspectoratul de Poliţie 

Județean Covasna, pe care o să-l rog să se prezinte. Domnul Trăistaru a fost numit exact 

acum o lună și cum am avut și până acum obiceiul l-am invitat și pe dânsul să se 

prezinte și să ne spună câteva informații utile, eventual noutăți din cadrul IPJ Covasna.  

Este prezent D-na. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, și 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Chiar acum la început dau cuvântul domnului Trăistaru Lucian, inspector șef. 

Trăistaru Lucian: Vă mulțumesc! 

Sunt comisar șef Trăistaru Lucian, împuternicit șef al IPJ Covasna începând cu 

data de 14 mai 2020. 

Dați-mi voie să vă prezint câteva momente legate de experiența mea profesională. 

Din anul 2001 activez în cadrul IPJ Covasna, în acel an am absolvit Academia de 

Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. 

Din anul 2001 până în anul 2003 am activat ca ofițer în cadrul Biroului de 

Combatere a Criminalităţii Economico-Financiare Covasna.  

Din anul 2003 până în anul 2006 am activat ca ofițer în cadrul Serviciului de 

Combatere a Criminalității Organizate Covasna. 

După care până în anul 2018 am fost coordonatorul Biroului de Analiză a 

Informaţiilor Covasna. 

În anul 2014 Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Covasna a trecut în 

structura directă a Inspectoratului General a Poliției Române, iar din anul 2018 am fost 

șeful Biroului de Analiză a Informaţiilor Covasna. 

După cum spuneam din data de 14 mai 2020 până în prezent sunt împuternicit la 

șefia Inspectoratului de Poliție Județeană Covasna.  

Referitor la studiile parcurse de mine de a lungul timpului, după cum spuneam, în 

anul 2001 am absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, profil 

științe juridice, specializarea Drept. 

În anul 2003 am absolvit Cursurile postuniversitare de perfecţionare în 

specializarea drept penal la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, după care ap 

participat la diverse cursuri în țară și în străinătate, vă dau numai câteva exemple: 

În anul 2007-2008 am participat la cursul de Analiza strategică şi pregătirea 

trainerilor, împreună cu colegi din Spania și din Germania.  

În anul 2012 am absolvit Cursul Marshall ”Program in Advanced Security Studies 

la Centrul de Studii George C. Marshall din Germania. 

În anul 2013 am participat la un curs CEPOL cu tema ”European National 

Criminal Intelligence Model and Intelligence-Led Policing”, conducerea activității de 

poliție pe baza informațiilor la Şcoala de Gardă din Queluz – Portugalia.  

De asemenea am participat în anul 2014 la două cursuri CEPOL, primul cu tema cu 

tema ”AWARENESS ON SECURITY SECTOR REFORM”-COESPU, Vicenza, Italia la 

Centrul de Excelență, iar tot în anul 2014 am participat la cursul cu tema ”Train the 

trainers - CPCC” – Spanish National Police Force -Training Division, Madrid, Spania. 
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În 2016 am participat la cursul CEPOL cu tema ”Intelligence Led Policing related 

to Common Security and Defence Policy”- Colegiul de Poliție Tampere, Finlanda.  

 

(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Fazakas Péter și Oltean 

Csongor, numărul consilierilor prezenți la ședință a devenit 31.) 

 

Tamás Sándor: Vă mulțumim pentru biografie prezentată! 

Informez colegii că avem la punctul șapte un proiect de hotărâre referitor la 

modificarea componenței ATOP din Județul Covasna, care vizează și pe domnul 

Inspector șef. 

Totodată doresc să vă informez, că pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt cu 

prioritate materiale care privesc Spitalul Județean de Urgență, sistemul de protecție a 

copilului din Județul Covasna și câteva proiecte de hotărâri care privesc investițiile din 

județ, cum sunt investiții în ograda Spitalului, investiții în sfera de protecție de protecție 

socială și don sfera infrastructurii din județul.  

