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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 17 septembrie 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe
platforma ZOOM, pentru astăzi, 17 septembrie 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. 152/11 septembrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 64/S/11 septembrie 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. director?
Sztakics István Attila: Stimate domnule președinte, stimați consilieri județeni, la
ședința noastră de astăzi la ora prezentei sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei
31 în funcţie. Lipsesc consilierii Gál Károly și Opra-Beni Béla.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie, drept urmare declar deschise lucrările ultimei şedinţe a Consiliului Judeţean
Covasna din acest ciclu prelungit.
Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului
domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită
atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, 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. Rusz István – director executiv, Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC;
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-

Dl. Veress Lóránt – manager al
Asociației Clubul Sportiv Sepsi OSK;

-

Lénárt Adolf – lider divizie, Asociația Club Sportiv KSE Târgu Secuiesc, secția
baschet;

-

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

centrului de copii și juniori al

În ședința de astăzi vom discuta despre rectificarea bugetului propriu al Județului
Covasna, în baza rectificării bugetului național vom include sume repartizate pentru
județul nostru și pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Covasna.
O să discutăm și despre sume primite pentru înlăturarea calamităților naturale,
precum și redistribuirea unor sume pentru bugetul Spitalului Județean de Urgență „Dr.
Fogolyán Kristóf”.
Tot așa și sportul este un punct important, un punct forte pe proiectul ordinii de zi
al ședinței de astăzi, pentru că împreună cu primarii municipiilor Sf. Gheorghe și Tg.
Secuiesc ne-am axat pe trei mari domenii și anume: baschet, hochei și fotbal și din
partea Consiliului Județean Covasna, conform legii sportului, vom aloca sume
importante pentru aceste capitole.
Totodată avem și un proiect important în domeniul turismului și anume:
reabilitarea căii ferate înguste între Comandău și Covasna și nu în ultimul rând avem și
proiect de hotărâre legat de construirea spitalului pneumologic.
După cum știți, acum o lună am adoptat indicatorii tehnico-economici pentru
această nouă clădire a spitalului, iar acum vom cere votul domniilor voastre pentru a
preda amplasamentul Companiei Naționale de Investiții pentru a construi un spital nou
în Județul Covasna.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
27 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 27 august 2020.
La fel și Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 08 septembrie 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.
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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 extraordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 08 septembrie 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 alocarea unei sume din bugetul local al Județului
Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv
Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de
baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2020-2021,
juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului
Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Covasna;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare nr.
9605/2075/28.08.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean
Covasna și comuna Comandău prin Consiliul Local al Comunei Comandău;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție”REABILITAREA
GALERIEI DE ARTĂ - SFÂNTU GHEORGHE”;
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A.
a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU
GHEORGHE”;
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și Școlii Gimnaziale Speciale
Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni,
str. Principală nr. 95, care se află în proprietatea privată a Județului Covasna în
cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora;
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind alipirea
imobilelor înscrise în C.F. nr. 24537 Malnaș sub nr. cad. 24537 și C.F. nr. 24872
Malnaș sub nr. cad. 24872 cu nr. top 1353;
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării Județului Covasna, în
anul 2020, la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;
11. Diverse

