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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 30 martie 2016, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Salut echipa de baschet feminin Sepsi Sic. 

V-am invitat la ședința Consiliului Județean Covasna de astăzi ca să vă 

mulțumim pentru tot ce ați făcut, în ultimul an, pentru orașul Sfântu Gheorghe, pentru 

județul nostru. 

Suntem mândri că am reușit, împreună cu orașul Sfântu Gheorghe, să găsim 

soluții juridice și financiare pentru a vă sprijinii pentru a avea aceste succese pe care le 

ați avut în țară.  

Centrul României, cel puțin în privința baschetului feminin, s-a mutat la Sfântu 

Gheorghe, noi știam acest lucru de mai mult timp dar acum s-a  și adeverit. 

Sunteți mândria orașului și a județului. Până acum am găsit soluția legală pentru 

a vă sprijinii financiar, știm că nici în viitor nu va fi ușor, dar vom găsi soluția ideală. 

Mulțumim echipei, antrenorilor și staff-ului tehnic, care nu întotdeauna este 

vizibil dar activitatea lor este foarte important și care ani de zile au muncit pentru acest 

succes. 

Dau cuvântul domnului Ambrus József, reprezentantul Consiliului Județean 

Covasna în Asociația SepsiSIC, să expune în câteva cuvinte gândurile. 

Ambrus József: Stimați colegi, stimați oaspeți! 

În numele Consiliului director, doresc să mulțumesc acestor fete minunate, 

doresc să mulțumesc antrenorului Zoran Mikes și staff-ului tehnic pentru munca 

titanică depusă, muncă care nu se vede întotdeauna. 

Este un vis care s-a transformat în realitate, cu multe piedici, cu multă muncă dar 

datorită ambiției și a profesionalismului acestor fete am reușit să câștigăm, pentru 

prima dată în 555 de ani, un campionat național. 

Cred că putem să fim mândrii de acest lucru și-l rog pe domnul Rusz István, 

coordonatorul echipei să prezinte echipa. 

Mulțumesc încă o dată! 

Rusz István prezintă echipa de baschet feminin Sepsi SIC și staff-ul tehnic, iar 

domnul președinte Tamás Sándor înmânează fiecăruia câte o carte și câte o medalie cu 

stema județului.  

(Cei din sală aplaudă.)  

 

Cu această ocazie doresc să vă informez că în aceste zile ne-am înțeles cu domnul 

antrenor Zoran Mikes că va rămâne la noi și va antrena și anul viitor echipa noastră.  

(Cei din sală aplaudă.) 



 2 

Totodată aș dori să vă invit la ziua Sepsi SIC, care va avea loc mâine după masă, 

unde va fi prezentat atât echipa de baschet adulți cât și echipa de baschet junior pe 

scena amplasată în centrul orașului și punctul culminant al zilei va fi  concertul 

formației Ismerős Arcok, care va începe în jurul orei 20,00. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Noi vă mulțumim.  

(Cei din sală aplaudă în timp ce echipa de baschet SepsiSIC părăsește sala.) 

 

Tamás Sándor: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară 

pentru astăzi, 30 martie 2016, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 

alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 63/24 martie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

30/S/24 martie 2016. 

Proiectul ordinii de zi al 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? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 29 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Dezső Csongor Attila și Radu Iosif. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

Avem un post de consilier județean vacant. Lipsește un consilier județean din 

partea PSD-ului. 

Varga Zoltán: Nu s-a făcut propunere. 

Tamás Sándor: Nu s-a făcut propunere pentru validarea unui nou mandat de 

consilier județean. 

Calinic Sabin: Încă nu s-a făcut propunerea. 

 

Tamás Sándor: Nu e nicio problemă numai v-am amintit. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Olteanu Petre Cezar – consilieri județean – Consiliul Județean Bacău; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană ”Bod Péter” Megyei 

Könyvtár; 

- D-na Vass Mária - director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Mikó Aba – reprezentantul S.C. Gospodărie Comunală S.A.; 
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- Dl. Aristotel Căncescu – Președintele Consiliului Județean Brașov; 

- 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. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2016, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25 februarie 2016.  

 

La fel și Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 martie 2016, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 10 martie 2016.  

