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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 27 august 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe platforma
ZOOM, pentru astăzi, 27 august 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. 140/21 august
2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 57/S/21 august 2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.

Ședința plenului Consiliului Județean Covasna poate fi urmărit live pe facebook.
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
Ambrus József și Klárik Attila.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de toate aș dori să vă prezint cele două mari teme care figurează pe
proiectul ordinii de zi a ședinței noastre de astăzi.
Primul este legat de sistemul de sănătate, îmbunătățirea sistemului de sănătate în
județul nostru.
Precum știți și dumneavoastră, pentru că ați fost întotdeauna prezenți la ședințe,
nu numai fizic dar și prin voturile dumneavoastră, am inițiat acum doi ani de zile
construirea unui nou spital de boli pneumologice în incinta Spitalului Județean de
Urgență.
După cum știți, momentan această parte a spitalului funcționează în două clădiri
separate, unu în centrul orașului Sf. Gheorghe iar celălalt într-un spațiu neadecvat în
incinta Spitalului Județean.
Spațiile sunt neadecvate pentru că imobilele sunt vechi, clădirile chiar sunt de
categoria monumentelor istorice și nu sunt condiții a secolului XXI. pentru tratarea
bolnavilor.
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Deci, acum doi ani de zile am visat, dar nu este nu numai un vis, pentru că
între timp, după nota conceptuală am realizat și studiul de fezabilitate, după studiul de
fezabilitate a fost avizat proiectul de către Comisia Tehnico-economică din cadrul
Consiliului Județean Covasna.
Documentația am predat la Compania Națională de Investiții S.A. de lângă
Guvernul României, nu numai că am predat, am și înregistrat, am trecut și de etapa unu
și doi.
(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Klárik Attila, numărul
consilierilor prezenți la ședință a devenit 30.)
Acum avem menirea ca prin votul nostru dat astăzi să aprobăm studiul de
fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici a acestei investiții.
Această investiție, de altfel, se ridică la 25 de milioane de lei, fiind o arie construită
de 800 m2, fiind o arie utilă de cca. 2000 de m2 și preconizăm că în 28 de luni de zile
putem construi această clădire, desigur după ce vom încheia un contract de finanțare cu
Guvernul României prin Compania Națională de Investiții S.A.
Iată primul mare proiect de pe ordinea de zi care se leagă de sistemul de sănătate
și implicit de siguranța cetățenilor din Județul Covasna.
Celălalt proiect important se referă la acceptul Consiliului Județean Covasna
pentru a participa la un program Guvernamental.
Guvernul României prin Ordonanța de Urgență nr. 88 din luna mai 2020, ne-a dat
posibilitatea să depunem un proiect, pentru acordarea unui sprijin financiar, pentru
pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul finanțării europene programare 20212027.
Din acest portofoliu vă aducem în fața dumneavoastră un proiect ceea ce însemnă
reabilitarea în totalitate a drumului județean 114 între Sânzieni și Lemnia în lungime 19
km.
Momentan se execută lucrări majore de reabilitare/reconstruire a drumurilor
județene în bazinul Baraoltului în valoare totală de 150 de milioane de lei, total 50 de
km plus 15 poduri, plus 3 treceri de cale ferată etc.
Momentan se execută într-o parte, dinspre podul de la Augustin spre Baraolt deja
se asfaltează, în Malnaș Băi și Micfalău se lărgește drumul și se consolidează fundația,
iar cealaltă mare lucrare este în zona Buzaelor din Întorsura Buzăului-Valea MareBoroșneu Mic-Boroșneu Mare până la intersecție Țufalău-DN 13E.
Lucrarea de 84 de milioane de lei finanțat de Guvernul României și Consiliul
Județean Covasna și acum aducem în fața dumneavoastră, pe masa plenului Consiliului
Județean Covasna acest drum DJ114 care de altfel traversează opt sate, dar de fapt sunt
10-12 sate care sunt implicit interesate și desigur cu o conectivitate cu viitoarea
autostradă Brașov-Tg. Secuiesc-Bacău.
Ceea ce va fi o noutate la nivel județean dezvoltarea turismului prin înființarea
unei piste de biciclete, și nu în ultimul rând reducerea traficului intens în ceea ce
însemnă traversarea municipiului Tg. Secuiesc.
Iată că v-am arătat cele două teme majore dintre temele propuse a fi discutate
astăzi.
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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”;

-

Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna;

-

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

-

Dl. locotenent colonel Simtea Adrian – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență ,,Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, pe care am invitat la
solicitarea domnului consilier Fazakas Péter.
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna.

