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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 01 aprilie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

01 aprilie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) 

raportat la art. 134 alin. (1) lit. a), precum și alin. (5) 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. 98/28 martie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 26/S/28 martie 

2022. 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

Am convocat această ședință extraordinară, pentru că avem o promisiune față de 

societatea civilă. 

La începutul anului, când am adoptat bugetul județului, am promis ONG-urilor 

că anul acesta o să adoptăm finanțarea proiectelor până pe 1 aprilie 2022, și astăzi 

suntem în 1 aprilie. 

Asta înseamnă că vom aloca o sumă de 3,3 milioane de lei pentru societatea 

civilă, bineînțeles, cu ajutorul domniilor voastre, pentru programe culturale, științifice, 

educative, proiecte pentru culte și pentru tineret.  

Proiectul de hotărâre cu privire la finanțarea acestor proiecte figurează pe primul 

punct de pe proiectul ordinii de zi și după votul domniilor voastre, începând cu 4 

aprilie vom încheia contractele de finanțare și din 4 aprilie până în 30 noiembrie vor 

putea desfășura activitățile finanțate de Consiliul Județean Covasna. 

De altfel, la apelul de proiecte au fost depuse 486 de cereri, din care 459 de 

proiecte vor fi finanțate de Consiliul Județean Covasna, în aceste finanțări sunt incluse 

500 de mii de lei pentru programe culturale, 500 de mii de lei pentru programe educativ 

științifice, 2 milioane de lei pentru culte, 150 de mii de lei pentru asociații de tineret și 

200 de mii de lei pentru asociații sportive.  

 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, secretarul general al județului, să ne 

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri județeni! 

La ședința noastră extraordinară de astăzi, sunt prezenţi 25 de consilieri județeni, 

din cei 30 în funcție, lipsesc domnii consilieri Grüman Róbert-Csongor, Para János, 

Szöllösi Tamás, Tóth Zoltán și Váncza Tibor-István, respectiv este prezent și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt prezenți 26 de persoane cu 

drept de vot. 
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Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 25 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, în total 26 cu drept de vot, drept urmare 

declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

iar în calitate de invitați participă:  

- Dl. Opra János – director executiv interimar, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

- Dl. Kozsokár Attila – director general – Gospodărie Comunală S.A.  

- Dl. Török Sándor - director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ 

științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților 

de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2022, conform Legii nr. 350/2005; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea produselor și a măsurilor educative în 

cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2022-2023; 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de 

întreținere curentă pe timp de vară în anul 2022 a drumurilor județene către 

societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Refacere 

podeț dalat pe DJ 122B, km 2+253, in regim de urgență”; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1a și 1c la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 117/2021 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic și acordarea 

unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

7. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2021; 
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8. Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2021, 

de către structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și 

securitate publică în județul Covasna; 

9. Diverse 

 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat 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? 26 de votrui 

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 de pe ordinea de zi, este necesar 

votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 3 și 6 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 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2022, 

conform Legii nr. 350/2005; 

 

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

probleme de ridicat? 

Bartók Enikő-Mária: La acest punct nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Nu întâmplător am subliniat acest aspect, vă rog să vă gândiți dacă aveți interes 

personal în legătură cu aceste proiecte, pentru că O.U.G. nr 57/2019 prevede explicit că 

acei consilieri care au un interes personal în problema supusă dezbaterii, nu pot lua 

parte nici la deliberare și nici la vot. 

(A sosit domnul consilier Para János. De la această fază a ședinței sunt prezenți 

27 de persoane cu drept de vot.) 

 

Taierling Johann: Nu particip la deliberare și la vot. 
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Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu au participat la vot doamna consilier Bartók Enikő-Mária și domnul consilier 

Taierling Johann, conform art. 228 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

stabilirea produselor și a măsurilor educative în cadrul Programului pentru școli al 

României pentru anii școlari 2022-2023; 

 

Este vorba despre programul lapte, corn, biscuiți și mere, inițiat de Guvernul 

României cu sprijin financiar din fonduri europene, care mai durează până în anul 2023 

și noi trebuie să organizăm licitația pentru încă un an.  