 

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 stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Spitalului Județean de 

Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe a echipamentelor și dotărilor tehnico-

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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medicale achiziționate în cadrul Proiectului ”Reabilitarea Spitalului Județean de 

Urgență <Dr. Fogolyán Kristóf> - Sf. Gheorghe”; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 95/2010 privind numirea reprezentanților Consiliului 

Județean Covasna ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean 

de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

5. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor alin. (6) al art. 10 din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 

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

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Nichifor Gheorghe Adrian și 

validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui bun mobil; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea 

inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul 

turistic, județul Covasna; 

9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUACOV; 

10. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării județului Covasna cu județul 

Brașov, în vederea realizării proiectului ”Modernizare drum interjudețean Covasna 

- Brașov, care face legătura între drumul național DN12 și drumul național DN13”; 

12. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 

consumul lunar de carburanți pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 

publice de interes judeţean; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorilor de 

transport  public declarați câştigători în urma atribuirii electronice din data de 

01.03.2016; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr.202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în 

vederea întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de 

Consiliul Judeţean Covasna; 

16. Proiect de hotărâre pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport 

public de persoane, stabilirea tarifelor de călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al 

traseului şi a Regulamentelor valabile până la 30.06.2019; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

18. Raportul de activitate al doamnei Keresztely Irma consilier județean pe anul 2015; 

19. Raportul de activitate al domnului Dezső Csongor Attila consilier județean pe anul 

2015; 

20. Raportul de activitate al domnului Klárik Attila consilier județean pe anul 2015; 
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21. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Benedek Erika: Anul trecut am depus un material pentru un proiect de hotărâre 

cu privire la bilingvism și aș dori să vă întreb când va inclus în proiectul ordinii de zi? 

Tamás Sándor: Rog pe domnul secretar să discutăm despre această inițiativă 

înainte de pregătirea ședinței ordinare din luna aprilie și să vă invităm la aceste discuții 

ca și inițiatori. 

Bagoly Miklós Levente: În cadrul punctului Diverse aș avea și eu un material de 

prezentat.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt în legătură cu proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 28 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. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 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, 7 și 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 3 și 5 de pe ordinea de 

zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

Gáj Nándor: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot, având în vedere 

că în anexa 10 al proiectului de hotărâre sunt și tarifele practicate de Școala Populară de 

Arte și Meserii.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt? 
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Pethő István: Am o observație absolut formală. Este foarte important să folosim 

corect limbajul administrativ și am văzut în traducerea materialului că nu a fost tradus 

corect în limba maghiară sintagma „persoană fizică”.  

Tamás Sándor: Mulțumim, în viitor vom fi mai atenți. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv Csog Éva și dl. director executiv Veres János să 

prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului și al Direcţiei Economice.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” – Bod 

Péter Megyei Könyvtár; 

 

Rog președinții Ambrus József, Calinic Sabin și Keresztely Irma să prezinte 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv Veres János 

să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

în folosinţă cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. 

Gheorghe a echipamentelor și dotărilor tehnico-medicale achiziționate în cadrul 

Proiectului ”Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență <Dr. Fogolyán Kristóf> - Sf. 

Gheorghe”; 

Vă reamintesc că este vorba de aparatură medicală în valoare de 27 de milioane 

de lei, care am cumpărat prin POR.  

Firma care a câștigat licitația este firma VAMED Standortentwicklung und 

Engineering din Austria, care a furnizat aceste echipamente într-un mod exemplar.  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 pentru 

modificarea punctului 2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 95/2010 

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri în Consiliul 

de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Consiliului Județean Covasna ca membru în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe şi 

ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu 

privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Propunem pe domnul director Veres János.  

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Să luăm o pauză pentru completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută. 
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Keresztely Irma: S-a nominalizat un angajat din cadrul aparatului de specialitate, 

deci nu trebuie să votăm secret. 

Varga Zoltán: Ba da, pentru că la adoptarea hotărârii pe care-l modificăm am 

votat cu vot secret. 

Dacă plenul decide să votăm cu vot deschis atunci nu va fi nicio problemă. 

Pe buletinul de vot de la hotărârea nr. 95/2010 a figurat doamna doctor Tatár 

Márta Éva și domnul director executiv adjunct Vass István. 

Keresztely Irma: Acolo din cauza consilierului a fost vot secret.  

Varga Zoltán: Plenul poate să decidă să se voteze deschis. 

Tamás Sándor: Legea ne permit să facem nominalizare și prin vot deschis.  

Consult plenul Consiliului Județean Covasna dacă sunt de acord ca persoana 

nominalizată să fiu desemnată prin vot deschis? 

