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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 25 august 2011, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Bună ziua.  

Kulcsár-Terza József-György: Bună ziua. 

Cu regret am luat la cunoştinţă că fostul ministru al Turismului şi fost deputat, 

domnul Birtalan Ákos, a încetat din viaţă. Vă rog ca în amintirea domniei sale să 

păstrăm un moment de reculegere. 

 Plenul se ridică în picioare. 

 

 Tamás Sándor: Mulţumim.  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25 

august 2011, 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. 264/ 19 august 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 238/S/19 august 

2011. 

 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 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc motivat consilierii Dimény György şi Tóth-Birtan Csaba.  

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. Albert Álmos, senator; 

- Dl. Bálint József – viceprimar – Primăria municipiului Sf. Gheorghe; 

- Dl. Andr{s Nagy Róbert, director, Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sürgősségi Megyei Korh{z; 

- Domnişoara Szász Katalin, director general adjunct, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;  

- Dl. Vargha Mih{ly, director, Muzeul Naţional Secuiesc; 

- directorii şi directorii adjuncţi ai direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi  
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- reprezentanţii mass-media. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 iulie 2011, a fost făcut public, a 

putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul 

Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 28 iulie 2011.  

 

Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 01 august 2011, a 

fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, 

respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor 

contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 01 august 2011.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar 

materialele în format electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului 

Judeţean Covasna. 

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor  sectoare de drumuri județene, 

proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului Județean 

Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada 

realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a 

Infrastructurii. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia.  

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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După cum ştiţi biserica din Satul Telecia, Comuna Brateş a fost lovită de 

trăsnet, luna trecută şi dorim să sprijinim reconstruirea bisericii cu 50 de mii de lei.  

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii de 

zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi, 

prezentat mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011;  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 33/2011 privind aprobarea Organigramei şi Statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 3 şi 4 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 116/2011 privind organizarea 

concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei vacante de 

director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă „ Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe şi a liniilor de gardă; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „ Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului „Sitului de importanţă 

comunitară ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci”; 

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui bun mobil din 

proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Muzeului Naţional de 

Istorie a României în proprietatea publică a Judeţului Covasna şi în administrarea 

Muzeului Naţional Secuiesc, respectiv transmiterea unor bunuri mobile din 

proprietatea publică a Judeţului Covasna şi din administrarea Muzeului Naţional 

Secuiesc în proprietatea publică a Statului Român şi în administrarea Muzeului 

Naţional de Istorie a României; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 

– „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 

„Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” cu 

Proiectul „Şi ei trebuie să aibă o şansă!”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor  sectoare de drumuri 

județene, proprietatea publică a județului Covasna din administrarea Consiliului 
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Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 8 şi 10 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor  de hotărâri de la punctele 7 şi 9 de pe ordinea de 

zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi 

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu  29 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

Județean Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului 

Național de Dezvoltare a Infrastructurii. 

10.  Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru Parohia Reformată Telechia. 

11. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2010; 

12. Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2011; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 33/2011 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 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 pentru 

modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 3 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 116/2011 privind organizarea concursului de proiecte de management 

pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” – Bod 

Péter Megyei Könyvtár; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? o abţinere (Fülöp Csaba) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă „ Dr. Fogoly{n 

Kristóf” Sfântu Gheorghe şi a liniilor de gardă; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „ Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Regulamentului „Sitului de importanţă comunitară ROSCI0111 Mestecănişul 

de la Reci”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. consilier Papucs András să prezinte Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea 

turismului propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

solicitarea de transmitere a unui bun mobil din proprietatea publică a Statului Român şi 

din administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în proprietatea publică a 

Judeţului Covasna şi în administrarea Muzeului Naţional Secuiesc, respectiv 

transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea publică a Judeţului Covasna şi din 

administrarea Muzeului Naţional Secuiesc în proprietatea publică a Statului Român şi 

în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics Istvan Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics Istvan Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre. 

 

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

completări, probleme de ridicat? 

Tulit Attila: Avem nişte întrebări, care au fost formulate şi în şedinţa comisiilor 

de specialitate şi la care am dori să primim răspuns. 

Una dintre aceste întrebări este ce valoare au bunurile muzeale pe care doriţi să 

le daţi Muzeului Naţional de Istorie a României în schimbul tunului turnat de Gábor 

Áron? 

