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      ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 29 mai 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

mai 2014, 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. 97/23 mai 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 95/S/23 mai 2014. 

 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 24 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Dezső Csongor-Attila, Grüman Róbert-Csongor, Nagy Iosif, 

Orbán Miklós, Radu Iosif şi Tatár Márta-Éva. 

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: 

- Klárik László Attila – senator; 

- D-na Vass Mária – director general, DGASPC Covasna; 

- Dl. András-Nagy Róbert – director, Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Fogolyán 

Kristóf”; 

- Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director, SC Drumuri şi Poduri Covasna SA; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 24 aprilie 2014, 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? 

http://www.cjcv.ro/
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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 din 

data de 24 aprilie 2014.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 mai 

2014, 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 extraordinare 

din data de 21 mai 2014. 

 

Stimaţi consilieri, 

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

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a 

situaţiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2013; 

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

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe anul 2014; 

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

Covasna nr. 110/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în mun. 

Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 3; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarele nr. 

696/119/2014 şi 698/119/2014 aflate pe rolul Tribunalului Covasna; 

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

23/2014 privind darea în administrare a unor imobile către Consiliul Judeţean 

Covasna respectiv darea în folosinţa gratuită Asociaţiei Vinca Minor a unor imobile 

pentru realizarea unor infrastructuri de vizitare prin proiectul „Managementul 

adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul 

http://www.cjcv.ro/
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Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul 

Negru, Ciomad Balavanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat prin POS Mediu-Axa 

Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii”, cu modificările ulterioare; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate în 

cadrul Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Covasna”, respectiv 

transferarea imobilului care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului 

„Închiderea depozitului neconform de la Covasna” din proprietatea publică a 

județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea 

publică al orașului Covasna și în administrarea Consiliului local al orașului Covasna; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul judeţului Covasna pe anul 2014, în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

10. Diverse 

 

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 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, 2 şi 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- - pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 5, 7 şi 8 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? 
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Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare anuale cu 

anexe pe anul 2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 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 doi 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 2014; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.  

Aş dori să evidenţiez un singur lucru în legătură cu acest proiect şi anume: 

aprobarea de către Consiliul Judeţean Covasna a sumei de 1.132 de mii de lei, sumă care 
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nu a mai fost alocat de Ministrul Sănătăţii din Programul de Reabilitare şi 

Consolidarea Spitalului şi propunem ca această sumă să fie suportat din bugetul 

Judeţului Covasna, din excedentul anului precedent, ca să putem termina lucrările de 

consolidare şi să putem începe lucrările de reabilitare din fonduri Europene.  

Dacă sunt alte intervenţii? 

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 privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2014; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 

Kulcsár-Terza József-György: Acum nu demult am aprobat lărgirea activităţii 

S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe care am considerat un lucru bun şi aş dori să vă 

întreb dacă s-au făcut deja demersuri în acest sens? 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Răspunsul îl veţi primii de la domnul Kovács Ödön, administratorul public al 

judeţului. 

Kovács Ödön: Am reactivat ADI ADETCOV, la care am angajat o persoană şi am 

lărgit activitatea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. cu codul CAEN potrivit 

activităţii. 

Am făcut propunere pentru noul Consiliu de Administraţie al ADETCOV care va 

fi adoptată în următoarea şedinţa care va avea loc peste două săptămâni.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 
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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 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 110/2013 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

reglementarea situației juridice a imobilului situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. 

Recoltei nr. 3; 

 

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

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

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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.  
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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 şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea achiziţionării unor servicii juridice pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarele nr. 696/119/2014 şi 698/119/2014 aflate 

pe rolul Tribunalului Covasna; 

 

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

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

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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? 22 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 „abţineri” (Fülöp Csaba, Kulcsár-Terza József-

György şi Pethő István) 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru” şi 3 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 23/2014 privind darea în 

administrare a unor imobile către Consiliul Judeţean Covasna respectiv darea în 

folosinţa gratuită Asociaţiei Vinca Minor a unor imobile pentru realizarea unor 

infrastructuri de vizitare prin proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale 

protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, 

Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balavanyos şi 

Mestecănişul de la Reci” finanţat prin POS Mediu-Axa Prioritară 4 „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, cu modificările 

ulterioare; 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila şi dl. şef birou Papucs András 

să prezinte Raportul comun al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 
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Dezvoltarea Teritoriului şi Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, 

Dezvoltarea Rurală şi Salvamont. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Papucs András: Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea Rurală şi 

Salvamont propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Ambrus József: Comisia nr. I este de acord cu darea în administrare a imobilului 

cu o singură condiţie şi anume: să reducem perioada de 20 ani la 7 ani, care se compune 

din 2 ani de execuţie şi 5 ani de monitorizare.  