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi „pentru” s-a aprobat ca procedura de vot să fie cu vot 

deschis.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea numelui reprezentantului 

Consiliului Județean Covasna.   

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

punerea în aplicare a prevederilor alin. (6) al art. 10 din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Nichifor Gheorghe Adrian și validarea desemnării unui nou 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

acceptarea ofertei de donație a unui bun mobil; 

 

După cum știți la ședința trecută domnul consilier Kulcsár-Terza József-György, 

a oferit o donație, un dar manual, având ca obiect steagul Secuiesc, pe care l-am arborat 

aici în sala de ședință și am întocmit un contract de donație între domnul consilier 

Kulcsár-Terza József-György și Consiliul Județean Covasna reprezentat prin 

subsemnatul. 

Obiectul contractului este acest steag și l-am adus în fața consiliului. Trebuie să 

adoptăm o hotărâre privind acceptarea ofertei de donație.  

Kulcsár-Terza József-György: Vă mărturisesc că îmi era frică, că steagul Secuiesc 

va dispărea din sală.  

Tamás Sándor: Am avut grijă de el. 

Kulcsár-Terza József-György: Această frică se datorează acelor evenimente care 

s-au petrecut și se petrec în județul nostru.  

Slavă Domnului, steagul este la loc și nu a dispărut. 

Cred că această hotărâre va ocroti steagul Secuiesc din sala de ședință a 

Consiliului Județean Covasna și sper că autoritățile nu vor mai persecuta simbolurile 

noastre. 

Adineauri a fost aici echipa de baschet și între ei nu contează cine ce naționalitate 

are, sau ce culoare are pielea, între ei nu sunt conflicte de acest gen și noi, toți cei care 

trăim, ar trebui să avem dreptul să folosim simbolurile noastre fără probleme. 

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 



 10 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural 

privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, județul Covasna; 

 

Vă informez că am parcurs un proiect european, împreună cu o localitate din 

județul Bihor, cu Asociația LAM, cu AJOFM Covasna și liderul programului era județul 

Covasna.  

Grupul țintă al proiectului au fost persoane care se ocupă de agricultură de 

subzistență, persoane care nu au loc de muncă, șomeri de lungă durată și având 

domiciliul sau reședința în mediul rural din județul Covasna.  

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni începând cu 1 aprilie 2014, s-a 

finalizat. În proiect au fost implicate 725 de persoane în campania de formare, din care 

325 de persoane au beneficiat de program integral. 

În urma cursurilor care s-au fost ținut, ne-a rămas și o strategie și anume 

Strategia integrată pentru dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind 

ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, județul Covasna, care face parte 

integrantă din strategia de dezvoltare a județului, strategia POTSA, adoptată anul 

trecut.  

Această Strategie de dezvoltare integrată pentru dezvoltarea inițiativelor locale 

va fi prezentată în ședința următoare și plenului Consiliului Județean Covasna.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Tatár Márta Éva: Nu știu cine a tradus materialul, dar sunt probleme cu 

traducerea strategiei în limba maghiară. 

De exemplu în limba română scrie „sate și comune” și este tradus „sate și orașe”. 

Tamás Sándor: Alte observații dacă sunt? 

Klárik Attila: Traducerea a fost făcută de Institutul pentru Studierea Problemelor 

Minorităţilor Naţionale din Cluj și o să-le transmitem observațiile în vederea corectării 

greșelilor.  

Totodată, doresc să vă anunț că nu voi participa nici 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Klárik Attila.) 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea 

Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 

Este prezent la ședință doamna Harkó Emőke-Mária, reprezentantul județului 

Covasna în Adunarea generală. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Bodó Lajos: La finanțarea rețelei de apă între Covasna și Chiuruș să fi trecut în 

proces verbal că suma cu care se finanțează va fi restituit de executor.  

Mikó Aba reprezentantul Societății Gospodărie Comunală S.A: Aici este vorba 

de prelungirea contractului de ,,Asistență Tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului 

Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna” care nu are 

legătură cu proiectul amintit de domnul consilier. 

Este vorba de două proiecte separate.  

Acest mandat se referă la contractul de inginer pentru proiectul Extinderea și 

modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna, și la ceea ce se referă 

domnul consilier sunt economiile rezultate din acest proiect, dar vom lua în considerare 

rugămintea domnului consilier.  