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la
efectuarea a două zile de concediu de odihnă, în perioada 10-11 septembrie
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:
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, 5, 7, 8, 9 și 10 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;
Așa cum am pomenit, am primit din rectificarea bugetului de stat sume
importante și anume: 618 mii lei destinate finanțării serviciilor sociale din sistemul de
protecție a copilului, 771 mii lei în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale din
luna iulie pe DJ 121.
Includem aceste sume în bugetul județului și totodată repartizăm pentru Școala
Gimnazială Specială Sf. Gheorghe suma de 100 de mii, din care 60 de mii de lei pentru
reparații curente la un imobil preluat din orașul Tg. Secuiesc de pe strada Achim
Andrei și 40 de mii de lei pentru achiziționarea de lemne de foc.
Rectificarea bugetului mai privește majorarea bugetului Spitalului Județean de
Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf cu suma de 786 mii lei care provin din contractul
încheiat cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Covasna.
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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.
Totodată doresc să vă informez că din rectificarea bugetară toate cele 45 de
unități administrativ-teritoriale din județ, au primit sume considerabile din bugetul
național, este vorba despre o sumă de 33 milioane de lei la nivel județean.
Indiferent de coloratura politică, toate comunele, toate orașele și municipiile din
județ au primit din această sumă.
Sincer vă spun, că sunt mândru că am reușit, indiferent de coloratura politică,
mai ales în preajma alegerilor.
Vă mărturisesc că, ne-am consultat și am convenit, atât cu conducerea Partidului
Național Liberal cât și cu conducerea Partidului Social Democrat, în acest sens.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic
în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și
handbal, sezon competițional 2020-2021, juniori și seniori, respectiv organizare
evenimente și competiții sportive”;
Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC este pe jumătate finanțat de Consiliul
Județean Covasna iar cealaltă jumătate este finanțat de Consiliul Local Sf. Gheorghe,
având în vedere că Sepsi-SIC nu este numai asociație de baschet, ci ramurile de sport
baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal sunt incluse în această asociație.
Suma ce se acordă, este de 3 milioane de lei, din care 1,4 milioane de lei pentru
anul financiar 2020 și 1,6 milioane pentru anul financiar 2021, semestrul I.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Ambrus József: Eu nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc.
Orbán Miklós: Având în vedere că sunt membru în comisia de evaluare a
documentațiilor depuse în cadrul programului sportiv, nu particip la deliberare și nici
la vot.
Lénárt Adolf: Nici eu nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc.
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Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Lénárt Adolf și Orbán
Miklós, conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor
programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare;
Este vorba alocarea unor sume pentru trei asociații sportive și anume: Asociaţia
Club Sportiv KSE Târgu Secuiesc, secția baschet, 700 mii de lei, Asociaţia Clubul Sportiv
Sepsi OSK echipele juniori, 150 de mii de lei, Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe
Gheață Királypingvinek Jégkorong Klub 100 mii de lei.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Lénárt Adolf: Nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Lénárt Adolf, 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.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Covasna;
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?
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 privind
aprobarea Acordului de cooperare nr. 9605/2075/28.08.2020, încheiat între județul
Covasna prin Consiliul Județean Covasna și comuna Comandău prin Consiliul Local al
Comunei Comandău;
Este vorba despre un program guvernamental care ne sprijină la întocmirea
documentațiilor care trebuie depuse la programe europene.
În vederea diversificării ofertei turistice din zona orașului Covasna și atragerea
turiștilor, precum și în vederea promovării dezvoltării durabile și integrate a zonei orașului
Covasna inițiem un proiect pentru ”Reabilitarea Cale ferată îngustă Covasna-Comandău”,
ca să includem în viitorul ciclu european de proiecte.
Întocmirea acestor proiecte sunt finanțate de către Guvernul României, deci pregătirea
proiectului propriu zis, este finanțat din bani publici la nivel național, iar noi intenționăm
