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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 31 mai 2017, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 31 

mai 2017, 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. 193/26 mai 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 63/S/26 mai 2017. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi „Háromszék”. 

 

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Güman Róbert-Csongor, Keresztely Irma, 

Klárik Attila, Lukács László și Olteán Csongor. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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: 

- Dl. Gheorghe Baciu – senator; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune - 

Háromszék”; 

- Dl. Moscviciov Leonid – șef birou, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- Dl. loc. col. György Alfons Gheorghe – fost inspector șef, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ,,Mihai Viteazul” al județului Covasna; 

- Dl. loc. col. Năstuță Adrian Constantin – inspector șef, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ,,Mihai Viteazul” al județului Covasna; 

- Dl. loc. col. Mihai Martin, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a 

Judeţului Covasna; 
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- Dl. Fodor István – primar, Primăria Bodoc; 

- 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. 

Cum v-am spus, este prezent la ședința noastră de astăzi, domnul colonel György 

Alfons care începând cu data de la 1 mai 2017 a trecut în rezervă, precum și domnul loc. 

col. Năstuță Adrian Constantin împuternicit inspector șef al ISU Covasna. 

Domnule colonel György Alfons, întâlnirea de astăzi reprezintă pentru noi toți, 

prilejul de a ne exprima prețuirea pentru activitatea dumneavoastră de o viață pe care 

ați desfășurat în slujba ocrotirii populației civile, și nu numai, din județul Covasna, 

activitate de peste trei decenii de muncă într-un domeniu în care misiunile de 

intervenție sunt zilnice, în care neprevăzutul este permanent, în care este nevoie de 

oameni de acțiune, curajoși, cu multă stăpânire de sine, hotărâți și disciplinați, calități 

de care dumneavoastră ați dat dovadă. 

Consiliul Județean Covasna aduce aprecieri carierei dumneavoastră militară în 

această armă, din cei 32 de ani de activitate în situații de urgență și protecție civilă, aveți 

22 de ani în funcții de conducere, din care 12 ani ca inspector șef la ISU Covasna.  

Este o mare onoare pentru noi toți să vă mulțumim pentru excepționala 

dumneavoastră calitate managerială și umană și pentru buna colaborare 

interinstituțională la care ați contribuit.  

Domnule colonel, vă dorim multă sănătate, să vă bucurați de tot ceea ce până 

acum, datorită activității profesionale, nu ați avut timpul necesar! 

Vă dau cuvântul să ne spuneți câteva cuvinte.  

György Alfons Gheorghe: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, 

doamnelor și domnilor consilieri! 

Nu pot să-mi ascund emoțiile. 

Au trecut 32 de ani de când sunt ofițer în cadrul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ,,Mihai Viteazul” al județului Covasna. 

Am fost repartizat aici în anul 1985 și am desfășurat cariera integral în această 

unitate și am fost și militar în termen din anul 1980, deci o vechime destul mare. 

Am avut timp să cunoscut zona foarte bine și mă bucur că am cunoscut oameni 

deosebiți în acest județ de care m-am atașat și am lucrat foarte bine, nu numai în situații 

de urgență dar și în situații normale.  

Pe această care doresc să mulțumesc domnului președinte, domnilor 

vicepreședinți, care m-ați ajutat în buna desfășurare a activităților Inspectoratului, prin 

contribuția pe care ați adus-o în dotare unității cu multe-multe îmbunătățiri, care au 

creat niște condiții destul de bune personalului, dar și cu mijloacele tehnice cu care 

putem mai ușor să desfășurăm activitatea.  

Ce pot să vă spun? 

Cuvinte ar fi multe, aș putea povesti multe lucruri, dar probabil într-o zi mă voi 

apuca și voi scrie și eu o carte despre modul în care mi-am petrecut activitate în acest 

județ, indiferent de zona județului am avut o colaborare foarte bună, am încercat să duc 

la standarde cât mai înalte nivelul de profesionalism al colegilor mei, în special la cei 

care lucrează în partea operativă și sper ca în continuare colegul meu domnul 
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locotenent colonel Năstuță, va duce mai departe ceea ce am început, cu aceeași 

colaborare bună cu dumneavoastră, astfel încât comunitatea să aibă încredere și în 

primul rând să aibă niște oameni profesioniști care oricând să poată să ajută la necaz. 