Pe urmă cu o simplă hotărâre putem prelungi termenul dacă va fi cazul. 

Tamás Sándor: Întrebarea este dacă 7 ani sunt suficienţi? 

Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, dar cred 

că o perioadă mai mică ar fi mai bine venită. 

Cel mai sănătos pentru noi este să adoptăm o hotărâre cu 7 ani pe care putem s-o 

prelungim. 

Tamás Sándor: Este bine aşa domnul director Sztakics? 

Sztakics István Attila: Da, este bine.  

Clădirea trebuie să funcţioneze conform destinaţiei după terminarea proiectului 

încă 5 ani. 

Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea ca termenul de dare în administrare să fie redus la 7 

ani. 

 

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 propunerea. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.  

 

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 în forma 

modificată. 

 

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

aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului 

„Închiderea depozitului neconform de la Covasna”, respectiv transferarea imobilului 
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care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Închiderea depozitului 

neconform de la Covasna” din proprietatea publică a județului Covasna și din 

administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al orașului Covasna 

și în administrarea Consiliului local al orașului Covasna; 

Permiteţi-mi să vă arăt câteva secvenţe despre munca pe care l-am efectuat la 

groapa de gunoi din Covasna. 

Prezintă un slide show. 

 

Mulţumesc pentru atenţie.  

 

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

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

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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? 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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

judeţului Covasna pe anul 2014, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: 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. 

Rog pe doamna director general Vass Mária să ne prezinte în câteva propoziţii 

planul de acţiune privind serviciile sociale.  
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Vass Mária: A fost aprobat deja strategia judeţeană în domeniul asistenţei 

sociale, dar strategia judeţeană nu este strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna. 

Conform legii, direcţia este obligată să prezinte anual Consiliului Judeţean 

planul de acţiune şi să solicite aprobarea pentru acest plan. 

În planul de acţiune sunt cuprinse obiective care pot fi realizate în acest an şi 

obiective care au fost prevăzute în strategie.  

Câteva obiective importante: sunt două investiţii în curs de realizare la care încă 

n-au început lucrările dar sper să se finalizeze în acest an.  

Este vorba despre Centrul de plasament nr. 2, unde lucrările sunt în derulare şi la 

Centrul de zi din Str. Gördi Ferencz Sf. Gheorghe unde lucrările, mai mult ca sigur, vor 

începe în luna iulie.  

În planul de acţiune a fost prevăzut înfiinţarea unui centre de reabilitare la Sf. 

Gheorghe pentru copii cu dezabilități, unde demersurile au început şi Asociaţia SERA 

ROMÂNIA este dispus să ne sprijine în realizarea acestui proiect. 

Deci nu va necesita nici un aport din partea Consiliului Judeţean, numai trebuie 

să punem la dispoziţia proiectului un teren pe care se va construi acest centru.  

Bine înţeles sunt proiecte şi mai mici privind prevenirea instituţionalizării, 

totodată am prevăzut în strategie un alt proiect cu privire la înfiinţarea unor clase 

protejate pentru persoane cu handicap. Mai mult ca sigur Ministerul Muncii prin 

Direcţia Generală pentru Persoane cu Handicap va iniţia un proiect în acest sens, pentru 

înfiinţarea de asemenea clase, cu aport de 10% din partea Consiliului Judeţean.  

Am prezentat numai cele mai importante obiective, pentru că sunt sigură că aţi 

citit planul de acţiune detailat. 

Înainte să venim în faţa plenului Consiliului Judeţean am fost nevoiţi, conform 

legii, să solicităm şi un aviz din partea Comisiei de Incluziune Socială care funcţionează 

în subordinea Prefecturii.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Bedő Zoltán: Este o problemă forte mare, problema familiilor unde părinţii sunt 

plecaţi în străinătate.  

