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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 29 iunie 2017, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

iunie 2017, ora 12,00, în Comuna Bățani, 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. 214/23 iunie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

71/S/23 iunie 2017. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

Eu cred că am ales o locație foarte bună, pentru această ședință.  

E mult mai bine aici decât în județul Gorj, unde astăzi vor fi 40 C°, aici e mult mai 

răcoare și mulțumim domnului Primar că ne-a acordat posibilitatea de a ține ședința în 

această sală frumoasă.   

Simon András: Bine ați venit.  

O zi frumoasă doresc tuturor. 

În mod deosebit ne onorează să fim gazda ședinței Consiliului Județean Covasna 

de astăzi și la fel de deosebit ne bucură faptul că pe ordinea de zi a ședinței este inclus 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de modernizare a drumului județean 

122.  

Bineînțeles, noi vom fi primii beneficiari ai acestei modernizări și suntem foarte 

bucuroși că această investiție trece prin localitatea noastră, unde se vor rezolva multe 

probleme structurale, se schimbă aspectul comunei și toată infrastructura pe care o 

folosim zilnic. Eu vă mulțumesc pentru inițiativă, pentru străduința și efortul depus 

până în prezent, iar pentru realizare vă doresc mult succes și multă sănătate. 

Tamás Sándor: Mulțumim domnului primar. 

Cum a amintit domnul primar, avem pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri 

la punctele 9 și 10 cu privire la modernizarea drumului județean DJ 122, deci nu 

întâmplător ținem aici ședința. 

Despre cele două proiecte vom discuta când ajungem la punctele respective.  

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Cseh Csaba, Klárik Attila, Lénárt Adolf, Orbán Miklós și 

Szarvadi-Téglás Lóránd.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  
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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 în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- D-na Szász Katalin – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii;  

- Dl. Oláh-Badi Csaba – șef serviciu, Serviciul Public Comunitar Județean de 

Evidență a Persoanelor Covasna; 

- Dl. Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe; 

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

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

- 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 a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

31 mai 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? 26 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 31 mai 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.  

 

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

 

http://www.cjcv.ro/
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1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

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

Covasna nr. 50/2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyi Könyvtár; 

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

Covasna  nr. 86/2017 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; 

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

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

domeniul public al județului; 

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

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului György Alfons-Gheorghe, 

respectiv validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Covasna a domnului Năstuță Constantin-Adrian;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de 

cooperare nr. 516/03.10.2013 încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de 

cooperare nr. 551/15.12.2016, încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, Comuna Vâlcele și Inspectoratul de Poliție Județean Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de 

cooperare nr. 553/15.12.2016, încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, Comuna Zagon și Inspectoratul de Poliție Județean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare 

drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, 

Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, 

Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș” precum și participarea Județului 

Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare 

drum județean "Interjud Covasna - Harghita" – Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 

– 38+621” precum și participarea Județului Covasna cu acest proiect în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - 

stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare Centru de Educație a Adulților”; 
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12. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice 

aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 

2017-2018; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu 

Gheorghe cu proiectul ”Proiect de integrare socio-economică şi de combatere a 

sărăciei în comunitatea marginalizată rromă din Cartierul Ciucului, Municipiul 

Sfântu Gheorghe” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, 

Axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Prioritatea de 

investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi 

romii, apel de proiecte POCU/138/4/1; 

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

Județean Covasna nr. 21/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale în județul Covasna pentru anii 2014-2020; 

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

Județean Covasna nr. 99/2017 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; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de plasament nr. 6 Olteni; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar 

Județean de Evidență a Persoanelor Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto național 2017-2019”; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto național 2017-2019”; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”; 

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

21. Diverse. 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 

două zile de concediu de odihnă în perioada 22-23.06.2017. 

 

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? 26 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 
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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 în funcţie, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 2, 3, 5, 11, 12, 14 și 15 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenți la şedinţă.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 4 pe ordinea de zi este 

necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor. 