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 

2022 a drumurilor județene către societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

 

Este vorba despre adoptarea prețurilor stabilite pentru diferite lucrări, pentru 

fiecare în parte. După această hotărâre, va urma să încheiem contractul, prin atribuire 

directă, cu societatea noastră, unde suntem 100% proprietari, pentru întreținerea pe 

timp de vară a drumurilor județene. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico 

– economici pentru investiţia „Refacere podeț dalat pe DJ 122B, km 2+253, in regim de 

urgență”; 

 

Este vorba despre refacerea unui podeț de la Malnaș Băi. 

Cu chiu, cu vai dar avansăm, ceea ce este important și avem și posibilitate de 

finanțare, pentru că am primit de la Guvernul României suma totală pentru refacerea 

acestui podeț. 

 

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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexelor 1a și 1c la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 117/2021 

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 despre modificarea bugetului aprobat prin Hotărârea 117/2021, prin 

care am alocat, fonduri conform legii educației fizice și a sportului, pentru două 

asociații sportive. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre” privind 

aprobarea studiului tehnico-economic și acordarea unui mandat special 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”; 

 

Reprezentantul nostru este domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos.  

Materialul a fost dezbătut în comisii de specialitate. 

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

probleme de ridicat? 

Henning Laszlo-Ianos: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Fazakas Péter: Stimate domnule președinte, stimați colegi! 

O să votez acest proiect, deși în ședința de comisii m-am abținut de la vot. 

În mod normal cu siguranță nu aș vota, dar având în vedere că s-a scumpit 

energia electrică, deci o să votăm, dar nu suntem mulțumiți cu serviciile prestate de 

Gospodăria Comunală S.A. 

Din punctul nostru de vedere, nu este de acceptat că sunt localități în care 

calitatea apei distribuite prin rețeaua de apă nu este tocmai bună și oamenii plătesc 

pentru această apă, care nu este potabilă, prețul aurului.    

În ultimii ani și Consiliul Județean Covasna a alocat destul de mulți bani 

Gospodăriei Comunale S.A. pentru reabilitarea sistemului de apă, dar nu numai 

consiliul județean a alocat fonduri ci și consiliile locale. 

Eu vă rog să fiți mai atenți la calitatea apei, pentru că nu este permis să plătești 

sume imense pentru apă nepotabilă, plus canalizare. 

Tamás Sándor: Este prezent domnul Kozsokár Attila directorul Societății 

Gospodărie Comunală S.A. și domnul Opra János directorul Aquacov. 

Rog pe domnul director Kozsokár Attila să ne prezinte în câteva cuvinte, care 

sunt planurile societății, pentru viitor în vederea îmbunătățirii calității apei, deoarece 

marea majoritate a consiliilor locale au adoptat deja hotărârea cu privire la majorarea 

prețurilor la apă potabilă și canalizare. 

Kozsokár Attila: Stimate domnule președinte, stimați consilieri! 

Câteva cuvinte, așa cum a zis și domnul președinte s-a primit avizul comisiilor 

de specialitate și în cazul în care se va vota proiectul de consiliul județean, o avem la 

ADI Aquacov un număr de 26 de voturi pozitive.  

Majoritatea decide în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Aquacov 

și în momentul în care va fi aprobat strategia noastră pe următorii ani va trebui să 

înaintăm către ANRSC spre avizare tarifele din cadrul acestei strategii. 

Aceste tarife vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de ANRSC. 
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În ceea ce privește pretențiile domnului consilier Fazakas Péter, în unele 

localități într-adevăr sunt probleme. 

Aici, e foarte important de înțeles faptul că, noi tocmai prin această politică 

tarifară, încercăm pe de o parte să acoperim costurile, dar pe de altă parte dorim să 

venim și cu o cotă de dezvoltare, pentru asigurarea nevoilor de investiții.  

Deci, vom putea reabilita rețelele de apă și de canalizare în localitățile unde 

operăm, vom putea face investiții în stații de epurare și de asemenea în stații de tratarea 

apei sau la stații de pompare. 

Prin aceste investiții îmbunătățim calitatea serviciilor noastre.  

Atât pe scurt! Vă mulțumesc! 