Tamás Sándor: Când o să ajungem la faza amintită de domnul consilier, nu va fi 

problemă dacă doamna Harkó va semna procesul verbal cu aceste obiecțiuni? 

Mikó Aba: Nu. 

Tamás Sándor: Doamna Harkó, vă rog să aveți în vedere aceste observații la 

semnarea procesului verbal.  

Vă consult dacă mai aveți și alte observații? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea colaborării județului Covasna cu județul Brașov, în vederea realizării 

proiectului ”Modernizare drum interjudețean Covasna - Brașov, care face legătura între 

drumul național DN12 și drumul național DN13”; 

 

Conform Ghidului solicitantului trebuie să semnăm ori un acord de parteneriat 

ori un acord de colaborare.  

După discuțiile purtate cu Consiliul Județean Brașov am ales să semnăm un 

acord cadru de colaborare. 

Proiectele se vor depune separat pentru finanțare însă acest proiect comun 

presupune elemente de interconectare și trebuie să vedem întregul pachet de proiecte ca 

să fie în concordanță cu proiectul.  

Prin acest proiect va fi reabilitat drumului DN 12 de la Malnaș Băi-Micfalău-

Hatod-Bățani Mari- Baraolt și până la podul de la Augustin de la limita cu județul 

Brașov.  

Noi suntem în faza de finalizarea caietului de sarcini pentru proiectare. 

Săptămână aceasta o să trimitem la SEAP și sper că într-o săptămână va fi făcut public 

pe SEAP. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanți pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

 

Este vorba traseul Mărtănuș-Brețcu-Lemnia de sus-Tg. Secuiesc. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorilor de transport  public 

declarați câştigători în urma atribuirii electronice din data de 01.03.2016; 

 

Este vorba despre o doleanță mai veche, pentru care acum s-a găsit o rezolvare 

pentru traseul Pădureni-Moacșa-Sf. Gheorghe și traseul Sita Buzăului-Intorsura 

Buzăului. 

Prima în distanță de 23 km iar a doua în distanță de 6 km.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna 

nr.202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii 

caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

 

Este vorba de stațiile de autobuz pe traseele pe care le am adoptat adineauri și 

anume Pădureni-Moacșa-Sf. Gheorghe și Sita Buzăului-Intorsura Buzăului. 

Pe primul traseu sunt 5 stații iar pe al doilea sunt 7 stații.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nagy Iosif: În proiectul de hotărâre scrie că: „Traseul nr. 45 Baraolt – Micfalău- Sf. 

Gheorghe se modifică și va avea următorul cuprins:…” și ceea ce urmează nu se leagă deloc 

de acest traseu. 

Varga Berde Mária: De câteva luni a fost schimbat traseul 45, deoarece au organizat 

8 licitații și nu s-a găsit nicio firmă de transport pentru traseul respectiv și traseul Baraolt-

Micfalău-Sf. Gheorghe a fost schimbat cu trasul Pădureni-Moacșa-Sf. Gheorghe.  

Tamás Sándor: Vă mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public de persoane, stabilirea 

tarifelor de călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al traseului şi a Regulamentelor 

valabile până la 30.06.2019; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

doamnei Keresztely Irma consilier județean pe anul 2015; 

 

Ați primit materialul.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

domnului Dezső Csongor Attila consilier județean pe anul 2015; 

 

Ați primit materialul.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

domnului Klárik Attila consilier județean pe anul 2015; 

 

Ați primit materialul.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Poftiți domnul consilier Moroianu. 

Moroianu Ioan: Proiectele adoptate de Consiliul Județean Covasna se 
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materializează cu titlul de Campioană Națională, astăzi capitala baschetului s-a mutat la 

Sf. Gheorghe.  

Ceea ce m-a impresionat plăcut pe mine, a fost faptul că ne am apropiat mai mult 

de America, de cea mai puternică democrație prin aceste fete. 

Probabil, mergând acasă, vor povesti din tradiția și obiceiurile neamului, a 

ținutului, despre oamenii care stau aici.  

Ei ne-au făcut cinste, dar și noi am făcut cinste lor. 

Având în vedere că proiectele noastre și ale domnului președinte, s-au axat pe 

drumuri, poduri și spitale, citind în presă în județul Bacău despre un asemenea proiect, 

m-am gândit ce ar putea lega investitorii sau ce ar putea lega ținuturile Ardealul de 

Modova sau Țara Românească, într-un cuvânt Ungaria, Germania sau țările dezvoltate 

care ar putea veni cu investitori să creeze locuri de muncă. 