 

Dar, mai înainte: Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 28 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? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 31 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 28 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 cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat precum și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Extinderea 

unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 51/2018 privind aprobarea 

participării Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea unității de primire 

urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență 

„Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 

2014 - 2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a 

http://www.cjcv.ro/
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eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de 

primiri urgențe; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza  

Studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție “ CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE TIP FAMILIAL 

PENTRU 12 COPII CU DIZABILITĂȚI/CASĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE”; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Demolare pod metalic și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și 

reamenajarea intersecției între DJ 131 și DJ 121A, devierea circulației de pe DJ 131 

cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 79/2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Demolare pod metalic și 

construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției 

între DJ 131 și DJ 121A, devierea circulației de pe DJ 131 cu pod provizoriu, 

localitatea Aita Mare, județul Covasna”; 

7. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului comisar șef de poliție 

Pieleanu Ion Tudorel, respectiv validarea desemnării unui nou membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din 

domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al 

Județului Covasna a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, județul 

Covasna, înscris în CF nr. 39735 Sfântu Gheorghe; 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție a 

reprezentantului Județului Covasna în Consiliul de Administrație al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A., precum și cu privire la mandatarea 

reprezentanților județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de 

Administrație, propus în urma procedurii de selecție; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea 

Comisiei tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna; 

11. 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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, 3, 6 și 8 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 cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2020; 

 

La conținut există un sigur punct care însemnă rectificarea bugetului Spitalului 

Județean de Urgență prin majorarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de 

asigurări sociale de sănătate în valoare de 1.339 mii lei. 

Această sumă reprezintă cheltuielile suplimentare efectuate de spitalul judeţean 

de la data desemnării ca spital suport în lupta contra pandemiei COVID-19 și cheltuieli 

care au fost suportate de către spital din fondurile proprii.  

Această sumă vine din partea Guvernului României prin Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate.  

Din suma de 1.339 mii de lei, la solicitarea Spitalului, 739 mii lei va trece la  

secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor aferente medicamentelor, 

materialelor sanitare, materialelor de curățenie și pentru alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funționare și 600 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, din care 

cea mai mare parte la amenajarea unui compartimen de terapie intensivă cu șase patruri 

și extinderea rețelei de oxigen din Spitalul Județean Covasna.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Lukács László: Având în vedere că este vorba de Spitalul Județean Covasna, 

pentru informarea opiniei publice, dacă aveți informații cam pe la ce dată se va efectua 

o relaxare sau o reorganizare la Spitalul Județean? 

Tamás Sándor: Așa cum v-am spus, este prezent și domnul director al Spitalului 

Județean Urgență pe care o să-l rugăm să facă o informare mai vastă la ultimul punct de 

pe ordinea de zi, la punctul Diverse.  

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 privind 

aprobarea devizului general actualizat precum și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie “Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale 

de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu 

Gheorghe”; 

Este vorba despre un proiect european pe care am câștigat, am și semnat 

contractul de finanțare însă în ultimii doi ani de zile, au crescut semnificativ în România 

valoarea manoperei dar și prețul materialelor și a echipamentelor, drept urmare a 

trebuit să rectificăm proiectul tehnic a acestei investiții și am ajuns la o sumă totală de 

9.236 de mii de lei din care contribuția Consiliului Județean Covasna este de 2.788 de 

mii de lei. 

Pentru această modificare și pentru a putea continua proiectul european este 

nevoie de votul domniilor voastre.  

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 pentru 

modificarea Hotărârii nr. 51/2018 privind aprobarea participării Județului Covasna cu 

proiectul ,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe 

la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la 

Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - 

Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - 

unități de primiri urgențe; 

 

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? 31 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 documentațiilor tehnico-economice, faza  Studiu de fezabilitate și a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ 

CONSTRUIRE DOUĂ CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU 12 COPII CU 

DIZABILITĂȚI/CASĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE”; 

 

Cele două case se vor construi în orașul Tg. Secuiesc în incinta proprietății 

noastre din Tg. Secuiesc și toate cheltuielile vor fi finanțate de Fundația SERA Romania. 

Așa este doamna director Vass? 

Vass Mária: Mă scuzați, nu vor finanța toate cheltuielile. 

Suma totală a investiției este de 2.208.405 lei din care SERA România va finanța 

aproximativ 2 milioane de lei, iar contribuția Consiliului Județean Covasna este de 608 

mii de lei.  