Cer înțelegerea dumneavoastră pentru că eu de la ora 12,00, ar fi trebuit să fiu într-o
altă ședință tot pe platforma ZOOM, dar o să mă conectez la ora 12,10 dintr-un alt birou și-l
rog pe domnul vicepreședinte Henning László-János să preia conducerea ședinței noastre
de astăzi.
Vă mulțumesc pentru atenție ți înțelegere!
(Domnul președinte Tamás Sándor părăsește lucrările ședinței, numărul
consilierilor prezenți la ședință a devenit 29.)
Henning László-János: Bună ziua!
Continuăm ședința Consiliului Județean Covasna.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 06
august 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?
29 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 06 august 2020.
La fel și Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din
data de 13 august 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?
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Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
29 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 13 august 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.

2.

3.

4.

5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI
PNEUMOLOGICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN
KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea impactului asupra dezvoltării economice la
nivel județean al proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 114
Sânzieni-Lemnia”;
Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 86/2020 privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere
curentă pe timp de vară în anul 2020 a drumurilor județene către S.C. Drumuri și
Poduri Covasna S.A.;
Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna a unor bunuri mobile aflate în domeniul
privat al Județului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 81/2020 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Diverse

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
trei zile de concediu de odihnă, în perioada 18-20 august 2020.

-

Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire
la efectuarea a unei zile de concediu de odihnă, în data de 21 august 2020.;

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?
29 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:
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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 3 și 4 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 Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul
de investiție
”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean al proiectului
,,Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 114 Sânzieni-Lemnia”;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 86/2020 privind
atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul
2020 a drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Este prezent domnul director Török Sándor care răspunde la eventualele întrebări.
Fazakas Péter: Eu aș avea o întrebare.
Henning László-János: Poftiți!
Fazakas Péter: Care este distanța aceea de la marginea drumului care trebuie curățat
de buruieni de către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.?
Câți metrii e distanța aceea?
Henning László-János: Mulțuesc!
Rog pe domnul director Török Sándor să răspundă la întrebarea domnului consilier.
Váncza Tibor-István: Înainte să răspundă domnul director, eu aș dori vă anunț că
nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Henning László-János: Bine. Mulțumim.
Dau cuvântul domnului Török.
Török Sándor: Lățimea zonei verzi pe lângă drum care de obicei este șanțul se diferă
de la caz la caz, depinde cât permite terenul proprietate privată, dar S.C. Drumuri și Poduri
Covasna S.A. nu are contract pentru curățarea șanțurilor și cosirea buruienilor de pe lângă
drum.
Henning László-János: Mulțumesc.
Cum a spus și domnul director zona verde începe de la marginea proprietății private
și este până la drum, iar lățimea diferă, sunt locuri unde proprietatea privată tinde până la
drum.
Fazakas Péter: Șanțurile sunt proprietate privată sau sunt în proprietatea Consiliului
Județean?
Henning László-János: Șanțurile de pe lângă drumurile județene sunt în
proprietatea Consiliului Județean.
Fazakas Péter: De aceea vă întreb pentru că partea dinspre drum a șanțurilor este
cosit iar pe partea dinspre proprietatea privată sunt buruieni de 2 metrii.
E jalnic cum arată.
O bandă de 1 metru este cosit iar pe restul este sunt buruieni înalți de 1,5-2 metrii
care împiedică vizibilitatea și nu arată bine nici din punct de vedere estetic.
Henning László-János: Ieri, în ședința ATOP s-a discutat despre această problemă,
unde s-a ridicat că în cazul în care într-o curbă buruienii înalți împiedică vizibilitatea,
poliția va decide și va sesiza atât consiliile locale cât și proprietarii acestor terenuri să curețe
terenul de buruieni.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