 

Înainte de a începe dezbaterea materialelor înscrise pe ordinea de zi, doresc să 

mulțumesc pentru prezența locuitorilor Comunei Bățani care ne au onorat cu prezența 

și vor să vadă cum decurge o ședință a Consiliului Județean Covasna.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2017; 

 

Materialul a dezbătut în ședința comisiilor de specialitate.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 50/2016 privind 

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

Péter Megyi Könyvtár; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna  nr. 86/2017 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; 

 

Această modificare este necesară pentru că s-a strecurat în anexa nr. 2 o greșeală 

dactilografică și anume la pct. 28 în loc de „Protopopiatul Ortodox Întorsura Buzăului” 

se va citi „Parohia Ortodoxă Întorsura Buzăului”. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru 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.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului György Alfons-Gheorghe, respectiv validarea desemnării ca 
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membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Năstuță 

Constantin-Adrian; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de cooperare nr. 516/03.10.2013 

încheiat între Consiliul Județean Covasna și Inspectoratul de Poliție 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Doresc să vă spun că materialele de pct. 6,7 și 8 se leagă pentru că este vorba de o 

cooperare între Comunele Sânzieni, Zagon și Vâlcele în ceea ce privește amplasarea 

camerelor video pentru monitorizarea și supravegherea ordinii publice. 

 

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

aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de cooperare nr. 551/15.12.2016, 

încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Comuna Vâlcele și 

Inspectoratul de Poliție 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de cooperare nr. 553/15.12.2016, 

încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Comuna Zagon și 

Inspectoratul de Poliție 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Am ajuns la punctul nouă, cum am amintit la acest punct și la punctul următor 

sunt cuprinse două proiecte, în lunile anterioare am adoptat deja indicatorii tehnico-

economici și până la data de 13 iulie vom depune proiectele la POR în vederea 

reabilitării drumurilor din zona Baraolt. 

Materialul de la punctul nouă se referă la reabilitarea tronsonului Malnaș Băi, 

Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt 

până la limita județ Augustin și Măieruș, iar materialul de la punctul zece se referă la 

reabilitarea drumului de la Baraolt, Tălișoara, Vârghiș și până la granița cu Județul 

Harghita. 

Pentru realizarea acestui proiect am încheiat convenții cu Județele Harghita și 

Brașov, deoarece și ei vor depune proiecte pentru continuarea reabilitării drumului în 

Județul Brașov de la Augustin, Apața și în direcția Măieruș, iar Județul Harghita până la 

DN1. 

Cu ambele județe avem contract de asociere în acest program, pentru că 

Programul Operațional Regional pentru ciclul până în anul 2020, prevede posibilitatea 

reabilitării numai acelor drumuri județene care leagă tronsoane de drumuri naționale cu 

efect european. 

Aceste proiecte se depun împreună și separat nu se poate, ceea ce este o mare 

provocare fiind vorba de o colaborare strânsă cu cele două județe.  

Partea noastră din proiect este gata, la fel și a Județului Brașov, se pregătește și 

cel al Județului Harghita, care trebuie depus până în data de 13 iulie la Alba Iulia.  

Acest proiect însemnă că în zona Baraoltului se va reabilita mai mult de 50 km 

drum județean, deci este vorba de o reabilitare totală și nu de o simplă asfaltare, care 

include cca. 33 km de șanț din pământ, 13 km de șanț din beton, construire 2 poduri, 

reabilitarea a 16 poduri, 6 km de parapet metalic, 16 km trotuar și multe altele. 
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Sperăm că anul acesta vom câștiga proiectul, anul viitor vom demara procedura 

de achiziție publică, care nu se știe când se va termina, pentru că avem niște experiențe 

negative în acest domeniu. 

Deci, să nu mă întrebați când începem lucrările și când va fi gata pentru că în țara 

asta nu se știe niciodată cât durează procedura de achiziție publică. 

Ieri, la o conferință de presă, am numărat că procedura de achiziție publică 

pentru tronsonul de drum între Moacșa-Leți-Țufalău de o lungime de 6 km durează de 

580 de zile. 

Cetățenii nu înțeleg acest lucru, dar domnul primar și cei care administrează bani 

publici știu exact la ce m-am referit. 

Un lucru este cert că dorim ca în 2 ani de zile să începem această lucrare. 