Am mai spus-o și mai spun încă o dată că, noi n-am mers în situații în care avem 

chefuri, din păcate mergem în situații în care avem necazuri. 

Nu doresc nimănui să aibă necazuri, dar când are atunci noi să fim prezenți în așa 

măsură încât să putem aducem la o normalitate absolut tot ceea ce este în viața 

locuitorilor.  

Eu vă mulțumesc încă odată de invitație și vă doresc ceea ce-mi doresc și mie, cum 

se spune, multă sănătate și mulți ani de acum încolo să aduceți acest județ la un nivel 

care să se vadă în țară. 

Îmi aduc aminte, când am venit aici cum arătau clădirile mele și cum arată acum. 

Acum arată mult mai bine datorită contribuției foarte mare a Consiliului Județean 

Covasna am îmbunătățit tot ceea ce însemnă bunul mers al unității. 

Vă mulțumesc și eu și oricând sunt dispus, cât mai pot să vă asigur o consultanță 

în ceea ce privește situațiile de urgență.  

Mulțumesc foarte mult. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Doresc să înmânez Diploma de onoare domnului colonel. 

(Domnul președinte înmânează Diploma de onoare domnului colonel György 

Alfons Gheorghe.) 

 

Salutăm la ședința noastră și pe domnul Senator Gheorghe Baciu, care în calitate 

de senator este prima dată aici, dar din vremea în care a fost primar cunoaște destul de 

bine locația.  

Gheorghe Baciu: Vă mulțumesc pentru invitație.  

Tamás Sándor: Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația.  

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

26 aprilie 2017, 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? 25 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 26 aprilie 2017.  

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.  

 

http://www.cjcv.ro/
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Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și 

al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2017; 

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

Covasna nr. 8/2017 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național 

Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

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

Covasna nr. 86/2016, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

6. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive, de recreere  și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2017; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

140/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri 

și ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

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

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. -Sfântu Gheorghe; 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 38/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc 

și Federația Ecvestră Română, în vederea desfășurării „Campionatului Național de 

Atelaje cu Doi Cai”, etapa II, în data de 7-9 iulie 2017; 

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

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel, respectiv 

validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna a domnului Palade Eugen; 

13. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme 

şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 

publice de interes judeţean; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Amenajare 

rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum 

județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, 
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Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, 

Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș” 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public 

de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 232/2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2017, în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului 

Covasna, Ediţia 2017; 

21. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe semestrul II. al anului 2016; 

22. Planul strategic anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 

2017; 

23. Raportul de activitate al Ansamblului de dansuri „Trei Scaune-Háromszék” pe anul 

2016; 

24. Raportul de activitate al domnului vicepreședinte Henning László-János pe anul 

2016 (semestrul I și II); 

25. Raportul de activitate al domnului consilier județean Grüman Róbert-Csongor pe 

semestrul I al anului 2016; 

26. Raportul de activitate al domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor pe 

semestrul II al anului 2016; 

27. Diverse. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea a 5 zile de concediu de odihnă în perioada 6-12.06.2017. 

 

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? 25 de coturi  

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 
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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, 2 și 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 pe ordinea de zi este 

necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor. 

 

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 și al instituțiilor publice de interes 

județean pe anul 2017; 

Știu că a fost dezbătut materialul în comisii de specialitate, dar totuși aș dori să 

evidențiez două lucruri importante la rectificarea bugetului ș anume:  

1. includerea în bugetul județului sumei de 50 de mii de lei cu care intenționăm 

să finanțăm un campionat național de atelaje cu doi cai. Într-un al proiect de 

hotărâre va fi vorba despre o asociere între Județul Covasna, Comuna Bodoc 

și Federația Ecvestră Română, în care contribuția noastră este 50 de mii de lei; 

2. Includerea în bugetul județului a sumei de 2.430 mii de lei alocat de către 

Ministerul Sănătății pentru Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf”, pentru reabilitarea instalației de canalizare și punere în funcțiune a 

stației de epurare.  