Pentru acest lucru ne-ar trebui infrastructură.  

Infrastructură însemnă drumuri, ar însemna putere politică, ar însemna putere 

economică.  

L-aș ruga pe domnul Olteanu Petre Cezar să expună cum se poate lega Ministrul 

cu drumurile naționale.  

Succes! 

Olteanu Petre Cezar: Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, în 

primul rând doresc să vă mulțumesc că ați acordat șansa de a mă adresa 

dumneavoastră într-un demers pe care-l consider vital pentru comunitățile noastre. 

Nu vreau să trec cu vederea și vă felicit și vă invidiez în același timp pentru 

performanța pe care ați reușit-o, să deveniți campioni naționali la baschet.  

Nu e puțin lucru, după cum știm competiția cu cei din București este foarte grea.  

Din păcate acolo se concentrează tot cei mai bun, tot ceea ce se poate investi se 

investește acolo și tocmai o astfel de reușită este de salutat.  

Sper ca și noi Băcăoanii să găsim aceleași formule juridice și financiare, cum 

pomenea domnul președinte, pentru a sprijinii sportul. Am avut și noi rezultate 

deosebite în handbal și am avut chiar jucătoare din zona dumneavoastră, este vorba de 

Maria Török, care juca la Bacău și ne-a adus și nouă titluri naționale la handbal. 

Revenind la motivul prezenței mele aici, nu cred că trebuie să fi mare specialist în 

dezvoltare comunitară ca să-ți dai seama că infrastructura are un rol hotărâtor în 

dezvoltarea comunităților. 

Ca să putem vizualiza rolul infrastructurii v-aș sugera să vă imaginați că e ca o 

rețea de vase sanguine într-un corp organic.  

Când avem o infrastructură de calitate, generează dezvoltare economică și 

progres, iar când este de proastă calitate generează stagnare economică și chiar duce la 

tensiuni economice și sociale.  

De altfel, importanța infrastructurii nu este o descoperire a zilelor noastre și o 

dovadă a rolului care era acordat infrastructurii întotdeauna, sunt numeroasele vestigii 

de șosele și poduri din timpul imperiului roman.  

Astăzi, orice investitor, înainte de a lua decizia de a realiza o investiție, este 

preocupat de starea infrastructurii, pentru că va avea un rol determinant în succesul 

investiției sale.  

Din acest motiv privind calitate drumurilor noastre, înțelegem de ce suntem 

totuși în această situație de subdezvoltare economică. 
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Consider că chiar este o subdezvoltare economică. 

Plecând de la această constatare, ca cetățean în primul rând și după aceea 

consilier județean, am căutat să găsesc o soluție pentru drumul care ne leagă de 

Europa., drumul DN11, care sete și drum european și are indicativul E574 și are o 

calitate pe care o știm cu toții.  

Dumneavoastră aveți 70 km din acest drum, iar noi avem peste 100 km. 

Încercând să găsesc răspunsuri și să caut soluții, am început o corespondență cu 

CNADNR-ul care este administratorul acestui drum, fiind drum național. 

Din corespondența cu CNADNR-ul am aflat că în anul 2008 s-a finalizat un 

studiu de fezabilitate pentru modernizarea acestui drum, iar în anul 2009 printr-o 

hotărârea de guvern s-au adoptat indicatorii tehnico-economici, ceea ce a însemnat 

punctul final către realizare, mai trebuiau banii. 

Numai că banii lipseau. 

Nu știu cât de bine se cunoaște ce înseamnă modernizarea unui drum, care sunt 

caracteristicile unui astfel de drum. 

O simplă asfaltare nu înseamnă modernizare.  

Modernizarea însemnă creșterea capacității pentru trafic foarte greu, două benzi 

a câte 3,5 m, acostament de 1,5 m pe fiecare parte a drumului și o canalizare betonată 

pentru preluarea apelor pluviale de suprafață.  

Pentru cei care ați fost pe drumul între București și Iași vă spun că acela este un 

drum modernizat.   

Eu, o anumită perioadă, am fost director la Societatea RAFO și făceam o 

estimare, pentru noi avem în medie 20 de delegați la București în fiecare zi, am calculat 

ce ar însemna modernizarea acelui drum pentru RAFO. 