Tamás Sándor: Rog pe domnul director Vargha Mih{ly să răspundă la întrebarea 

formulată de domnul consilier Tulit Attila.  

Vargha Mihály: Valoarea tunului, turnat de Gábor Áron, este de 150 de mii de 

lei iar valoarea obiectelor pe care le oferim în schimb valorează cca. jumătate din 

valoarea tunului. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Tulit Attila: Tot în şedinţa comisiei de specialitate s-a formulat întrebarea cu 

privire la proprietatea bunurilor la care am primit răspuns. De fapt obiectele păstrate de 

Muzeului Naţional Secuiesc fac parte din proprietatea publică a judeţului. Am aflat că 

tunul este în proprietatea Statului Român.  

Tamás Sándor: Este vorba de niveluri diferite. Bunurile care figurează în anexa 

nr. 2 fac parte din proprietatea publică a Județului Covasna iar tunul care figurează în 

anexa nr. 1 este în proprietatea publică a Statului Român. 

Tulit Attila: Acum un an, când tunul a ajuns acasă, nu era vorba că tunul va face 

parte dintr-o tranzacţie de schimb. 

Tunul a ajuns acasă despre asta a fost vorba atunci. 

În comparaţie cu această afirmaţie lucrurile s-au schimbat radical. Acum un an 

am citit în ziare că „Tunul lui Gábor Áron a ajuns definitiv acasă” a zis domnul 

Ministru Kelemen Hunor în data de 14 martie la Tg. Secuiesc. Am citit că „Tunul nu a 

ajuns acasă ci tunul a fost adus acasă” etc. Am mai multe asemenea citate dar nu vreau 

să vă plictisesc.  
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Discuţiile în legătură că tunul nu vor rămâne aici nu au fost începute ieri, ci de 

mai mult de jumătate de an. 

Nu este o problemă că aceste discuţii s-au purtat ci că s-au purtat cu uşile închise 

şi societatea nu a aflat despre aceste discuţii şi nu a avut posibilitatea să-şi exprime 

părerea.  

Noi acum patru zile am aflat despre acest schimb şi am avut la dispoziţie patru 

zile să începem un comerţ cu obiecte de artă prin care scoatem la vânzare bunurile 

publice ale secuilor din judeţul Covasna. 

Societatea nu a avut cunoştinţă despre aceasta.  

Acest schimb poate crea un precedent şi s-ar putea ca peste 10 ani vom face 

schimb cu Codexul Apor şi poate peste 30 ani iarăşi tunul îl vom schimba pe ceva mai 

preţios. 

Nu se face aşa ceva. În aşa fel nu se poate decide despre soarta bunurilor publice 

ale unei societăţi şi mai ales nu în patru zile.  

Deoarece societatea nu a avut posibilitatea de a-şi formula o opinie în legătură cu 

acest schimb, noi nu putem decide în lipsa opiniei societăţii. 

Asta este părerea noastră.  

De altfel, în primul rând trebuie să avem acordul Consiliului de Administraţie al 

Muzeului Naţional de Istorie a României şi al Consiliului de Administraţie al Muzeului 

Naţional Secuiesc. 

Ştim Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc a decis că oferă în 

schimbul tunului anumite bunuri, dar Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional 

de Istorie a României nu şi-a dat acordul pentru acest schimb. 

Deoarece lucrurile nu aşa s-au întâmplat cum a vrut politicul noi considerăm că 

nu este etic ca tunul să fie cumpărat cu bunurile publice ale societăţii pentru că sunt şi 

alte căi prin care se poate face acest lucru.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Aş dori să precizez nişte lucruri ca să evităm problemele de interpretare.  

Într-adevăr, în anul 1971, tunul a fost luat din proprietatea societăţii secuilor în 

baza legislaţiei în vigoare de pe vremea aceea. După cunoştinţele mele în schimbul 

tunului Muzeul Naţional Secuiesc a primit obiecte de artă în valoare de 70.000 de lei. 

Deci, au dat totuşi ceva în schimb. 

Timp de 40 de ani nu am avut posibilitatea sau forţa politică necesară ca tunul să 

fie adus acasă.  

Tunul lui G{bor Áron nu a venit acasă singur, nu a fost adus acasă de cineva, ci 

noi l-am adus acasă. Acest lucru se datorează faptului că Ministrul Culturii este domnul 

Kelemen Hunor, care a avut posibilitatea de a face lobby la Consiliul de administraţie 

Muzeului Naţional de Istorie a României ca să putem aduce acasă tunul.  