Tamás Sándor: Mulțumi. 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind 

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie „Demolare pod metalic și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 

și reamenajarea intersecției între DJ 131 și DJ 121A, devierea circulației de pe DJ 131 cu 

pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”; 

 

Am încheiat contract de finanțare cu Guvernul României prin programul PNDL, 

este vorba despre demolarea podului metalic și construirea unui nou pod în Comuna 

Aita deasupra pârâului Aita în centrul comunei și a trebuit să modificăm documentația 

tehnico-economică, suma totală s-a ridicat la 7.500 mii de lei.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 pentru 

modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019 

privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 

bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiție „Demolare pod metalic și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și 

reamenajarea intersecției între DJ 131 și DJ 121A, devierea circulației de pe DJ 131 cu 

pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”; 

Este în strânsă legătură cu hotărârea adoptată la punctul cinci. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului comisar șef de poliție Pieleanu Ion Tudorel, respectiv validarea 

desemnării unui nou membru în Autoritatea Teritorială 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al Municipiului 

Sfântu Gheorghe în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în 

Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în CF nr. 39735 Sfântu Gheorghe; 

 

Este vorba despre un teren intravilan cu o suprafață de 249 mp, care este în 

vecinătatea imobilului nostru, care este în administrarea Muzeului Național Secuiesc. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

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 cu privire la 

aprobarea Raportului final al Comisiei de selecție a reprezentantului Județului Covasna 

în Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., precum și cu 

privire la mandatarea reprezentanților județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pentru numirea membrului în 

Consiliul de Administrație, propus în urma procedurii de selecție; 

 

Persoana care se mandatează este din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna, este vorba despre domnul Barcsa Árpád, consilier juridic.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Nu particip la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. 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. 



 10 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a 

Consiliului Judeţean 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Diverse.  

 

Așa cum v-am spus și la început, am invitat la această ședință pe domnul 

András-Nagy Róbert, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 

și pe domnul Kozsokár Attila, directorul Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe, pe amândoi rog să facă o prezentare la nivelul Spitalului și după aceea la 

nivelul Societății. 

Prima dată dau cuvântul domnului manager András-Nagy Róbert, să ne prezinte 

succint, ce s-a întâmplat în ultima lună și ce se va întâmpla în viitor. 

András-Nagy Róbert: În perioada precedentă, și vorbesc aici mai de grabă de 

luna iunie, cum am anunțat și data trecută, așteptăm scăderea cazurilor, care încă nu s-a 

produs, dar a fost o perioadă de timp, la începutul acestei luni în care cazurile COVID 

pozitiv au scăzut chiar și la trei. 

În momentul de față, la secția de boli infecțioase COVID avem 18 cazuri 

internate, dar și în aceste condiții am decis, mutarea înapoi în clădirea bolilor infecțioase 

a patologilor de suspect COVID, respectiv de COVID pozitiv pentru a elibera clădirea 

principală care în perioada trecută a fost și a avut această destinație de spital COVID. 

Începând de săptămâna următoare vom relansa treptat-treptat activitatea, ținând 

cont de acele interdicții și de acele reguli care trebuie respectate și în cazul spitalelor, de 

distanțare socială, despre care am vorbit cu ocaziile precedente și care au efect asupra 

numărului de cazuri posibil de tratat. 

Vorbesc aici nu numai de spitalul nostru, vorbesc și de sistemul de sănătate în 

general. 

Aceste restricții, o să conducă la o prioritizare și chiar și la liste de așteptare mai 

mari, în diferite patologii însemnând că decizia medicală de internare întotdeauna 

trebuie să aibă în vedere, în această perioadă starea pacienților și necesitatea efectivă de 

internare.   

Această situație va fi valabilă nu numai în cazul spitalului nostru, o să fie valabil 

și în celelalte spitale din județ, dar nu numai. 
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O să trebuiască să găsim soluții medicale în această privință, în primul și 

în primul rând, preocuparea noastră în această perioadă a fost, de a găsi și de a modela 

soluțiile de internare care să ne permite o activitate medicală în siguranță.  

Din acest motiv, noi am creat un sistem de trei trepte de filtrare a pacienților, de 

categorizarea și trierea pacienților în trei categorii: non COVID, suspect COVID, 

respectiv COVID pozitiv. 

În cazul pacienților cu COVID pozitiv situația este clară, circuitul este bine 

definit, problema majoră prezintă cazurile de suspect COVID.  

În această situație, noi am creat un sistem de filtrare de trei trepte, am creat un 

protocol pe fundamente medicale în ceea ce privește definirea și identificarea 

suspiciunii de COVID, de testare la urgență prin metode de testare rapidă, respectiv în 

perioada următoare pacienții internați o să fie testați și prin metoda Real Time PCR. 