Deocamdată nu știu când va fi gata, dar de ani de zile atenționăm primarii 

comunelor interesate, ca toate lucrările de sub sau de pe lângă drumul județean să 

efectueze în termen de un an și jumătate, pentru că după construirea noului drum nu 

vor mai avea posibilitatea să efectueze lucrări pe noul drum. 

Această rugăminte o adresez și domnului primar al Comunei Bățani. 

Pe scurt despre asta este vorba în proiectele de hotărâri de la punctele nouă și 

zece.  

 

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

aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare drum județean ”Interjud 

Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - 

Tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și 

Măieruș” precum și participarea Județului Covasna cu acest proiect în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 

TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare drum județean "Interjud 

Covasna - Harghita" – Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621” precum și 

participarea Județului Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - stimularea mobilității regionale prin 
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conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru de Educație a 

Adulților”; 

 

La Arcuș avem Centrul de Educație a Adulților, fostul Centru de Studii 

Europene, care va depune un proiect la POR,  pentru reabilitarea și izolarea termică a 

clădirii, care valorează 7,9 milioane de lei. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2017-2018; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea participării Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe cu proiectul 

”Proiect de integrare socio-economică şi de combatere a sărăciei în comunitatea 

marginalizată rromă din Cartierul Ciucului, Municipiul Sfântu Gheorghe” în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei” Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte POCU/138/4/1;  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Urmează acum trei proiecte de hotărâri care vizează reorganizarea sistemului de 

servicii sociale în ceea ce privește copii orfani. 

Este vorba despre reorganizarea Centrului de plasament nr. 6 din Olteni din 

programe care se vor depune la POR și POCU în valoare de 2,3 milioane de euro. 

În acest Centru locuiesc 57 de copii orfani care prin această reorganizare vor locui 

în case de tip familial, pentru că intenția noastră este reîncadrarea Castelului Mikó în 

circuitul turistic, dar mai înainte trebuie să rezolvăm soarta copiilor. 

Există posibilitate ca prin acest proiect să construim trei case familiale care pot 

găzdui 12-16 copii. 

 

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

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

21/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul 

Covasna pentru anii 2014-2020; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

99/2017 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea închiderii Centrului de plasament nr. 6 Olteni; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Urmează un pachet din trei proiecte de hotărâri care se referă la participarea 

unor instituții subordonate la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto, 

Programul Rabla, cum se numește mai popular.  

 

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

privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a 

Persoanelor Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-

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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-

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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea participării Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2017-2019”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

consilieri județeni pe semestrul II. al anului 2016; 

 

Rapoartele au fost prezentate în ședința comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoartele prezentate. 

Nu sunt.  
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Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

 

Dacă sunt probleme de discutat în cadrul acestui punct? 

Henning László János: Stimați consilieri, doresc să fac o informare referitor la o 

solicitare a firmei S.C. BAUTUR SRL, în care se specifică că firma ar cumpăra un teren 

din pachetul cumpărat de Județul Covasna împreună cu Comuna Malnaș în anul 2011. 

Consilierii mai vechi știu că am cumpărat în pachet mai multe terenuri, dânșii ar 

cumpăra un teren care este aproape de cariera de piatră din Comuna Malnaș. 

Evident, noi vom face studii și ulterior, dacă va fi cazul, vom demara această 

procedură cu acordul Consiliului Județean și cu acordul Consiliului Local Malnaș. 

Acum, ca o informare, v-am spus acest lucru. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Poftiți domnul Pethő. 

Pethő István: Profit de ocazia că suntem la Bățani și este prezent și domnul 

primar și aș dori să atrag atenția asupra două probleme de la Ozunca Băi și anume: 

Prima problemă este problema pășunatului. Să nu mă înțelegeți greșit, nu este 

vorba că noi am dori să nu existe deloc pășunat în zonă, ci este vorba de modul de 

organizare a pășunatului. 

La ce mă refer: la fixarea locurilor unde se pot monta stâne, la mutarea 

animalelor în timpul zilei etc. 

De multe ori întâlnim pe teritoriul băii vite, capre, oi care sunt nepăzite și în orice 

moment este posibil să te întâlnești cu câinii ciobănești, ne-mai vorbind de faptul că 

dacă pornesc la o drumeție nu am curajul să pornesc fără spray de gaz și fără băț. 