Cei care n-au fost în Comuna Bodoc, sat Olteni, în ultima lună aș dori să invit să 

verificăm schimbările care s-au intervenit acolo, pentru că lângă baza de tratament care 

am construit acolo, domnul Primar, cu sprijinul nostru, a înființat o pistă pentru 

concurs de atelaje, conform tuturor standardelor tehnice în ceea ce privește toate 

tipurile de campionate de atelaj.  

N-o să avem timp pentru a inaugura pista cu tăiere de panglică, pentru că o să 

lansăm direct în live în perioada 7-9 iulie când va găzdui Campionatul Național de 

Atelaje. 

De acum încolo vrem să aducem în județul nostru, toate campionatele naționale 

și internaționale posibile.  

Aceste sume au fost incluse în buget și desigur mai avem un proiect de hotărâre 

inclus pe ordinea de zi în ceea ce privește asocierea județului Covasna, a Comunei 

Bodoc și a Federației Ecvestre Română. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017; 

 

Este vorba de includerea în bugetul județului a sumei de 2,5 milioane de forinți, 

câștigat la un concurs de proiecte de către Ansamblul de Dansuri Trei Scaune-

Háromszék. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 8/2017 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Apropo de Muzeul Național Secuiesc doresc să vă informez că ieri am semnat, 

împreună cu domnul director Simion Crețu de la ADR Centru, contractul de finanțare 

pentru reabilitarea Muzeului Național Secuiesc în valoare de 4,9 milioane de euro care 

este în jur de 22 milioane de lei, din care 16,5 milioane de lei este contribuția Uniunii 

Europene și 5,5 milioane de lei va fi contribuția noastră. 

Pe această cale doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul și votul acordat în 

nenumărate rânduri în ceea ce privește acest proiect de reabilitare a Muzeului Național 

Secuiesc.  

Vă mulțumesc încă o dată.  

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 86/2016, privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere  și de tineret, 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna 

pe anul 2017; 

Înainte să intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre, vă rog să vă gândiți, 

pentru că nu pot participa la deliberare și la vot consilierii care au interes personal și 

direct cu vreun articol sau vreo anexă din acest proiect de hotărâre.  

 

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

de ridicat? 

Szőcs László: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  
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Tamás Sándor: Bine.  

Fazakas Adndrás Levente: Eu aș avea o propune: în  anexa nr. 2 cu privire la 

sprijinul acordat unităților de cult, la poziția 96 suma să fie diminuată cu 5.000 de lei și 

la poziția 124 să fie suplimentată cu 5.000 de lei.  

Fac această propunere în urma discuțiilor cu domnul Protopop Reformat. 

Tamás Sándor: Trebuie să știți, că la împărțirea sumelor, noi în totdeauna am 

cerut opinia tuturor protopopilor din județ înainte să ajungă materialul în fața 

comisiilor de specialitate. 

Am cunoștință de această modificare, într-adevăr domnul protopop Balog 

Zoltán, a inițiat această schimbare.  

Nagy Iosif: Stimate domnule președinte, tot la anexa cu sprijinul acordat 

unităţilor de cult aș avea și eu o propunere de modificare, și anume: la poziția 29 suma 

să fie diminuată cu 5.000 de lei iar la poziția 38 să fie suplimentată cu suma de 5.000 lei.   

A fost discutat cu domnul protopop această modificare.  

Tamás Sándor: Știu și de această propunere de modificare și domnul protopop 

Berszán István a fost de acord cu propunerea formulată de domnul consilier.  