Dacă sunt întrebări răspund cu plăcere. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Dacă sunt intervenții sau întrebări de formulat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din O.U.G. 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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2021; 

 

Este o obligație nu numai legală dar și morală de a prezenta un raport de 

activitate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

Raportul este prezentat de mine, dar a fost întocmit de colegii mei și de 

compartimentele de specialitate din cadrul instituției. 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual asupra eficienței 

activității desfășurate, în anul 2021, de către structurile însărcinate cu asigurarea unui 

climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

  

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Este prezent și domnul consilier Calinic Sabin care este și președintele ATOP-

ului, autoritate care a întocmit acest Raport. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 
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Gáj Nándor: Am citit în acest raport o informație care mi-a atras atenția și 

anume că, 33 de persoane au fost prinși conducând vehiculul sub influența substanțelor 

psihoactive.  

Știu că în municipiul Sfântu Gheorghe foarte mulți părinți sunt îngrijorați pentru 

că s-a înmulțit consumul drogurilor în școli. 

Putem să rugăm ATOP-ul să se intereseze puțin de acest fenomen? 

Nu suntem un oraș universitar, dar auzim din ce în ce mai multe cazuri cu 

privire la consumuri de droguri. 

Tamás Sándor: Observația e bună, dar ce însemnă să se intereseze puțin? 

Mai concret! 

Gáj Nándor: Mă gândesc la un Raport despre ce a făcut poliția în ultimul an 

privind prevenirea consumului de droguri, mai ales în școli. 

Tamás Sándor: Ar fi bine și o statistică să vedem ca cele 33 de cazuri din ce 

localități provin. 

Gáj Nándor: Și din școli. 

Tamás Sándor: Eu cred că este binevenită întrebarea. 

Tarczali Maria: Doresc să aduc la cunoștința doamnelor și domnilor consilieri, că 

în prezent, în spitale se fac raportări privind aceste cazuri.  

Pacienții care au fost internați la noi, adolescenți la care se suspectează sau se 

dovedește consumul de aceste substanțe psihoactive. 

În aceste cazuri raportăm organelor conform protocolului de asistență medicală a 

pacienților. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Calinic Sabin: Distinși colegi, domnule președinte! 

Noi am întreprins, am avut ca temă și la ședințe, am adus și specialiști sub 

aspectul consumului de droguri, am avut invitați și de DIICOT, dar ne-au spus că nu-și 

pot divulga secretul profesional. 

Sigur putem să cerem date statistice. 

Marea problemă nu asta este. Marea problemă este prevenirea pentru că, 

consumul de substanțe interzise este în creștere.  

Au existat momente în care a stagnat, au fost momente în care a început să 

crească chiar și în rândul copiilor deja de la o vârstă fragedă. 

Tocmai de aceea, noi suntem dispuși să discutăm cu factorii responsabili pentru a 

găsi modalități de prevenire, în rest este problema organelor de ordine publică să ia 

măsuri, să încerce toate posibilitățile de a preveni consumul de substanțe psihoactive 

pentru că creează dependență. 

La scurt timp după ce începe să consume se instalează dependența, e foarte greu 

să renunțe la așa ceva și sunt în stare de orice numai să intre în posesia substanțelor. 

Consumul de droguri este anticamera infracționalității, pentru că sunt în stare să 

conducă vehicule sub influența acestor substanțe. 

Consumul și deținerea de droguri pentru consumul propriu, să nu mai vorbim 

de trafic, sunt infracțiuni. 

Marea problemă a noastră, a tuturor locuitorilor din acest oraș, din acest județ, 

este să găsim modalități de prevenire. 

E foarte simplu să stai de vorbă cu copii și să spui că nu-i bine, dar asta nu 

însemnă mare lucru. 
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Cred că cel mai important lucru este,  ca cei responsabili, să găsească dealerii, cei 

care introduc substanțe. 

Astea nu sunt mulți, cei care introduc substanțele, dându-le dependență, mai ales 

minorilor, după care devin clienții lor. 

Dacă o să clampăm acolo firea, nu se va mai întâmpla acest lucru, pentru că 

odată ce a devenit consumator dependent, începe să fie și el dealer, adică să dea mai 

departe. 

Dealerul este cel care introduce pe dinafară. 

Numai câteva cazuri am avut de-a lungul timpului de persoane care obțineau 

droguri din cultură de canabis, nelegale bineînțeles. 

Povestea cu amfetaminele, iar e o chestiune mai de specialitate, să prepari 

droguri din amfetamine.  