După cum știți, am pornit laboratorul propriu al spitalului, deja am ajuns la 

aproape 500 de teste făcute, dintre 270 de teste au fost efectuate în această perioadă, 

pentru personal propriu, iar restul de teste au fost făcute pentru pacienții internați cu 

suspiciune sau diagnostizat COVID.  

Tamás Sándor: Asta numai în laboratorul nostru, dar în totalitate sunt făcute 

peste 1500 de teste pentru personal? 

András-Nagy Róbert: Da, numai în laboratorul nostru. 

Am vorbit de luna iunie, pentru că începând de iunie pornim punerea pe roată a 

spitalului, dacă îmi permiteți această formulare, că asigurarea asistenței medicale 

pentru pacienții cu alte patologii de cât COVID și COVID suspect. 

Pe data de 2 iunie am pornit cabinetele medicale pe acele patologii care au 

legătură directă cu asistența medicală de urgență. 

În data de 15 am început lucrul și în celelalte cabinete în cadrul policlinicii și în 

această perioadă deja avem 2.968 de consultații efectuate în această perioadă. 

Ca și comparație, asta însemnă o jumătate de lună, integral într-un an avem 105 

mii de consultații efectuate. 

Noi în această perioadă de 2 săptămâni și jumătate am făcut aproape 3,000 de 

consultații. 

Un alt aspect, o altă măsură importantă este că și în momentul de față este în curs 

de lucru, se toarnă fundația pentru clădirea modulară de urgență, am mai vorbit despre 

acest lucru, deci amintesc doar tangențial, în sensul că o să fie amenajat în curtea 

spitalului o urgență extinsă, o clădire modulară de aproape 100 mp. 

În această clădire se va face trierea pacienților, pe baza acestor trei segmente pe 

care am amintit și crearea a două spații sperate cu filtre pentru personalul medical, de 

îmbrăcare și de dezbrăcare, pentru că și acest lucru este deosebit de important, ca să fie 

separată de activitatea medicală propriu zisă. 

Clădirea va avea 6 paturi cu destinație de suspect COVID respectiv de COVID 

pozitiv. 

Dacă și timpul o să fie cu noi, atunci până la sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit 

ultimelor discuii avute cu constructorul, o să fie finalizat și acest lucru.  

Asta însemnă cu de 1 iulie, practic spitalul poate să reia integral activitatea în 

condiții normale actuale. 

De ce accentuez această sintagmă de „normal în condiții actuale”? Pentru că 

această pandemie a generat și restricții în ceea ce privește internările, am vorbit și de 

distanțarea socială, dar nu numai. 
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Din acest punct de vedere, pentru a nu supraaglomera spitalele și noi ar trebui 

să avem o legătură mult mai directă și mult mai apropiată între noi, la legătura 

profesională mă refer în primul rând, pentru a găsi soluțiile optime de transfer și de 

rezolvarea cazurilor, de testarea cazurilor și de trierea cazurilor de urgență.  

Ținta pe perioada următoare, mă refer aici la luna iulie, este de a relansa 

activitatea medicală de urgență, de a rezolva acele cazuri de urgență, de a face acele 

operații de urgență care au fost și treptat să reintrăm, chiar și cu aceste restricții în 

activitatea de a putea programa pacienții la diferite intervenții cronice și nu numai la 

patologi chirurgicale mă refer. 

Balázs Jozsef-Atila: Ieri m-a întrebat cinev, dacă se execută examene de RMN și 

dacă se poate face o listă de așteptare unde se pot înscrie oamenii pentru acest examen, 

pentru că după cele spuse nu există o listă concretă de așteptare.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Rog pe domnul director să răspundă la întrebarea domnului consilieri.  

András-Nagy Róbert: Executăm examene RMN, în sensul că așa cum am anunțat 

că o dată cu deschiderea cabinetelor, adică din data de 2 iunie și am anunțat și cadrul 

conferinței de presă că reluăm și activitatea de imagistică medicală, în ceea privește 

computerul tomograf, investigațiile de CT respectiv de RMN.  