Ar trebui verificate câte animale sunt, câái câini sunt lângă ele și fiind vorba de 

un teren inclus în Programul Natura 2000, trebuie verificat dacă numărul animalelor se 

încadrează în limitele admise. 

Știu că sunt probleme cum să dea apă la animale, pe vremea lui Ceaușescu au 

fost făcute jgheaburi care nu mai sunt și din această cauză zilnic, între case, traversează 

mai multe sute de oi.  

Această problemă ar trebui rezolvată în așa fel încât să fie compatibilă cu viața de 

la Ozunca Băi și cu viața turistică. 

A doua problemă este: în ultima vreme am observat, că persoane nedorite umblă 

în curtea noastră. Nu demult, la vecini, anexa gospodărească a fost deschisă cu forța. 

Deci, umblă necunoscuți pe proprietățile noastre deși noi plătim o sumă oarecare 

pe lângă impozitul pe imobil care se numește taxă pază și aș dori să întreb de la domnul 

primar dacă există paznic la Ozunca Băi pentru că eu nu l-am văzut.  

Dacă acest paznic are un plan de muncă? În ce interval și de câte ori face 

verificări?  

Aceste două probleme sunt care ar trebui rezolvate în viitor, deci pășunatul și 

paza. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dau cuvântul domnului primar să răspundă la problemele ridicate de domnul 

consilier.  
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Simon András: Domnul consilier are dreptate în ceea ce privește cele două 

probleme nerezolvate încă din vremea lui Decebal. 

În cursul anilor am încercat de mai multe ori remedierea acestor probleme, dar 

din păcate, de multe ori fără succes. 

În legătură cu problema pășunatului, vă rog respectuos, ca în calitatea 

dumneavoastră de consilier județean să solicitați, prin Inspectoratul Județean de Poliție, 

ajutorul Poliției Comunale, în sensul ca la chemare măcar să se deplaseze la fața locului 

și să aplice o amendă acolo în fața noastră. 

Organele locale nu prea ne ajută, ba că n-au benzină, ba că n-au timp și nu aplică 

o amendă imediată și la fața locului. 

În legătură cu paza localității trebuie să vă spun că există paznic, care este și 

administratorul terenului Natura 2000. 

Programul Natura 2000 nu că nu ne ajută cu nimic dar ne și necăjește, pentru că 

așa de mult s-au înmulțit urșii că imediat trebuie să ne mutăm și din sat, pentru că seara 

nu avem curajul să ieșim în curte din frica de urși. 

Acest lucru se datorează în mare parte Programului Natura 2000. 

Paznicul din Ozunca Băi, nu poate patrula din cauza urșilor și de multe ori mă 

sună și-mi spune „Hai, leagă-ți ursul fiindcă n-am curaj să ies din casă.” 

Văd că specia asta e mult mai ocrotită decât omul.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții? 

Balázs Jozsef-Atila: Am fost căutat de un cetățean din Tg. Secuiesc cu 

următoarea problemă: el de la vârsta de 16 ani lucrează în agricultură și dorește să 

construiască o hală la Cernat și de 1,5 ani tot n-a reușit să obțină autorizația pentru 

construirea halei.  

El după acest timp așa consideră că pe plan politic nu reușește obținerea 

autorizației și zice că cazul crescătoriei de bovine de la Tg. Secuiesc are legătură cu 

această problemă a lui.  

Eu îl rog pe consilierul județean care este responsabil de Cernat să vadă puțin 

despre ce este vorba și la ședința următoare să ne prezinte concret despre ce este vorba. 

Așa am înțeles că cazul prin DNA poate ajunge și la Ploiești.  

Eu așa consider că ar trebui să sprijinim mai mult pe întreprinzătorii locali 

pentru că și investitorii străini sunt sprijiniți destul de mult cu fel și fel de bonusuri în 

România. 