Am adus acasă tunul şi vrem să-l ţinem acasă.  

Despre valoarea tunului, trebuie să vă spun că după părerea mea tunul nu are o 

valoare care poate fi exprimată în bani, deoarece este moştenirea secuilor. 

Ca să-l putem să-l ţinem acasă, primul pas este să cerem acest lucru.  

Domnul consilier a zis că mai înainte ar trebui să avem decizia Consiliului de 

administraţie al Muzeului Naţional de Istorie a României.  

Ei nu au nici un interes să ne dea înapoi tunul. Este interesul nostru ca tunul să 

rămână acasă, deci noi trebuie să facem primul pas în acest sens. 
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Bineînţeles, am purtat discuţii pentru că nu prin via Monitorului Oficial 

comunicăm, de şi mi-ar plăcea această metodă.  

Consiliile de administraţie au căzut de acord, verbal, cu privire la acest schimb. 

După acordul nostru urmează să decidă şi ei, decizie care va ajunge în faţa Guvernului.  

Acest lucru este cuprins şi în proiectul de hotărâre.  

Eu consider că opinia dumneavoastră este o opinie politică.  

Timp de 40 de ani nimeni nu a putut să aducă acasă tunul şi nu suntem în 

situaţia în care noi să împărţim tunurile.  

Poate dumneavoastră aşa credeţi dar din momentul în care ieşim din judeţ şi 

ajungem la Bucureşti trebuie să avem parteneri acolo, ca să putem rezolva problemele 

noastre.  

Din acest punct de vedere ceea ce a discutat domnul director Vargha Mihály cu 

domnul director Oberländer-Târnoveanu Ernest a fost o discuţie cinstită şi în interesul 

nostru. 

Interesul nostru este ca tunul să rămână acasă.  

Dacă va slăbi forţa noastră politică şi nu vom fi la Guvernare după expirarea 

termenului de păstrare a tunului la noi, tunul va fi dus înapoi la Bucureşti.  

Nu cred că asta este ceea ce doriţi.  

Rog pe domnul director Vargha Mihály să ne spună din ce constă oferta. 

Vargha Mihály: Din punctul de vedere al Muzeului Naţional Secuiesc acest 

schimb este perfect legal şi nu contravine legilor ţării şi a Legii muzeelor. Avem 

informaţii că şi pe plan internaţional se fac asemenea schimburi. Dacă eu am multe 

obiecte, deci sunt bogat în ceva şi de exemplu Muzeul de la Bucureşti duce lipsă de 

aceste piese, putem să facem un schimb.  

Problema este ca acest schimb să fie rezonabil şi nimeni să nu aibă de pierdut. 

Din această cauză noi dorim să-le dăm copia tunului ca dânşii dacă vor să facă o 

expoziţie să nu aibă lipsă. 

Tulit Attila: Nu am vrut ca observaţia mea să pară una politică. Eu am vrut 

numai să vă spun că nu suntem în situaţia în care putem să ne permitem ca tunul să fie 

obiectul negocierilor. Este vorba de tunul a cărei valoare nu poate fi exprimată în lei şi a 

cărei poveste s-a început tocmai cu „H{romszék nu negociază”. 

Atât am dorit să vă spun.  

Sunt bunuri despre care nu negociem, nu în aşa fel şi nu aici.  

Dacă urmaşii noştri tot aşa vor proceda atunci colecţia Muzeului Naţional 

Secuiesc va dispărea încetul cu încetul.  

Dăm bunurile noastre în schimbul bunurilor care sunt ale noastre.   

Noi trebuie să adăugăm la colecţiile noastre şi nu să facem comerţ cu ele.  

Vă mulţumesc.  

Tamás Sándor: Renumitul Ministru al Ungariei contele Bethlen Gábor a zis: „ 

Noi mereu am ştiut ce ar fi trebuit să facem, dar mereu am făcut cum ne-au permis 

posibilităţile<”.  

Dacă nu negociem atunci spuneţi-mi cum putem să rezolvăm această problemă.  

Noi după 40 de ani am reuşim să aducem tunul acasă, avem posibilitatea legală 

şi voinţă şi forţă politică ca tunul să rămână acasă.  