(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 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind darea
în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a
unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Covasna;
Este prezent doamna director Vass Mária și-l rog să ne prezinte în câteva cuvinte
despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre.
Vass Mária: Bună ziua!
Cum am prezentat și în comisii de specialitate, este vorba despre niște echipamente
pentru dotarea Centrului de recuperare din Baraolt, care au fost achiziționate în cadrul unui
proiect depus de Consiliul Județean Covasna în favoarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna.
Acum se face predarea acestor echipamente speciale, a căror valoare este de 56 de
mii de lei.
Tot în cadrul acestui program a fost achiziționat și un microbuz care a fost predat,
Centrului de recuperare din Baraolt, în ședința anterioară.
Henning László-János: Mulțumesc.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 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. 81/2020 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna;
Este vorba despre schimbarea nivelului unui post.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
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- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la
efectuarea a trei zile de concediu de odihnă, în perioada 18-20 august 2020.
Consiliul ia act de informarea domnului președinte.
- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire
la efectuarea a unei zile de concediu de odihnă, în data de 21 august 2020.
Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.
Și eu aș dori să vă informez că voi efectua două zile de concediu de odihnă în
perioada 4-7 septembrie 2020.
Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.
Cum a spus și domnul președinte, domnul consilier Fazakas Péter a solicitat să
invităm la această ședință pe domnul inspector șef al ISU Mihai Viteazul, care este prezent.
Rog pe domnul consilier Fazakas Péter să formuleze întrebarea către domnul
inspector șef.
Fazakas Péter: Aș avea mai multe întrebări către domnul comandant.
Primul este: Cum stați cu recrutarea? Ați făcut pași înainte în această privință la
sucursala din Baraolt?
Următoarea întrebare este legat de examenul la școala de pompieri.
Așa am înțeles că proba teoretică constă dintr-un examen din matematică.
Nu știu ce legătură are matematica cu gradul de subofițer la pompieri.
Dacă aveți posibilitatea să fie modificat cerința la examen?
Următoarea problemă este legat de incidentul trist, recent petrecut, la lacul de la
Pădureni, când un tânăr de 18 s-a înecat în lac.
La incident a fost chemat și ISU și când au vrut să pornească barca cu motor atunci
au observat că lipsește din barcă acumulatorul.
Au demontat acumulator de la mașină pe care au montat pe barcă și așa au pierdut
timpul prețios.
Acest lucru chiar revoltător pentru că și în acest mandat am alocat Inspectoratului
mai multe milioane de lei și nu știu cum se poate întâmpla așa ceva că vin la fața locului cu
o barcă care nu are acumulator.
Un alt lucru: în județ avem munți și avem și serviciu de salvamont, avem și lacuri în
județ în care anual își pierd viețile mai mulți oameni, dar la ISU nu avem scafandrii.
(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Ambrus József, numărul
consilierilor prezenți la ședință a devenit 30.)
Aș dori să vă întreb, dacă există posibilitatea ca din personalul actual câteva să
participe la un curs/instructaj de scafandrii, ca să nu trebuie să așteptăm din alt județ
scafandrul.
Vă mulțumesc!
Henning László-János: Mulțumesc domnului consilier.
Vă rog domnul inspector șef să răspundeți la întrebările domnului consilier.
Simtea Adrian: Bună ziua domnule vicepreședinte!
Bună ziua domnilor consilieri!