să atragem acești bani pentru pregătirea proiectului.
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 Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție”REABILITAREA GALERIEI DE ARTĂ - SFÂNTU
GHEORGHE”;
Este vorba despre lucrări exterioare și interioare, reabilitarea clădirii cu sistem de
instalații de încălzire și ventilație, instalații sanitare, alimentare cu energie electrică și
iluminat, accesibilizarea clădirii pentru persoane cu dizabilități, înlocuirea scării care
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permite accesul în turn și montarea unui lift interior atât pentru persoane cât și
pentru obiecte.
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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin
Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE
BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN
KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”;
Este vorba despre un proiect inițiat de acum un an și am solicitat includerea
acestei investiții în programul CNI, unde am trecut deja la etapa II. și acum suntem în
faza în care trebuie să predăm documentația către Compania Națională de Investiții.
Acum o lună am adoptat deja indicatorii tehnico-economici.
Momentan secția de pneumologie funcționează într-o clădire care nu corespunde
deloc cerințelor secolului XXI., care este monument istoric și nu se poate
recompartimenta în așa fel încât să facă față cerințelor.
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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind darea
în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna,
precum și Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate
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în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în
proprietatea privată a Județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării
activității acestora;
Dăm în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna și Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe imobilul nostru
comun cu Comuna Bodoc pe o perioadă de încă 9 luni, până se finalizează construirea
unei case de tip familial la Întorsura Buzăului și la Tg. Secuiesc încă două case de tip
familial.
Noi preconizăm că până pe 30 iunie 2021 vor fi finalizate aceste trei case și după
aceea copii care stau la Centrul de Plasament din Bodoc se vor muta în aceste case de
tip familial.
Am spus bine doamna director general Vass?
Vass Mária: Ați spus bine.
Am solicitat această prelungire, proiectul este în curs de implementare și cum ați
spus și dumneavoastră, preconizăm ca să terminăm cel târziu până la data de 30 iunie
2021.
Tamás Sándor: 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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea documentației cadastrale privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 24537
Malnaș sub nr. cad. 24537 și C.F. nr. 24872 Malnaș sub nr. cad. 24872 cu nr. top 1353;
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.
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La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2020, la „Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”;
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 unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
două zile de concediu de odihnă, în perioada 10-11 septembrie 2020.
Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.
Având în vedere că cel mai probabil, suntem în ultima ședință a Consiliului
Județean Covasna din mandatul 2016-2020, aș dori să vă mulțumesc pentru
colegialitatea dumneavoastră, pentru înțelepciunea și înțelegerea dumneavoastră, cu
toate că din când în când, nu prea des, am avut discuții în contradictoriu, dar
întotdeauna ați avut/am avut ca și prioritate dezvoltarea localităților și dezvoltarea
județului.
Până cum la fiecare sfârșit de mandat, la ultima ședință am reușit să ciocnim cu
un pahar de șampanie, din păcate acest lucru momentan nu este posibil, dar eu am
pregătit un pahar de șampanie, cu care vă urez La mulți ani!
Dacă sunt intervenții în cadrul punctului Diverse?
Henning László-János: Doamna consilier Keresztely Irma, a anunțat în ședința
comisiilor de specialitate că dorește să întrebe ceva de la domnul manager al Spitalului
Județean de Urgență.
Tamás Sándor: Bine, dar domnul consilier Balázs Jozsef-Atila a ridicat mai
înainte mâna că dorește să ia cuvântul.
Balázs Jozsef-Atila: Mă bucur că am avut posibilitatea să muncim împreună în
Consiliul Județean Covasna.
Eu cel mai probabil nu o să fiu consilier județean, pentru că am ales localitatea
Tg. Secuiesc și acolo voi munci.
Eu aș avea o întrebare personală la domnul președinte.
Tamás Sándor: Dacă e o problemă personală de ce nu discutăm între patru ochi?