Înainte de modernizare drumul până la București îl făceam în 6 ore, după 

modernizare se făcea în maxim 4 ore.  

Deci pentru fiecare om care era pe drum, zilnic însemna 4 ore economisite dus-

întors. 

La nivelul societății noastre pe an se economiseau 21.600 euro. 

Vedeți ce însemnă o evaluare empirică a unui astfel de proiect.  

Din păcate guvernanții fac investițiile după rațiuni subiective, de cele mai multe 

ori și influențați de cicluri electorale.  

Pentru infrastructura care aduce dezvoltare, care aduce progres, se găsesc mai 

greu bani. 

Fără a acuza investițiile în sport, pentru că sunt un mare iubitor de sport și încă o 

dată vă invidiez pentru ceea ce ați realizat aici, dar vreau să vă semnalez faptul că 

numai pentru câteva stadioane la Cluj, Craiova, Târgu Jiu, Alexandria și Turnu 

Măgurele s-au alocat din bugetul de stat 75 milioane lei. 

Știți cât costă modernizarea acestui drum? 

175 de milioane lei. 

Nu spun că nu avem nevoie de sport, citam pe romani care au făcut stadioane, au 

făcut arene. 

Romanii în 10 ani, după ce au ocupat Dacia, au făcut o rețea de 4 mii de km de 

drum, iar în doi ani, au făcut de la Dunăre până la județul Sălaj 500 de km de drum 

imperial. 

Drumul imperial din epocă este echivalent cu autostrăzile de astăzi. 
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După toate răspunsurile de la CNADNR am așteptat cu speranțe master planul 

general pentru transport, preocupare pentru toți cei care vrem să vedem România 

legată de Europa. 

În master planul general pentru transport a părut o autostradă Brașov-Bacău, dar 

a dispărut acest drum DN11. 

Autostrada este pe poziția prioritară 10, cu termen optimist de realizare în 2030. 

Până în 2030 nu mai circulăm? 

Din acest motiv am început această campanie de lobby. 

O campanie de lobby, pe care am început-o simbolic, pe data de 16 decembrie 

2015. 

Pe 15 decembrie a fost adoptat bugetul pentru anul 2016 și atunci am zis, că nu 

trebuie să pierd nicio zi din noul an, astfel încât în bugetul din anul 2017 să fie regăsit 

acest proiect de modernizare a drumului DN11. 

Campania am începuto din ideea de a sensibiliza, beneficiarii și utilizatorii direcți 

și cei indirecți să mă susține pentru a convinge apoi diriguitorii infrastructurii din țara 

noastră să includă proiectul în bugetul de anul viitor. 

Iarăși, în mod simbolic, prima localitate în care am participat într-o ședință de 

consiliu local, a fost Comuna Oituz din județul Bacău, pentru că este prima de pe acest 

traseu. 

Acolo am primit sugestia de la un consilier local, de a mă adresa și 

dumneavoastră din județul Covasna și celor din județul Brașov.  

Inițial, recunosc, am făcut această campanie gândindu-mă numai la porțiunea de 

drum din județul meu, deși traseul este din Brașov până la Bacău. 

Cum vă spuneam, sunt trei direcții de acțiune, o direcție are dimensiune 

cetățenească și anume am formulat o petiție pe care am postat-o pe site-ul 

petitiionline.com, unde se adună semnăturile cetățenilor.   

Avem semnături și din Noua Zeelandă și din Australia, bine sunt cetățeni români 

plecați acolo, care înțeleg necesitatea acestui demers. 

A doua categorie de beneficiari cărora mă adresez sunt unitățile administrativ-

teritoriale.  

În acest sens am participat la ședința consiliului local din 15 comune din județul 

nostru, în două orașe, acum am venit la dumneavoastră și urmează să mă duc la final la 

ședința Consiliului Județean Bacău.  

O a treia categorie sunt antreprenorii, oamenii de afaceri și aici mă adresez 

asociațiilor profesionale de pe lângă Camera de Comerț a căror susținere vreau să obțin.  

Toate aceste asociații sunt afectate de calitatea drumului, începând de la 

transportatori, până la operatori în turism și până la nu știu ce producători. 

Rugămintea mea către dumneavoastră este să-mi permiteți să vă citesc această 

petiție și apoi în măsura în care sunteți de acord cu ceea ce solicit eu în petiție, vă rog să 

o susțineți, o dată în calitate de cetățeni, accesând acel site și semnând petiția și apoi ca 

reprezentantul entității administrativ-teritoriale să semnați o scrisoare de susținere a 

căror draft eu l-am susținut și-l pun la dispoziția dumneavoastră.  