Vă mulțumesc pentru invitație și aș dori să vă spun, că este o inițiativă lăudabilă ce
aveți dumneavoastră pe ordinea de zi, legat de partea medicală și de rețeaua de drumuri,
unde cu siguranță avem nevoie de modernizări la nivelul județului.
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Pentru domnul consilier Fazakas Péter: aș fi apreciat mai mult dacă înainte de
invitație mi-ați fi transmis și aceste solicitări ca să pot să răspund punctual fără a vă induce
într-o eroare materială pentru că nu știu chiar totul pe din afară.
În schimb am să încerc să vă răspund la toate aceste întrebări.
Prima cu recrutarea: începând de înainte de a înființa acest punct de lucru de la
Baraolt, am avut campanie de recrutare și anii trecuți.
După punerea în funcțiune a punctului de lucru, într-adevăr avem un pic mai multe
cereri din zona respectivă, în schimb ce m-a surprins pe mine în mod neplăcut este că,
pentru facultatea de pompieri care funcționează în cadrul Academiei de Poliție, am avut 5
dosare de candidați, care au fost programați la testare psihologică, dintre acestea 3 nu s-au
prezentat și 2 au picat testul psihologic.
Asta ca să vedeți că de și am avut 5 posibili viitori ofițeri, mai de jumătate nu a vrut
să participe la examen în primul și în primul rând.
În continuare avem cred că 10 candidați pentru sesiunea din toamnă-iarnă, încă nu
este stabilit când va fi examenul pentru școala de subofițeri.
Continuăm campania de recrutare pentru că este necesar comunității nu nouă
efectiv, comunității este necesar ca viitorii pompieri să fie din zonă.
Cu privire la proba de matematică: nu putem la nivel județean să facem vreun
demers să schimbăm acest subiect, această modalitate de triere a candidaților pentru a
participa la școala de subofițeri după care să vină la Inspectoratul Județean.
Dar, asta nu vă împiedică nici pe dumneavoastră să faceți propuneri de modificări
legislative sau de modificări ale programelor școlare la nivelul Ministerului
Învățământului.
Referitor la întrebarea a treia cumulat cu întrebarea a patra, legat de scafandru,
trebuie să știți cu ISU are scafandru.
În perioada când s-a întâmplat evenimentul nenorocit și nefericit, pentru că să știți
nici nouă nu ne convine să avem astfel de evenimente, nimănui nu-i place să aibă astfel de
evenimente neplăcute, scafandrul nostru era convocat la mare, pentru că în această
perioadă de sezon estival, scafandrii de la toate județele, sunt programați pe serii să sprijină
activitatea de pe litoral.
Chiar știu că scafandrul nostru a participat la două misiuni de căutare, salvare pe
litoral, două zile consecutive.
Mă surprinde ce îmi ziceți dumneavoastră, le au zis oamenii care au fost la fața
locului la Pădureni, atunci când s-a înecat acel copil.
Timpul scurs de la anunțare și până la ajungerea forțelor la Pădureni, este un timp,
care dacă l-am fi găsit sub apă mai repede, nu știu să vă spun dacă scoteam în viață sau nu.
Asta numai Dumnezeul poate să știe.
Și nouă ne pare rău că avem astfel de evenimente nefericite.
În legătură cu faptul că îmi spuneți că nu a funcționat barca, lăsați-mă să am și eu
câteva semne de îndoială, pentru că eu știu că tehnica noastră de intervenție este verificată
zilnic, adică în fiecare dimineață tehnica de intervenție este verificat.
Scuze putem să aducem de fiecare dată asupra la orice.
Nu mă pronunț eu acum, pentru că oamenii probabil sunt supărați, sunt cătăniți și
nici nu pot să aduc acum scuze, este exclus așa ceva.
Floroian Stelian-Olimpiu: Se pare ușor arogant atitudinea domnului comandant!
Nu cred că este nevoie să-i dăm teme de casă să ne poate răspunde la întrebări și
cred că este foarte grav dacă nu știe ce s-a întâmplat exact cu barca și cu motorul bărcii care
n-a funcționat.
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Este nu pentru prima oară când avem informații că se întâmplă lucruri destul de