S-ar putea ca peste o lună sau două să nu mai avem forţa politică necesară şi 

tunul va fi dus înapoi la Bucureşti.  
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Vă rog spuneţi-ne un alt mod de rezolvare. 

Nu este. 

Tulit Attila: Este. Nu mi-a plăcut că de mai mult de jumătate de an specialiştii 

poartă discuţii şi noi nici nu am ştiut despre existenţa problemei.   

Acum dumneavoastră mă întrebaţi dacă am găsit modul de rezolvare în patru 

zile.  

Tamás Sándor: În 40 de ani nu a găsit nimeni modul de rezolvare. 

Noi dorim să rezolvăm această problemă. 

Tulit Attila: Eu nu vreau să mă cert despre asta. 

Tamás Sándor: Înainte de decizia noastră specialiştii s-au certat. 

Încă ceva trebuie să vă spun: în inventarul Muzeului Naţional Secuiesc sunt 3.054 

de medalii, din care 61 de medalii de argint le oferim în schimb şi care valorează cca. 

jumătate din preţul tunului care de altfel nu are o valoare de piaţă.  

Cum altfel putem rezolva această problemă astăzi sau mâine? Nu peste 40 de ani.  

Fazakas Tibor: Eu cred că prea mult ne-am agăţat de problemele tehnice şi în 

valori fantomă. 

Cum a amintit şi domnul consilier Tulit Attila tunul este simbolul Revoluţiei şi 

luptei pentru libertate din 1848-1849 şi eu cred că este o problemă morală.  

Pe baza legilor în vigoare se poate discuta proprietatea cui este tunul.  

Ştim cu toţii că tunul este proprietate secuilor. Tunul nu a fost donat de secui ci a 

fost confiscat de regimul comunist. 

Acel act prin care a fost dus tunul la Bucureşti este nul şi tunul este al nostru.   

Tamás Sándor: Bine, dar practic cum vom rezolva? 

Fazakas Tibor: Eu nu am auzit dacă cumva unul dinte parlamentarii noştri ar fi 

întocmit o propunere legislativă în aceste sens. 

Cu puţin noroc printr-un schimb, de stil balcanic, tunul va rămâne acasă şi atunci 

putem să ne lăudăm că am reuşit.  

Cunoaştem cazul din luna martie, care se pare că va crea precedent.  

Suntem în aceeaşi situaţie în care am fost în cazul regionalizării şi în multe alte 

cazuri.  

Politicienii ar trebui să solicite ca toate simbolurile secuilor, care au fost luate de 

comunişti, să fie restituite.  

De pildă: zilnic auzim ce se întâmplă la cimitirului H{zsong{rdi dar nu auzim 

niciodată care este ideea politicienilor pentru rezolvarea problemei. 

Sunt probleme morale.  

Tamás Sándor: În legislaţie nu se pot include şi sentimente.  

Fazakas Tibor: Nici nu trebuie. 

Eu consider că este o împrejurarea identică între situaţia tunului şi situaţia 

minorităţii maghiare din România.  

Statul Român, ca un gest omenesc, ar trebui să ne dea înapoi tunul.  

Până când nu se va întâmpla acest lucru nu avem ce discuta.  

Tamás Sándor: Am o veste proastă. Statul Român nu va face asemenea gesturi, 

însă există rezolvare pentru această problemă. 

Fazakas Tibor: Atunci nu trebuie să spuneţi asemenea lucruri că datorită poziţiei 

dumneavoastră politice aveţi asemenea rezultate pozitive.  
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Tamás Sándor: Această posibilitate o avem datorită poziţiei noastre la 

guvernare.  

Tatár Márta Éva: Nina Mussolini când a devenit Ministrul Culturii în Grecia a 

retras obiectele furate de la Muzeul British şi atunci au zis că legea muzeelor este 

valabilă pentru aceste obiecte, deci pot face schimb cu ele. 

Baka Mátyás: Tunul este un obiect special şi legea muzelor permite să facem 

schimb cu el.  

Vargha Mihály: Da, tunul face parte dintre obiectele speciale, deci dintr-o 

categorie înaltă, pe când ceea ce oferim în schimb face parte din categoria de mijloc.  

Varga Zoltán: Fac parte din domeniul public sau din domeniul privat.  

Vargha Mihály: Tunul face parte din domeniul public al statului, iar ceea ce 

oferim noi în schimb face parte din domeniul public al judeţului.  