Dacă sunt și alte intervenții? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de domnii consilieri.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Szőcs László conform art. 46, alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 140/2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri și ca membri supleanți în 

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

Sfântu Gheorghe; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 



 10 

 

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

desemnarea reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

 

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

desemnează reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 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 județului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”vom folosi buletine 

de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László-János: Propunem pe domnul consilier Váncza Tibor-István.  

Dacă domnul Váncza Tibor-István acceptă desemnarea? 

Váncza Tibor-István: Accept. 

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, sistăm dezbaterea acestui punct și 

mergem mai departe.  

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. -Sfântu Gheorghe; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2001 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră 

Română, în vederea desfășurării „Campionatului Național de Atelaje cu Doi Cai”, etapa 

II, în data de 7-9 iulie 2017; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Domnul primar al Comunei Bodoc dacă dorește să ne spună ceva? 

Fodor István: Stimate domnule președinte, stimați consilieri. 

Chiar vă invit să țineți o ședință extraordinară la Olteni. 

Tamás Sándor: Mulțumim pentru invitație. 

Fodor István: Să veniți ca să vedeți ce am lucrat. 

Această pistă a fost proiectată de către un proiectant din Ungaria, se numește 

Finta Gábor și cred că este singurul proiectant care proiectează piste de atelaj. 

Înainte de a începe proiectul nostru, a fost la Florida și acolo a proiectat o pistă 

cum este și la Bodoc.  

Pista noastră este sigura pistă de atelaje pe care se poate organiza concursuri 

naționale și internaționale din țară.  

În țară mai există două piste, unu lângă Oradea și unu lângă Tg. Mureș dar 

niciunul nu este acreditat, deci cel de la Bodoc va fi singurul unde se pot organiza 

concursuri naționale și internaționale.  

La concursul de la Olteni din luna iulie s-au înscris deja 17 atelaje.  

Este vorba de o lucrare foarte mare și de aceea vă invit să veniți și să vedeți ce am 

lucrat.  

Încă nu este terminat în totalitate, dar sperăm ca până la sfârșitul lunii iunie totul 

să fie gata. Trebuie să aducem până atunci și boxe mobile pentru 60-70 de cai. 

Mulțumesc pentru ajutor și o să mai vin cu cereri și vă rog să aprobați.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 



 12 

Domnul primar, spor la treabă! 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului Ivașcu Marius-Daniel, respectiv validarea desemnării ca 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Palade 

Eugen; 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru completarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu 

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

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

 

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

de ridicat? 

Kovács Ödön: Muzeul Național Secuiesc ei a venit cu o cerere și anume au 

cumpărat anul trecut un autoturism Skoda Rapid pe care trebuie să includem în anexa 

la această hotărâre.  

Muzeul Național Secuiesc până acum avea o singură mașină și de acum încolo va 

avea doua mașini. 

Cota nu se schimbă.   

Propun să fiți de acord cu această modificare.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de mine în urma celor 

prezentate de domnul Kovács Ödön.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificarea propusă. 
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La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru investiția „Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344”; 

 

A fost prezentat și în comisii, este vorba la 544 m de rigolă pe DJ 121A în 

interiorul comunei Ghidfalău.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-

Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson 

Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și 

Măieruș”; 

 

Am adoptat mai multe hotărâri în legătură cu reabilitarea acestui drum și încetul 

cu încetul vom ajunge în faza în care putem să depunem proiectul. Partea cealaltă a 

proiectului a fost depus deja de Județul Brașov. 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Benedek Erika: Perioada este trecut corect, este vorba de 2014-2019? 

Tamás Sándor: Da, programul se întocmește pe 5 ani, care acum se actualizează.  

 

Revenim la punctul opt de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”. 

Váncza Tibor-István: prezintă procesul-verbal. 

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

pentru modificarea 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; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 232/2016 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2017, în cadrul 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2017; 

 

Având în vedere faptul că anexa la proiectul de hotărâre privind adoptarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Covasna constituie secret de serviciu, 

acesta trebuie dezbătută şi deliberată cu uşile închise, în condițiile legii.  