grave și domnul comandant ar trebuii să-și schimbe puțin atitudinea și să ocupe puțin mai
mult de partea de care trebuie să se ocupe.
Nu aș vrea să intru în detaliu, dar mi se pare că nu prea își face treaba așa cum ar
trebui acolo.
Informațiile sunt mai multe și este îndreptățit colegul meu consilier ca să le pună
întrebările pe care l-a pus, așa cum este îndreptățit și obligat domnul comandant ca să ne
răspundă în mod civilizat, fără aroganță.
Nu ne puneți întrebări pentru că dumneavoastră trebuie să răspundeți la întrebările
pe care vi le punem!
Atât am vrut să spun.
Henning László-János: Mulțumesc domnului consilier.
Domnul inspector șef, vă rog să vă interesați puțin ce s-a întâmplat cu barca
respectivă, pentru că întrebarea este reală și trebuie să știe consilierii adevărul despre fapta
respectivă.
Alte intervenții dacă sunt?
Pethő István: Aș dori să ridic o problemă, care a fost discutat, acum 2 ani la ședința
Consiliul Județean Covasna care s-a ținut la Bățanii Mari.
Este vorba de câinii de stână care periclitează turiștii care fac drumeții montane la
noi în județ.
În acești 2 ani s-a agravat situația.
Urșii sunt apărați de Uniunea Europeană, ovinele și celelalte animale domestice
iarăși sunt apărați de câini de animale sălbatice, dar turiștii nu sunt apărați de nimeni și
sunt în pericol când ajung pe drumeții în apropierea acestor stâne ale turmelor de oi.
Dacă ați citit, a apărut un articol nu de mult, că se utilizează, se ține o rasă de câini
originali din Asia sau din zona Caucazului, care este mult mai agresiv de cât rasele
autohtone.
Vorbim despre turismul montan de care avem posibilități în județ, dar degeaba ne
ocupăm cu reabilitarea traseurilor turistice dacă turiștii nu sunt în siguranță.
Deci, întrebarea mea este: dacă se întâmplă o tragedie cine va răspunde?
Prima dată trebuie văzut legislația actuală, pentru că la un moment dat oierii s-au
dus în fața Parlamentului și au făcut presiuni pentru retragerea anumitor norme legislative,
după care eu propun ca să fie discutat problema cu primarii din comune și cu organele care
pot să implice în rezolvarea problemei.
Mulțumesc!
Henning László-János: O să discutăm problema la proxima ședință cu primarii,
respectiv vom discuta și cu parlamentarii noștri ca să vedem și partea legislativă cu privire
la această problemă.
Alte intervenții dacă sunt?
Balázs Jozsef-Atila: Am și eu o întrebare.
A apărut în ziar că sunt fonduri și va fi finanțat localitatea Tg. Secuiesc în vederea
reabilitării rețelei de apă potabilă.
Întrebarea este: când va fi adoptat această hotărâre și cu ce sumă vor fi finanțate
aceste lucrări?
Sper că nu este vorba de o promisiune de campanie și va fi dus la bun sfârșit.
Mulțumesc!
Henning László-János: Discutând cu conducerea AQUACOV-ului am reiterat cu
multe luni înainte, atât la Tg. Secuiesc cât și la Întorsura Buzăului, vom face toate
demersurile ca să găsim fonduri pentru a finalizarea proiectului.
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În momentul în care vom cunoaște care sunt sumele necesare vom veni în fața
plenului Consiliului Județean Covasna.
Balázs Jozsef-Atila: Atunci cele scrise în ziar și anume: „că sunt fonduri”, este
exagerat pentru că încă nu este nimic concret.
Vă mulțumesc pentru răspuns!
Henning László-János: Alte intervenții?
Fazakas Péter: Eu aș avea o întrebare la domnul manager al Spitalului Județean,
dacă este conectat la ședință.
András Nagy Róbert: Bună ziua!
Sunt prezent.
Fazakas Péter: Bună ziua.
Așa am înțeles că cca. de o lună nu funcționează aparatul de radiografie pulmonară.
Întrebarea mea este cam când va funcționa din nou?
Este încă o problemă: nu toți dintre medicii de familie știu că aparatul de radiografie
pulmonară nu funcționează și trimit pacienții la radiografie.
Problema este la pacienții mai în vârstă cărora durează până când ajung de la