Balázs Jozsef-Atila: Aș dori să vă întreb în public.
Tamás Sándor: Poftiți.
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Balázs Jozsef-Atila: Întrebarea mea este: în cazul în care eu voi câștiga
alegerile și voi fi primarul orașului Tg. Secuiesc, dumneavoastră veți defavoriza
financiar municipiul Tg. Secuiesc?
Am auzit că asemenea lucruri se discută în oraș.
Tamás Sándor: E bine să mă întrebați pe mine și să nu credeți ceea ce se discută
pe stradă.
Acest lucru care ați întrebat, depinde dacă o să câștig eu alegerile și voi fi
președintele Consiliului Județean Covasna.
Eu de 24 de ani mă ocup de politică și am luat în serios toate alegerile și
contracandidații la fel.
Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Covasna sunt șapte
candidați, deci este vorba de un concurs și pe data de 28 septembrie o să vedem cine va
câștiga, la fel se va întâmpla și pentru funcția de primar al municipiului Tg. Secuiesc.
În legătură cu întrebarea formulată de dumneavoastră, la începutul ședinței am
spus că personal am făcut lobby, cum am făcut de nenumărate ori, ca fiecare UAT din
județ, indiferent de coloratura politică a primarului, de la Vârghiș până la Sita Buzăului,
să primească bani pentru investiții.
Așa am procedat până acum și așa voi proceda și în continuare în cazul în care
eu voi câștiga alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Covasna.
Deoarece suntem în campanie electorală, trebuie să vă spun că eu voi sprijini pe
candidatul Bokor Tibor la funcția de primar al municipiului Tg. Secuiesc.
Balázs Jozsef-Atila: Mulțumesc pentru răspuns.
Mult succes!
Cel mai bun să câștige!
Tamás Sándor: Corect!
Vă dorim succes!
Dau cuvântul doamnei consilier Keresztely Irma.
Keresztely Irma: Aș dori să mulțumesc colegilor și domnului președinte pentru
ultimii 8 ani în care am muncit împreună la Consiliul Județean Covasna!
Această muncă a fost foarte fructuoasă, este evident că am vrut, eu personal am
vrut să realizăm mai multe, dar direcția în care mergeam și în care va merge Consiliul
Județean Covasna fără mine, este o direcție bună și trebuie continuată.
Pentru cei care candidează la alegeri le urez succes, la fel și domnului președinte!
În legătură cu întrebarea de care am vorbit în ședința comisiilor de specialitate:
acum o lună am aprobat o sumă destul de mare Spitalul Județean ”Dr. Fogolyán
Kristóf” din care să poată plăti salariile majorate cu 38 % ale angajaților și medicilor din
prima linie.
Atunci domnul manager ne-a mulțumit pentru ajutor și a zis că este binevenit,
dar deocamdată nu le pot aplica această majorare pentru că nu există norme de aplicare.
Între timp angajații se plâng pentru că munca este grea și salariul este puțin.
Au auzit că sunt județe în care au fost plătite aceste sume.
Întrebarea mea este la noi când se vor plăti aceste sume majorate pentru cei care
se lucrează în prima linie, la boli infecțioase COVID, deci cei 38% și dacă nu atunci care
este motivul?
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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Rog pe domnul András-Nagy Róbert managerul Spitalul Județean ”Dr.
Fogolyán Kristóf” să răspundă la întrebarea formulată de doamna consilier.
András-Nagy Róbert: Bună ziua!
Răspunsul la întrebarea doamnei consilier am despărțit în două părți.
Prima parte este legată de faptul că, în contextul actual, sporul de COVID, nu are
o sursă de finanțare în spate, nu are sursele identificate de Casa de Asigurări de
Sănătate prin transferuri.
Așa cum am prezentat și cu ocazia precedentă în ședința Consiliului Județean
Covasna, aceste sume au fost incluse în buget și din informațiile de atunci, respectiv din
informațiile de la Casa de Asigurări de Sănătate era vorba că bugetul Spitalului va fi
suplimentat în urma contractelor încheiate cu Casa de Asigurări.
Motiv pentru care noi am folosit de ședința respectivă, să includem în bugetul
nostru un capitol, să regrupăm fondurile noastre în capitolul venituri de la Casa de
Asigurări de Sănătate, ca în momentul în care se va semna și contractul de finanțare să
putem asigura plata imediată a sporurilor.
Sporurile sunt în momentul de față reglementate la nivel de lege, respectiv nu
sunt asigurate sursele de finanțare.
Nu sunt asigurate sursele de finanțare, nu numai la noi în spital, ci nu sunt
asigurate în toată țara.
Pe de altă parte este problema și nemulțumirea nu numai a angajaților din secția
de boli infecțioase.
Mă folosesc de exemplul dat de doamna consilier, respectiv secția de boli
infecțioase în prima linie, nu este normal în acest context, ca personalul angajat la secția
de boli infecțioase să aibă un spor de 20%, în condițiile în care secția de pneumologie
are un spor de peste 50% și tot se ocupă și este integrat în activitatea de asistență