Întreprinzătorul de care vorbesc se numește Vetés Ödön și are deja materialul 

pentru construirea halei în valoare de 5 miliarde de lei vechi și așteaptă numai 

autorizația. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Am o singură remarcă dacă îmi permiteți: rezolvarea problemei respective nu 

aparține de Consiliul Județean Covasna, deoarece Comuna Cernat are primar și arhitect 

șef și după cum am înțeles, este vorba de eliberarea certificatului de urbanism sau a 

autorizației de construire, deci nici instituțional și nici juridic nu avem nicio legătură cu 

acest caz.  

Boricean Cosmin: Stimate domnule președinte, stimați consilieri. 

Doresc să vă aduc la cunoștință o problemă sesizată de mai mulți locuitori. 
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Este vorba de o problemă socială, comunitară și am primit solicitarea să vă 

prezint problema să vedem dacă am putea găsi o soluție. 

E vorba despre lipsa, mai bine zis de inexistența unui cabinet stomatologic de 

urgență în județ și în oraș.  

M-am gândit că în cadrul Spitalului Județean am putea deschide un cabinet 

stomatologic de urgență și bănuiesc că problema va fi de fonduri, adică cine va plăti nu 

știu. 

Au fost părinți care la sfârșit de săptămână sau după masa au trebuit să se ducă 

cu copii la Brașov pentru că în Județul Covasna nu există serviciu stomatologic de 

urgență. 

Pentru această problemă ar trebui să găsim o soluție.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Cunoaștem problema și nu este vorba de fonduri, noi de ani de zile am purtat 

tratative cu Camera Stomatologilor din Județul Covasna, am oferit prin intermediul 

spitalului locație, chiar și cabinet medical numai că nu sunt stomatologi care vor să 

efectueze aceste servicii. 

Mai mult poate să ne spună domnul vicepreședinte Henning care a purtat aceste 

discuții cu Camera Stomatologilor.  

Henning László-János: Am purtat discuții cu Camera Stomatologilor să facă 

aceste gărzi. Această problemă este și în cazul medicilor de familie. 

Noi vom mai pistona, dar neavând nicio bază legală în domeniu nu putem face 

altceva decât să sesizăm această problemă către dânșii.  

Tamás Sándor: Colegiul Stomatologilor este un colegiu separat, nu este o 

instituție publică. 

Boricean Cosmin: Au fost chemați consultări? 

Henning László-János: Sigur, au fost chemați și putem să chemăm din nou. 

Tamás Sándor: Alte intervenții? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Acum o lună am solicitat și am primit de la Consiliul 

Județean o hotărâre prin care se trece din proprietatea Consiliului Județean în 

proprietatea Consiliului Local Sita Buzăului satul de vacanță de la Crasna.  

Hotărârea respectivă se referă numai la construcțiile care se aflau pe teren și aș 

dori să știu care este statutul terenului. 

Henning László-János: Și noi așa am primit de la Ministerul Tineretului atunci. 

Noi am primit exact cum am trecut în hotărârea respectivă. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Dar orice ar vrea să facă Consiliul Local acolo nu se 

poate fără a cunoaște statutul terenului. 

Tamás Sándor: Împreună cu proprietarul terenului se poate face, dar nu a fost a 

noastră. 

Henning László-János: Niciodată nu a fost transmis terenul către Consiliul 

Județean.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Asta însemnă că ar trebui să facă demersuri Consiliul 

Local să identifice proprietarul terenului. 

Tamás Sándor: Ministerul e proprietarul terenului. 

Calinic Sabin: Trebuie văzută Cartea Funciară în care scrie proprietarul. 

Tamás Sándor: Noi am predat tot ce am primit. 

Alte intervenții dacă sunt? 
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Morar Cătălin-George: Rezolvarea problemei drumurilor forestiere care a fost 

solicitată de mai mulți ani de zile de la unitățile administrativ-teritoriale și care a 

întârziat din cauza legislației care a fost foarte complicată.  

Rugămintea mea este ca să ajutați primăriile să dobândească dreptul de 

proprietate asupra drumurilor forestiere.  

Tamás Sándor: Noi nu avem restanțe în acest domeniu. 

Odată cum apare o solicitare de la primăria respectivă, noi întocmim proiectul de 

hotărâre de Guvern împreună cu Prefectura și înaintăm Guvernului. 

Deci, la noi nu sunt restanțe. 