În momentul de față, asta însemnând iunie integral, reprogramăm acei pacienți 

care au fost programați pentru această perioadă de două luni jumătate, din mijlocul 

lunii februarie și până la sfârșitul lunii mai, după care urmează să fie programați alții, 

deci listele de programare continuă și sunt întocmite și în momentul de față pe baza 

programărilor la numărul de telefon care se găsește atât pe pagina de internet al 

spitalului cât și pe pagina de facebook al spitalului.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: Domnul manager! N-ar trebui să pregătiți un alt spital de cât 

spitalul județean, în perioada următoare, pentru că la toamnă va veni un nou val de 

pandemie și na-r fi mai bine să pregătim un alt spital din județ pentru a primii pacienții 

infectați cu COVID, iar spitalul județean să poate funcționa normal în continuare și să 

primească toți bolnavii.  

András-Nagy Róbert: În ultima perioadă de timp, Spitalul Județean a primit 

multe atacuri, în ceea ce privește faptul că sunt mulți angajați și care nu lucrează.  

Legat de acest lucru doresc să precizez următorul lucru, noi care am decis în 

privința organizări și reorganizării în ceea ce privește asistența medicală, acordarea 

asistenței medicale și de urgență și de asistență medicală pentru primirea pacienților 

COVID, noi ne-am pregătit în primul rând la salvarea de vieți. 

Din fericire cifrele care au fost avansate și la care se putea aștepta nu s-au produs, 

din fericire, dar în această situație noi ne am pregătit, de exemplu cu stocul de oxigen. 

Noi am crescut rezerva de oxigen cu 2,5 ori, adică am crescut rezerva noastră cu 

250 %. De ce? 

Suntem singurul spital din regiune, care a luat această măsură de creștere a 

capacității de stocare. 

Când am luat această decizie, am primit o adresă oficială de la furnizorul nostru 

a cărui firmă mamă are sediul în Bergamo-Italia. 

Pe baza experiențelor de acolo, rezerva noastră de oxigen, care în perioadă de 

pre-pandemie era suficient pentru o perioadă de 8-9 zile, nu ne-ar fi fost ajuns la o zi.  
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Deci, la o situație de genul ne am pregătit, am încercat să facem unei astfel 

de situații, că nu s-a produs, este o altă situație, motiv pentru care reorganizările viitore 

trebuie să aibă în vedere și cunoștințele actuale.  

Noi am început discuțiile în privința reorganizării sistemului, de a creiona un 

plan de activitate și pe perioadă de criză, dar și pe o perioadă între două crize, unde 

cred că este mai important să discutăm de situațiile în care o secție chiar și în cadrul 

spitalului nostru trebuie să intre în carantină, trebuie să intre din nou în carantină. 

Ce facem în această situație?   

Deci, noi cu celelalte spitale, trebuie să găsim, la masa discuțiilor, soluții viabile 

pentru aceste situații dar și pentru perioada următoare. 

Deocamdată pentru perioada următoare păstrăm în vigoare această concepție ca 

în cadrul Spitalului Județean , dat fiind faptul infrastructura și personalul permit acest 

lucru, să fie asistența medicală pentru suspect COVID și pentru COVID pozitiv.  

O altă chestiune importantă în această privință și vis a vis de întrebarea 

domnului consilier, este faptul că ar fi fost bine să luăm noi aceste decizii, dar aceste 

decizii, cine este spital suport, cine este spital COVID nu a fost decizia noastră.   

Aceste decizii au fost luate prin dispoziții legale, prin ordin al Ministrului, prin 

dispoziții și prin adrese. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: Eu știu acest lucru. 

Eu mă refer la viitor în sensul ca Spitalul Județean să nu fie blocat în totalitate, 

pentru că știm cu toții că la un moment dat au fost internați numai 3 bolnavi în spitalul 

acela mare, iar spitalele mai mici erau pline.  

Nimeni nu se îndoiește nici de bunăvoința și nici profesionalismul 

dumneavoastră, eu m-am referit la viitor.  

Tamás Sándor: Eu aș propune să trecem mai departe pentru că deja de o 

jumătate de oră discutăm despre problema de sănătate și a Spitalului Județean, care de 

altfel este un lucru important. 

În fiecare a doua săptămână avem ședințe online, care sunt publice pentru cei 

care ne vizitează pe facebook și data viitoare o să invităm la ședință pe domnul director 

al Spitalului Județean și desigur și pe alți conducători care conduc instituții de nivel 

județean.  