Prin urmare, cu respect, rog toate persoanele să părăsească sala de şedinţă, în 

afară de consilierii judeţeni, vicepreşedinţi, domnul director executiv Sztakics István 

Attila, domnul consilier juridic Barcsa Árpád şi domnul colonel Mihai Martin. 

 

Am înțeles că materialul a fost prezentat și în comisiile de specialitate, dar totuși 

îl rog pe domnul colonel Mihai Martin să prezinte pe scurt despre ce este vorba. 

Mihai Martin: Prezintă materialul. 

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe semestrul II. al anului 2016; 

Rapoartele au fost prezentate în comisiile de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoartele prezentate. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Planul strategic anual 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2017; 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de material. 

 

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

Ansamblului de dansuri „Trei Scaune-Háromszék” pe anul 2016; 

Și acest material a fost prezentat în comisiile de specialitate.. 
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

al domnului vicepreședinte Henning László-János pe anul 2016 (semestrul I și II); 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

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

al domnului consilier județean Grüman Róbert-Csongor pe semestrul I al anului 2016; 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

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

al domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor pe semestrul II al anului 2016; 

Materialul a fost prezentat în comisiile de specialitate.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

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

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu 

privire la efectuarea a 5 zile de concediu de odihnă în perioada 6-12.06.2017. 

Consiliul ia act de Informarea domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor. 

 

Tamás Sándor: Și eu am efectuat o zi de concediu de odihnă în data de 26 mai 

2017. 

Consiliul ia act de Informarea domnului Președinte. 

 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Pethő István: Azi am primit vestea că în noaptea de duminică, a dispărut Steagul 

Secuiesc care a fost arborat în fața bisericii reformate din Chilieni.  

Putem afirma, cu certitudine, că a fost furat steagul, care a fost arborat de PCM-

MPP organizația din Sf. Gheorghe. 

Eu așa cred că gestul este o diversiune, un atac asupra simbolurilor noastre și nici 

momentul dispariției n-a fost întâmplător, fiindcă s-a întâmplat chiar înaintea de 4 

iunie, Ziua națiunilor unite. 

A fost făcut un denunț și este firesc că steagul va fi pus la loc. 

Pe această cale, trimit următorul mesaj făptașilor: „Sper ca în locul fiecărui Steag 

Secuiesc înlăturat vor fi arborate cel puțin zece Steaguri Secuiești.”  

Tamás Sándor: Alte probleme de discutat dacă aveți? 
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Deaconu Ion: Ar trebui să ajutăm și noi pe OSK Sf. Gheorghe pentru 

performanța istorică că a intrat în liga I. 

Tamás Sándor: Știți forte bine din comisii, că am acordat suma maximă, ce se 

putea acorda pentru susținerea Clubului de fotbal Sepsi OSK. 

Singura problemă este că terenul de sport și tot ansamblul sportiv municipal Sf. 

Gheorghe este în proprietatea Statului Român și în administrarea Ministerului. 

Împreună cu domnul primar am făcut demersuri de nenumărate ori, ca să 

preluăm în proprietatea județului sau a orașului acest stadion, cu toate imobilele 

aparținătoare. 

Acest lucru este forte important mai ales acum când echipa de fotbal a ajuns în 

divizia A, trebuie omologat stadionul pentru divizia A, acest stadion nu corespunde 

standardelor diviziei A și am ajuns în situația în care, probabil va trebui să joace 

meciurile în alte județe, ceea ce nu mi se pare normal. 

Municipalitatea sau județul n-are cum să investească în acest imobil, pentru că 

nu este în proprietatea noastră sau a orașului, așa că am rămas la marginea prăpastiei. 

Desigur, noi am făcut demersuri, acum este în fază interministerială acel Proiect 

de hotărâre de guvern prin care urmează să dea în proprietatea municipiului acest 

stadion, ceea ce mi se pare absolut normal că așa trebuii să întâmple.  

Dacă sunt alte intervenții în cadrul punctului Diverse? 

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  