Morar Cătălin-George: Restanță e la un proiect care a picat la București.  

Tamás Sándor: Înțeleg, dar treaba noastră este să întocmim proiectul de hotărâre 

de Guvern, în vederea predării de către Guvern unității administrativ-teritoriale 

tronsonul de drum forestier, iar noi împreună cu Prefectura facem de îndată cum 

primim o solicitare la unitățile administrativ-teritoriale.  

La noi nu sunt cazuri care n-am fi trimis la București.  

Guvernul trebuie să emită hotărârea de Guvern.  

Morar Cătălin-George: Da, a fost respinsă pentru că nu există măsurătoare 

pentru teren, ori primăriile nu pot cheltui pe terenul respectiv care nu este în 

proprietatea lor.  

Tamás Sándor: Problema nu este în ograda noastră. 

Măsurătoarea de teren se poate plăti de către proprietar sau administrator.  

Morar Cătălin-George: Deci, de stat. 

Tamás Sándor: Proprietarul este statul și administratorul este Romsilva.  

Măsurătoarea de teren se plătește întotdeauna de actualul proprietar sau 

administrator.  

Morar Cătălin-George: Și dacă Romsilva nu face? 

Tamás Sándor: Nu știu. Noi în nici un caz nu putem să facem pentru un teren 

din proprietatea statului în administrarea Romsilva și pentru o unitate administrativ-

teritorială.  

La Romsilva trebuie să existe o măsurătoare.  

Morar Cătălin-George: Ei au reevaluat, s-a făcut și un inventar cu cei care n-au 

dobândit drumurile.  

Unele drumuri nu mai sunt cerute astăzi.  

Tamás Sándor: La Romsilva trebuie să existe un inventar despre tot ce este în 

proprietatea Statului și administrarea Romsilva și în acest inventar trebuie să existe 

pentru tronsonul de drum, o evaluare.  

Fie nouă fie mai veche. 

Morar Cătălin-George: Nu există o măsurătoare topografică.  

Tamás Sándor: Altcineva decât proprietarul și administratorul nu poate să facă 

acest lucru.  

Am înțeles că unitatea administrativ-teritorială nu poate să investească, dar nici 

Consiliul Județean nu poate să investească. 

Morar Cătălin-George: Nu putem obliga Romsilva decât prin instanță să 

efectueze măsurătorile.  

Tamás Sándor: Ei trebuie să aibă o evidență contabilă și în doi în doi ani trebuie 

să facă inventarul.  
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Teacă Florentina: Anual.  

Tamás Sándor: Deci, Romsilva are obligația să reînnoiască anual această 

evaluare.  

Henning László-János: Ați făcut adresă către Romsilva în acest sens? 

Morar Cătălin-George: Romsilva a cerut primăriilor care avea hotărâri mai vechi 

să menționeze dacă doresc toate drumurile din hotărâre sau renunță la unele dintre ele.  

Unele au renunțat integral, alții la o parte.  

Tamás Sándor: Noi în nici un caz nu plătim măsurători topo.  

Alte întrebări? 

Nu sunt. 

Am obligația să vă informez că am efectuat două zile de concediu de odihnă în 

perioada 22-23.06.2017. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte.  

 

În legătură cu Ozunca Băi doresc să vă spun că avem și acolo niște imobile 

rămase din tabără identică cu cel de la Crasna. 

Am purtat de mai multe ori discuții în legătură cu aceste imobile și profitând de 

ocazie că este prezent domnul Bocskor László, președintele composesoratului și 

domnul Balló Ervin, directorul școlii și domnul primar, sugerez să încercați să veniți cu 

idei de mare anvergură pentru dezvoltarea localității Ozunca Băi.  

Acum câțiva ani împreună cu Comuna Bățani am asfaltat drumul spre Ozunca 

Băi și ar trebui să veniți cu niște idei în legătură cu aceste imobile și noi suntem gata să 

renunțăm la aceste imobile ori să încheiem parteneriat cu consiliul local în vederea 

realizării a ceva bun. 

Această tabără nu poate fi renovată, trebuie reconstruită de la temelii. 

Ozunca Băi are viitor și din acest aspect ar trebui să facem ceva.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 