Acum dau cuvântul domnului Kozsokár Attila, directorul firmei Gosp Com SA, 

responsabil de conducte de apă și de canalizare din județ, dar într-adevăr în ultima 

perioadă la Tg. Secuiesc au apărut noi și noi probleme. 

Chiar ieri toată ziua o jumătate din oraș a fost fără apă. 

Eu am ținut legătura cu domnul director și până noaptea târziu au muncit să 

remedieze problema. 

Rog pe domnul director să ne informeze despre aceste probleme și stadiul de 

rezolvare. 

Kozsokár Attila: Mulțumesc domnule președinte! 

Bună ziua! 

În legătură cu problemele apărute în ultima perioadă, în ultimele săptămâni sau 

luni de zile, în orașul Tg. Secuiesc în privința furnizării apei potabile, noi am realizat o 

statistică pe anul 2020 și statistica respectivă ne zice că nu a crescut numărul mediu de 

intervenții lunare față de anul 2019. 
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Deci, momentan suntem undeva la 10 cazuri pe lună și aceleași statistici au 

fost și în anul 2019. 

În anul 2019 am înregistrat o creștere semnificativă a acestor cifre față de anii 

trecuți, de la aproximativ 6-7 de cazuri am ajuns undeva la 10 cazuri unde ne situăm și 

în momentul de față. 

Aceste probleme, deci sistările de apă potabilă, sunt de obicei cauzate de 

problemele de rețeaua învechită a orașului în ceea ce privește apa potabilă, la care în 

dealungul mai multor decenii s-au făcut depuneri și aceste depuneri sunt duse către 

consumator în condițiile în care sistăm apa, după care se reia furnizarea apei potabile 

aceste depuneri sunt duse către consumator.  

Apa potabilă produsă la stația de tratarea apei la Tg. Secuiesc, trebuie să 

menționez că este de o calitate extraordinar de bună, la fel și apa care se pompează 

dinspre cele două GA-uri către sistemul de distribuție.  

Avem numeroase buletine de analiză care dovedesc acest lucru.  

Deci, într-adevăr apa produsă la Tg. Secuiesc este de calitate forte bună, dar știu 

că acest lucru nu mulțumește pe consumatori.  

Din păcate, depunerile care sunt duse către robinet îl deranjează pe consumatori. 

Tocmai pentru a veni în lichidarea acestor probleme, noi am mers cu o 

propunere către autoritatea locală de a efectua niște investiții de schimbări de conducte 

de apă potabilă, în zonele în care noi considerăm a fi prioritară, deci ar fi puncte 

sensibile. 

Am identificat mai multe asemenea tronsoane și aș menționa patru în momentul 

de față care considerăm că sunt importante: Str. Cernatului, Str. Eminescu, Str. Molnár 

Józsiás unde se lucrează și în momentul de față și Str. Fabricii.  

Împreună cu autoritatea locală lucrăm și am lucrat și până în prezent pe anumite 

tronsoane, deci pe Str. Brazilor am terminat în luna martie, a fost un proiect comun cu 

autoritatea locală. 

De asemenea proiect comun este și Str. Molnár Józsiás la care lucrează firma 

CONICO pe conducta principală, iar branșamentele, hidranții și căminele le execută 

firma noastră.  

Se mai lucrează și pe strada Bem József, Baumeister SRL este constructorul. 

În continuare sperăm să se mai facă lucrări de modernizare și pe alte tronsoane, 

ca să putem asigura pe viitor un serviciu potrivit pentru consumatorii din Tg. Secuiesc. 

Deci, aceste probleme care sunt generate de obicei pe conductele vechi 

coroborate cu lucrările care se execută în momentul de față în oraș, din cauza cărora 

trebuie sistată din când în când furnizarea apei potabile, sunt lucruri care au contribuit 

la nemulțumirea locuitorilor din oraș.  

Aș mai dori să menționez, pentru că am primit niște reclamații, în ceea ce 

privește spălările de conducte, atât din partea autorităților locale cât și din partea 

consumatorilor, că nu executăm noi aceste spălări de conducte.  

Sunt două tipuri de spălări, sunt spălările programate care se fac la un anumit 

interval de timp, noi am avut pentru luna martie programată o spălare generală a 

conductelor, ceea ce nu s-a realizat din cauza pandemiei, dar urmează să reluăm 

probabil în luna iulie.  