În general sunt aduse, introduse pe rețele de distribuire, dacă acolo se clampează, 

dar asta e muncă de specialitate a poliției, sigur că fenomenul poate fi stopat. 

Evident că întreaga operațiune de conștientizare și de educare are un rol deosebit 

de important, pentru că altfel dealerii vor fi vizitați în masă de consumatori, care sunt în 

ce în ce mai mulți și la vârsta lor nici nu realizează că e o chestiune interzisă. 

Aici trebuie să se intervină! 

Vă mulțumesc! 

Leaua Jănel: Doresc să adaug și eu câteva cuvinte la cele spuse de colegul nostru, 

în calitate de fost ofițer antidrog. 

Din câte știu eu și tendința nu s-a schimbat în ultimi ani, în județul nostru se 

consumă droguri ușoare, asta însemnând marijuana, canabis și pastile extasy. 

După părerea mea aceste sunt cele mai riguroase, pentru că cei care produc și 

introduc pe piață încearcă în mod constant să le combine în așa fel încât să nu se mai 

regăsească în tabelul, anexa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri și atunci adaugă în produsul acela finit, pe care 

le vând, tot felul de substanțe care să facă produsul respectiv astfel încât să nu se 

regăsească în anexă. 

Acestea sunt cele mai periculoase și cu efecte cele mai grave pe care le pot 

genera. 

În schimb, canabisul și amfetamina nu provoacă dependență psihică sau fizică, 

poate un pic psihic ca și tutunul. 

Probleme mari sunt în momentul în care încep să-și injecteze heroină sau să tragă 

cocaină. 

Astea sunt problemele cele mai mari pentru că acesta este o poartă de intrare în 

zona drogurilor de mare risc. 

Ceea ce se consumă la noi, din câte știu eu din experiența pe care o am, sunt 

droguri de risc, o categorie ușoară dar foarte cunoscută în mediul tinerilor. 

Încep din categoria asta ușoare, după care tinerii merg la centre universitare din 

Cluj, din București, din Timișoara iar de acolo se întorc înapoi în comunitate cu alte 

obiceiuri, își fac rețele etc. 

Dar pericolul nu-i așa de mare, eu n-am auzit de dependenți cocaină, de heroină 

sau să-i injecteze în venă. 

Sunt droguri ușoare dar și astea sunt periculoase.  

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim! 
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Eu cred că trebuie stopat cât mai rapid, pentru că drogurile ușoare sunt 

anticamera, poarta la celălalt pas. 

Deci, problema ridicată de colegul nostru Gáj Nádor, este o problemă serioasă, 

pentru că, 33 de cazuri au fost depistate sau oprite de poliția rutieră, dar probabil sunt 

mult mai multe cazuri. 

Nu sunt de acord că nu putem cere, sau că e ceva secret. N-ar trebui să fie mai 

ales din punctul de vedere al prevenției, pentru că poliția română își face datoria, dar 

deja fapta s-a comis atunci când poliția reușește să depisteze. 

Deci, prevenția este modalitatea! 

Lângă Prefectură funcționează o comisie pentru securitatea în sistemul de 

învățământ în care sunt prezenți reprezentanți atât al inspectoratului școlar, cât și al 

poliției, dar și reprezentantul Consiliului Județean Covasna. 

Eu propun, ca împreună cu domnul vicepreședinte Hernning Laszlo-Ianos, să 

inițiem o ședință a comisiei, formată chiar pentru probleme de genul acesta, prima dată 

să vedem cazuri concrete, după care o să luăm legătura cu  Poliția Română care are un 

departament, unde a lucrat și colegul nostru, departamentul antidrog, cu care am 

colaborat și colaborăm, dar cred că acolo ar mai fi loc de muncă comună. 

Deci există o colaborare între poliție și consiliul județean exact pe prevenție. 

Dacă sunteți de acord mergem pe această cale, treptat, prima dată comisia 

județeană din subordinea prefecturii și după aceea departamentul antidrog din cadrul 

Poliției Române. 

Ale întrebări dacă sunt? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadru acest punct? 

Nu sunt. 

Eu doresc să vă informez că voi efectua 3 zile de concediu de odihnă începând cu 

data de 5 aprilie 2022.  

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință și pentru munca comună. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