medicală legat de COVID prin tratarea și diagnosticarea cazurilor suspecte COVID.
Este o diferență foarte mare, dar nu este un caz singular pentru că sunt mai multe
exemple în acest sens, care provin din legislație, din ordinul ministrului, care
reglementează sporurile în domeniul sanitar, care nu este echitabil după părerea mea,
cum am spus de mai multe ori și Consiliului Județean Covasna.
Nu este echitabil, nu este normal!
Vă dau un alt exemplu: nu este normal ca un neurochirurg să aibă spor de 15%
cum are un chirurg generalist.
În momentul de față asta este situația.
Sunt inegalități generate de legislație, care la momentul respectiv trebuie
corelate.
Când va fi acest moment? Nu pot să vă răspund.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Fazakas Péter: Profit și eu de prezența domnul manager al Spitalului Județean de
Urgență.
Acum două-trei ședințe m-am interesat de soarta aparatului de radiografie
pulmonară.
Ați reușit să primiți autorizația de funcționare pentru acest aparat?
András-Nagy Róbert: Exact în ședința anterioară ați ridicat această problemă și
nu acum doi-trei ședințe.
Situația nu s-a schimbat încă.
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Fazakas
Péter:
Deci,
nu funcționează niciun aparat de radiografie
pulmonară în Spital?
András-Nagy Róbert: Nu.
Nu funcționează aparatul de radiografie din policlinica pulmonară.
Fazakas Péter: Dar sus la policlinica din Spital primesc pacienții pentru
radiografie pulmonară?
András-Nagy Róbert: Numai la urgență!
Fazakas Péter: Deci, numai la urgență.
Următoarea mea întrebare se leagă de Ordinul nr. 1706 din anul 2007, care la art.
1061 prevede că spitalul județean de urgență are obligația asigurarea urgenței
stomatologice.
Spitalul nostru cum stă cu această problemă?
András-Nagy Róbert: În noua Unitatea de Primiri Urgențe care se va construi
din proiect este inclus și urgența stomatologică, dar această problemă are deja o istorie.
În momentul de față nu putem asigura urgența stomatologică, dar în proiectul de
construire a clădii UPU este inclus atât locația cât și dotarea cabinetului pentru urgența
stomatologică.
Întrebarea este, dacă vom găsi stomatolog care să asigure urgența și care să
lucreze pentru semnificativ mai puțin bani decât în cabinet particular.
Asta a fost mereu întrebarea și asta va rămâne și în continuare dacă nu se
schimbă legislația.
Pe de altă parte, era mult mai important să pornim urgența pediatrică, pe care
am pornit la începutul pandemiei, la 1 martie 2020, care este unic din regiune și unde
lucrează medici specialiști în pediatrie.
Fazakas Péter: Stomatologi?
András-Nagy Róbert: Nu.
Sunt pediatrii.
Fazakas Péter: Și ce se va întâmpla, dacă iarăși ajungem în situația în care eram
la primăvară, că s-au închis cabinetele stomatologice?
Vom avea urgență stomatologică în județ?
András-Nagy Róbert: Asta deja este o problemă care aparține de Direcția de
Sănătate Publică.
Această problemă s-a ivit în momentul în care cabinetele stomatologice au fost
privatizate.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Dálnoki Lajos: Aș dori să mulțumesc colegilor, domnului președinte și domnilor
vicepreședinți că am putut lucra împreună în ultimii patru ani!
Pentru cei care candidează la alegerile locale, le urez mult succes și celor care
câștigă mandat le urez muncă fructuoasă!
Tamás Sándor: Mulțumim.
Pethő István: Aș avea și eu o întrebare, dar mai înainte și eu aș dori să
mulțumesc colegilor că am lucrat împreună și cred că de fiecare dată am luat decizii în
favoarea locuitorilor județului.
Întrebarea mea este în legătură cu pandemia.
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Am citit în mass media că din canalizare se poate preconiza evoluția
infecțiilor, cum se va schimba numărul celor infectați într-o anumită localitate, prin
analizarea ADN-urilor.
V-ați gândit la așa ceva?
Avem o asemenea posibilitate?
Tamás Sándor: Sincer vă spun, nu știu răspunsul.
Această problemă este de competența Direcției de Sănătate Publică și o să ne
interesăm de la ei.
Bănuiesc ca acest lucru se poate realiza printr-un sistem național pentru că nici
analizarea ADN-urilor nu este un lucru simplu.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Vă mulțumesc nu numai pentru astăzi, ci și pentru ultimii patru ani de zile,
colaborarea și munca dumneavoastră!
Pentru cei care sunt candidați doresc să le urez multă muncă și succes la alegeri!
De altfel, din cadrul plenului suntem trei candidați la președinția Consiliului
Județean Covasna, domnul Calinic Sabin, domnul Floroian Stelian-Olimpiu și
subsemnatul, le urez și dânșilor multă muncă și sănătate.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

p. Secretar general al judeţului Covasna,
SZTAKICS István Attila
Director executiv