Sunt și spălările care se execută după lucrările de intervenții, care în majoritatea 

cazurilor le executăm, dar sunt cazuri în care, din păcate, nu putem să spălăm 

conductele pentru că nu există hidranți.  
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Deci, pe un tronson dacă nu există hidrant nu avem noi cum să executăm 

aceste spălări.  

Am mai primit și reclamații în ceea privește comunitatea slabă cu autoritatea 

locală sau cu consumatorii din Tg. Secuiesc, noi am identificat această problemă și am 

încercat să le rezolvăm. 

De la începutul lunii iunie, avem un angajat nou care se ocupă de partea de 

comunicare, de PR și colega respectivă se ocupă efectiv de site-ul societății, de pagina 

facebook al societății și ea ține legătura și cu mass media locală pe diferite probleme. 

În momentul în care avem niște intervenții planificate înștiințăm consumatorii 

din timp, atât pe paginile ziarelor cât și pagina de web și pe facebook al societății. 

În condițiile în care sunt intervenții din cauza faptului că a apărut o spargere pe o 

conductă, aceste lucruri nu știm dinainte și putem să publicăm numai în momentul în 

care ne pregătim pentru intervenție.  

Aceste intervenții comunicăm către clienți prin pagina de facebook al societății. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Balázs Jozsef Atila: Am patru întrebări scurte către domnul director. 

1. De ce se supra facturează apa la Tg. Secuiesc? 

2. De ce nu se lucrează la locurile critice? Sunt 4 sau 5 puncte unde ar trebui 

lucrat.  

3. Cât a fost profitul firmei și unde a reinvestit? 

4. La etajele 3 și 4 nu este presiune destulă. Eu cred că acolo ceva nu este în 

regulă. Cred a funcționat mai bine cu turnurile de apă de cât cu sistemul actual. 

Vă mulțumesc! 

Kozsokár Attila: În ceea ce privește diferențele la facturare, care a fost semnalat 

de mai mulți consumatori din Tg. Secuiesc, este o problematică mai veche despre care 

am discutat de mai multe ori atât prin mass media și cu consilierii locali. 

Diferențele se datorează faptului că, baza legală pentru facturare poate să fie 

numai contorul de pe branșamentul principal, contor care aparține de Gosp Com și pe 

care noi le verificăm, conform legii, o dată la 7 ani și avem buletine de verificare 

metrologică pentru aceste aparate care aparțin de noi. 

Repartitoarele de costuri, deci așa zisele contoare de apartament, nu au precizia 

acelor contoare de branșament principal pe de o parte, pe de altă parte sunt și cazuri în 

care proprietarii acestor repartitoare de costuri nu au mai efectuat verificare 

metrologică poate nici la 20 de ani.  

Am mai văzut și cazuri de genul asta și sigur că atunci apar diferențe. 

Deci, în momentul în care noi adunăm acele repartitoare și facem o diferență față 

de contorul principal, apar diferențe, pe care din păcate trebuie să le distribuim noi pe 

facturi. 

Nu este acest procedeu conform contractului de delegare. 

Conform contractului de delegare ar trebui ca această distribuție să se efectueze 

de către reprezentanții consumatorilor. 

Neavând asociații de locatari la Tg. Secuiesc, cum este de exemplu la Sf. 

Gheorghe, din păcate, noi trebuie să ne ocupăm de aceste servicii și le efectuăm în 

momentul de față, gratuit, dar probabil o să efectuăm niște modificări în această 

privință. 

De ce nu am început cu punctele critice? 
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Am menționat patru puncte critice dintre care este și Str. Molnár Józsiás, la 

care se lucrează în momentul de față. 

La celelalte trei puncte critice, deocamdată nu se lucrează pentru că decizia nu 

aparține de noi, ci de autoritatea locală din Tg. Secuiesc, deci de proprietarul sistemului 

de apă potabilă.  

La întrebarea referitoare la presiunea apei, la turnurile de apă și de ce nu există 

presiune adecvată la etajul 3 sau 4 al blocurilor din Tg. Secuiesc? 

Acest lucru fenomen se întâmplă, de obicei, în condițiile în care dintre cele două 

GA-uri existente în oraș, din cauza anumitor intervenții trebuie să închidem unu dintre 

aceste GA-uri și întregul oraș rămâne cu un singur GA, care nu poate să asigure 

presiune destulă pentru întregul oraș și ca să ajungă apa și la etajul 3 și 4 al blocurilor. 