Kulcsár –Terza József-György: Dreptul de proprietatea oferă titularului 

exerciţiul tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaşte şi tunul este proprietatea 

secuilor. Din punct de vedere juridic, eu consider, că a-l deposeda pe cineva de acest 

drept reprezintă un genocid şi cauzează suferinţă sufletească. 

Eu nu pot să votez pentru aşa ceva.  

Tamás Sándor: Problema este că tunul este în proprietatea Statului Român. Ceea 

ce simţim noi este o poveste.  

Noi vrem să devină proprietatea judeţului Covasna şi pentru acest lucru avem 

nevoie şi de votul consilierilor din PCM-MPP, în caz contrar tunul va rămână în 

proprietatea Statului. 

Alte observaţii dacă mai aveţi? 

Fekete Carol: În baza art. 2 din proiectul de hotărâre, identificarea obiectelor pe 

care le oferim în schimbul tunului este prevăzut în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.  

Eu l-am întrebat pe domnul director Vargha Mihály de unde provin aceste 

monedei şi mi-a răspuns că este Tezaur dacic. 

În această identificare la rubrica „Descriere” scrie că este Tezaur dacic iar la 

rubrica „Datele de identificare ale bunului” scrie că sunt monede romane republicane și 

imperiale - denarius .  

Vargha Mihály: Aceste monede sunt de pe vremea războiului. Ştim cu toţii că în 

vremea Imperiului Roman instrumentul de plată a fost schimbul şi în circulaţie au fost 

şi monede romane nu numai dacice. 

Aceste monede au fost descoperite în anii 1950, de domnul Székely Zoltán, care 

atunci a fost directorul Muzeului Naţional Secuiesc. 

Au fost descoperite împreună cu monede dacice şi de aceea spunem că este 

Tezaurul dacic de la Simeria în care au fost descoperite şi monede romane. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi  

Este cineva contra? 9 voturi (Bartha Sándor, Bándi Imre, Csog Ignatiu, 

Fazakas Tibor, Fekete Carol, Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza 

József-György, Nagy Andr{s şi Tulit Attila) 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi 

necesare (21) pentru a fi adoptat. 

 

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

aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

„Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul 

major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile 

pe piaţa muncii” cu Proiectul „Şi ei trebuie să aibă o şansă!”;; 

 

Rog pe domnii Baka M{ty{s, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele 

de avizare, iar d-ra director general adjunct Szász Katalin să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Szász Katalin: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea 

transmiterii unor  sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a județului 

Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din 

cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii. 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar  Direcţia Dezvoltarea Teritoriului să-şi prezinte Raportul de specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru Parohia Reformată 

Telechia. 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra situaţiei 

gestionării bunurilor în anul 2010; 

 

Aţi primit materialul în scris. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Informarea domnului vicepreşedinte Demeter J{nos cu privire la efectuarea 

concediului de odihnă. 

Demeter János: În luna septembrie intenţionez să mă duc în concediu dar nu ştiu 

data exactă. 
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Tamás Sándor: Mulţumim.  

Trebuie să vă informez că în perioada de 16-17 august 2011, am fost în concediu 

de odihnă. 

Vă consult dacă mai aveţi ceva de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Kulcsár-Terza József-György: După cum ştim, nu de mult, Curtea de Conturi a 

efectuat un control la Consiliul Judeţean Covasna şi am dori să primim copia 

procesului-verbal încheiat la finalul controlului.  

Tamás Sándor: Da, timp de trei săptămâni au efectuat controlul şi nu au găsit 

neregularităţi pentru care ar fi trebuit să încheie un proces-verbal şi procesul-verbal 

încheiat la finalul controlului încă nu a ajuns înapoi la noi.  

Kulcsár-Terza József-György: Când o veţi primi, atunci să-ne daţi.  

Joós Ştefan Leontin: Aş dori să mă interesez, dacă s-a reuşit finalizarea 

tranzacţiei cu Hotelul Bodoc. S-a reuşit semnarea contractului? 

Tamás Sándor: Nu s-a reuşit. Am dat un termen, până la 10 septembrie 2011, 

pentru proprietar ca să ne aducă o situaţie clară şi fără sarcini a imobilului.  

Joós Ştefan Leontin: Nu mai e mult până la 10 septembrie.  

Tamás Sándor: Dacă vin aşa cum am cerut, atunci o să încheiem contractul.  

Vă consult dacă mai aveţi ceva de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