medicul de familie la cabinetul de radiografie și acolo află că nu funcționează aparatul și
conform angajaților din cabinet nici n-o să funcționeze.
La aceste întrebări, cu stimă, aștept răspunsul dumneavoastră!
András Nagy Róbert: Răspunsul este foarte simplu, dar din păcate nu am cum să
vorbesc de o dată concretă, de un termen când va funcționa aparatul, pentru că acest
termen nu depinde de noi.
La sfârșitul anului trecut, în luna noiembrie-decembrie, am montat la policlinica
pulmonară, adică la dispensarul TBC, un aparat nou de RX pulmonar, pe care am cumpărat
din bugetul anului 2019, cu scopul ca aparatul a cărei autorizații expiră în luna iulie 2020 să
fie înlocuit.
Pentru a pune în funcțiune aparatul avem nevoie de autorizația Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și pe timpul pandemiei nu s-a putut
obține autorizația, dar avem promisiunea ca în luna septembrie va veni o comisie de control
e și pe baza actelor întocmite de această comisie se va elibera autorizația.
Noi am pregătit documentația undeva în luna martie, am trimis la CNCAN, deci am
făcut pașii necesari pentru asigurarea continuității, dar din lipsă de personal la CNCAN,
din cauza reorganizărilor în spital și a pandemiei nu a venit încă echipa de control, de la
CNCAN.
Fazakas Péter: Bine, dar totuși ar fi bine ca medicii de familie să fie înștiințați despre
această situație și să nu mai trimită pacienții la radiografie.
András Nagy Róbert: În luna martie-aprilie când ne-am reorganizat, am făcut
pregătiri pentru pandemie, Direcția de Sănătate Publică a trimis o informare către medicii
de familie în legătură cu acest lucru.
Dar o să verific.
Henning László-János: Mulțumim!
Alte întrebări dacă sunt?
Nagy Iosif: În ședința comisiei de specialitate am formulat întrebarea dacă se poate
face ceva cu drumul dintre Vârghiș și granița cu Județul Harghita, dacă se va reabilita
porțiunea respectivă?
Henning László-János: Mâine sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare colegii
noștri din Consiliul Județean Covasna vor merge și unde sunt probleme mai mari toarnă
asfalt specific, iar având în vedere că drumul este inclus într-un program European așa se
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pare că într-o lună se va finaliza procedura de achiziție și atunci vom da ordinul de
începere și se va reabilita și porțiunea respectivă.
Nagy Iosif: Mulțumim.
Fazakas Péter: Aș avea o întrebare la colegii noștri din zona Baraolt.
Am văzut poze pa pagina de socializare că în zona Căpeni au fost inundații destul
de mari.
Ce se știe despre acest lucru?
Benedek Erika: Eu pe scurt aș zice că în fiecare localitate și în zona drumurilor ar
trebui rezolvat problema scurgerii apelor pluviale, pentru că sunt situații extreme când nu
pot gestiona cantitatea de apă nici șanțurile de lângă drumuri și nici albia pâraielor.
Săptămâna trecută de două ori am avut parte de ploi în cantitate extremă în zona
Baraoltului și pe paginile de socializare au apărut multe fotografii din reiese că multe
lucruri nu sunt potrivite.
Este de știut că aceste șanțuri, scursoare și arii ale pâraielor nu au fost concepute
pentru situații extreme.
Deci, trebuie analizat cum au fost concepute aceste șanțuri.
La Căpeni așa de mult a plouat într-un timp foarte scurt încât pârâul a ieșit din
matcă.
Trebuie văzut dacă albia pârâului se poate lărgi sau ce se poate face pentru
protejarea locuitorilor din zonă.
Fazakas Péter: S-au produs pagube materiale însemnate sau a fost pus în pericol
viețile oamenilor?
Benedek Erika: După cum știu eu viețile oamenilor nu au fost în pericol, dar apa a
inundat proprietățile personale ale oamenilor și din cauza că a intrat în case și în beciuri a
produs pagube materiale.
Henning László-János: 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.

Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