În ceea ce privește turnurile de apă: decizia luată este în concordanță cu proiectul 

POS mediu care s-a început în urmă cu 12 ani. 

Pe acest proiect am avut un consultant, un proiectant care nu era contractat de 

noi, era trimis din București și proiectul prevedea să se înlocuiască cele două turnuri de 

apă cu niște sisteme de gestiune a apei, deci cele două GA-uri. 

Acest proiect a fost aprobat atât de conducerea Gosp Com din momentul 

respectiv cât și de autoritatea locală din Tg. Secuiesc.  

În ceea ce privește profitul, domnul consilier nu a menționat la care an financiar 

s-a gândit, dar eu vă prezint pe scurt profit pe anul trecut. 

Am realizat un profit brut de 700 de mii de lei, iar un profit net de 400 de mii de 

lei, fiind o sumă foarte mică și noi avem un contract de împrumut cu Banca Europeană 

de Reconstrucție și Dezvoltare, întregul profit trebuie să fie folosit la rambursarea 

creditului contractat cu BERD. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Popica Siviu-Ciprian: Domnule director.  

Cu siguranță vă este cunoscută problema de la Întorsura Buzăului legată de 

sistemul de canalizare, respectiv refularea din zona Mihai Viteazul. 

Din discuțiile purtate cu dumneavoastră, am înțeles că una dintre probleme ar fi 

faptul că în rețeaua de canalizare intră și apele pluviale. 

Ce este de făcut în această situație pentru că cetățenii până una alta suferă din 

această cauză. 

La fiecare ploaie, știți forte bine, refulează și tot ce este în conductă este în curtea 

lor. 

Kozsokár Attila: În ceea ce privește conducta de canalizare existentă în zona 

stației de benzină Mihai Viteazul, au fost câteva voci care s-au gândit că problemele de 

refulare se datorează faptului că s-a conectat și Comuna Barcani la rețea, însă datorită 

faptului că acest fenomen se întâmplă numai în condițiile în care sunt ploi torențiale, 

este absolut clar că sunt niște interconectări între rețeaua de pluvial și rețeaua de 

canalizare. 

În ceea ce privește partea de canalizare, noi avem o conductă cu diagonală de 320 

mm în zonă, care consider că din punct de vedere tehnic este destulă pentru a duce 

toată apa uzată a orașului și inclusiv și a Comunei Barcani, dar pentru a preveni orice 

polemici, împreună cu autoritățile locale din zonă, am decis să mai investim într-o 

conductă de refulare apă uzată până la stația de epurare a noastră din Întorsura 

Buzăului. 
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Această investiție este momentan foarte aproape de a fi finalizată, cred că 

discutăm de câteva zile, mai trebuie un foraj executat și câteva metrii de conductă încă 

trebuie pozate și am și terminat investiția. 

În ceea ce privește apele uzate, noi considerăm că ar trebui să fie mai mult de cât 

destul aceste conducte. 

În ceea ce privește pluvialul: pluvialul aparține de autoritatea locală. 

Eu am discutat de mai multe ori și cu domnul primar Leca Băncilă și am înțeles 

de la dânsul că în cursul anului se vor executa niște lucrări de investiții în pluvial și se 

va rezolva și problema asta de interconectare cu menajerul și din momentul respectiv n-

ar trebui să fi e nicio refulare în zonă.  

Popica Siviu-Ciprian: Bine, asta în condițiile în care este racordat un număr 

foarte mic de cetățeni la sistemul de canalizare și în plus urmează să se racordeze și 

Comuna Vama Buzăului.  

Kozsokár Attila: Da. 

Popica Siviu-Ciprian: Deci, conducta actuală este suficientă pentru a capta apele 

uzate de la toată populația orașului, plus ținând cont de o anumită creștere, plus ținând 

cont de Vama Buzăului? 

Kozsokár Attila: Da. 

Cea existentă cu diagonala de 320 mm și cu o conductă de refulare, vor duce 

întreg sistemul.  

Popica Siviu-Ciprian: Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi, închid ședința 

Vă mulţumesc pentru prezența de 100%, ca de obicei în ultimele luni de zile și 

desigur și pentru colaborarea care a fost tot așa 100% în unanimitate.  

Să veți grijă unii de ceilalți! 
 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