Venind pe drum încoace, mi-am dat seama că trebuie să fac o modificare la 

petiție în care să includ și Covăsnenii ca și semnatari ai petiției.  

Când ajung acasă, ca inițiator, fac modificarea și când veți căuta o veți găsi în 

forma modificată. 
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Permiteți-mi să vă citesc petiția. 

(Dă citire petiție.) 

Fiecare va decide dacă vrea să susțină sau nu. 

Tamás Sándor: Nu trebuie să ne convingeți pentru că noi suntem fermi convinși 

de importanța acestui drum și de la autostradă am ajuns la fără bani în buget pentru 

DN11.  

Nu vreau să fac politică, dar când am fost în guvern, împreună cu PSD încă era 

autostradă, după care a ajuns autostrada la pct. 10. 

Propunerea noastră este să facem în felul următor: Consiliul Județean Bacău, 

Covasna și Brașov să avem o petiție comună în acest sens.  

Vă rog ca după ședință să luați legătura cu domnul vicepreședinte Henning 

László, să formulați această petiție pe care la următoarea ședință s-o putem aduce în 

fața consiliului județean. 

După discuțiile cu domnul vicepreședinte veți putea purta discuții și la Consiliul 

Județean Brașov despre această inițiere a petiției comune.  

Propunem strângeri de semnături în acele unități administrativ-teritoriale, din 

județ, care sunt traversate de acest drum, deci de la Chichiș până la Brețcu.  

Dacă dumneavoastră puteți organiza acest lucru în județul Bacău putem propune 

împreună și colegilor din Brașov.  

Eu cred că prin aceste semnături dăm o importanță și mai mare cerinței, lobby-

ului și cred că putem organiza acest lucru. 

Eu parcurg zilnic de o bună porțiune din acest drum și știu ce însemnă. 

Nu pot să spun nimic negativ despre CNADNR din Brașov pentru că îl cunosc și 

sunt oameni de nădejde însă știu că acest lucru nu depinde de ei ci de cei de la 

București.   

Dacă sunteți de acord cu propunerea noastră putem face acești pași. 

Olteanu Petre Cezar: Da, mulțumesc. 

Tamás Sándor: Și noi vă mulțumim. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Bagoly Miklós-Levente: În calitatea mea de vicepreședinte al Clusterului Green 

Energy aș dori să vă prezint pe scurt ultima acțiune a Clusterului, dat fiind faptul că și 

Consiliul Județean este membru în Clusterul Green Energy. 

Clusterul a câștigat la începutul anului, nivelul de argint al Organismului de 

supraveghere a activității Clusterelor din Europa. 

Scopul acestui proiect a fost să realizăm un proiect pilot, pentru a aproviziona cu 

energie termică consiliile locale și în acest caz am reușit să contactăm și să convingem ca 

partener Comuna Estelnic.  

(Prezintă un film despre finalizarea proiectului.) 

Scopul proiectului era să cultivăm salcie energetică pe o suprafață de 3 hectare, 

colectarea și măcinarea deșeurilor lemnoase de pe teritoriul Comunei și instalarea și 

punerea în funcțiune a unei centrale termice, de biomasă de o capacitate de 150 kw, care 

va asigura energia termică la Centrul Cultural de Tineret și la sediul primăriei. 

Valoarea totală a proiectului a fost 219.500 euro, din care grant-ul a finanțat 87% 

din programul Norvegian și restul de 13% a fost asigurat de Clusterul Green Energy 

împreună cu Consiliul Local Estelnic.  

Acest program a început anul trecut și s-a finalizat acum două săptămâni și acest 
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filmuleț s-a realizat în cadrul acestui eveniment de finalizarea proiectului din comuna 

Estelnic.  

Este un lucru foarte important și au venit la noi și angajații primăriei și ne au 

mulțumit, că până acum n-au putut să lucreze, mai ales la începutul săptămânii, în 

condiții de confort și având centrala termică luni dimineața când se prezintă la servici, 

sunt primiți de confort termic optim.  

Este un program pilot și este important ca să-l urmeze și alte localități. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Dacă sunt observații sau întrebări în legătură cu cele prezentate de domnul 

consilier? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