Întrebarea mea este dacă există o concepţie pentru tratarea acestei probleme. 

Vass Mária: Există o legislaţie destul de clară în acest sens. 

Părinţii înainte să plece în străinătate, conform legii, ar trebui să anunţe această 

intenţie. Trebuie să meargă la consiliul local de unde aparţin şi să dea o declaraţie în 

care să specifice exact persoana şi adresa persoanei la cine va sta copilul în perioada cât 

părinţii sunt plecaţi în străinătate. 

În cazul în care nu exista rude sau persoane care să accepte acest lucru atunci 

trebuie să solicite sprijinul nostru, în plasament, centru sau asistenţă personală.  

Acum conform legii ei trebuie să se adreseze instanţei şi instanţa va hotărî la cine 

anume va sta copilul în această perioadă de timp.  

Bine înţeles părintele este cel care va propune acest lucru.  

Procedura fiind puţin mai greoaie şi din această cauză părinţii nu prea se 

adresează instanţelor pentru a oficia acest lucru şi din această cauză chiar că sunt 

destule probleme.  

Bedő Zoltán: Cunosc partea legislativă şi ştiu ce ar trebui făcut dar în procent de 

99% nu este respectată legislaţia.  
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Sunt mulți copii de 12-13 ani a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi nu este 

nimeni care să aibă grijă de ei.  

Legislaţia este cum aţi spus dumneavoastră dar ce putem face ca să fie 

respectată.  

Vass Mária: De fapt în aceste cazuri de care aţi amintit comunităţile locale 

trebuie să se implice fiindcă ei ar trebui să ştie cine pleacă din comunitate, mai ales dacă 

vorbim de sate sau comune mai mici.  

În oraşe această problemă este mai dificilă, pentru că nu prea văd cum se poate 

ţine o evidenţă clară când persoana respectivă nu anunţă nicăieri că doreşte să plece în 

străinătate.  

Comunitatea locală este cel care trebuie să se implice și dacă sunt asemene cazuri 

să anunțe Direcția. 

Dacă nu există nicio posibilitate de plasament în cadrul familiei extinse să se ia o 

măsura de protecție specială într-un centru de plasament. 

Bedő Zoltán: Eu ca simplu cetățean, dacă aflu de o asemenea problemă, pot să 

mă adresez dumneavoastră? 

Vass Mária: În primul rând trebuie să vă adresați comunității unde ați sesizat 

acest lucru, pentru că ei sunt primii care trebuie să se ocupe de aceste probleme.  

Bedő Zoltán: Primăria? 

Vass Mária: Da primăria, adică consiliul local. 

Dacă consiliul local nu găsește nicio soluție pentru copii în cauză, atunci printr-o 

adresă va solicita de la noi luarea unor măsuri de protecție. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte intervenții dacă sunt? 

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 Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Bagoly Miklós Levente: Eu. 

Tamás Sándor: Bine. Poftiți. 

Bagoly Miklós Levente: Am participat la un eveniment, unde am reprezentat și 

Consiliul Județean Covasna. 

În Brașov a fost înființat Consorțiul de Clustere din Regiune Centru și la acest 

eveniment au fost reprezentanții județelor Alba, Harghita, Mureș și Covasna. 

Trebuie să știți că în momentul de față în Regiunea centru sunt 18 clustere, din 

care 6 în județul Covasna. 
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Dintre cele 18 clustere 6 clustere au câștigat finanțare prin POS CC din care 4 

din Ținutul Secuiesc. 

Dintre cele 6 clustere existente în Sf. Gheorghe, după cunoștințele mele în patru 

clustere și Consiliul Județean Covasna este membru și sperăm ca în viitorul apropiat se 

va deschide posibilitatea ca aceste clustere să fie sprijinite și din bani publici.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Bedő Zoltán: Eu aș avea o întrebare. 

Cu toții cunoaștem starea drumului spre Ilieni și aș dori să vă întreb dacă există 

cumva ideea ca acest drum în cât mai scurt timp să fie reabilitat pentru că este rușine în 

ce stare este.  

Tamás Sándor: Mulțumim pentru întrebare. 

Gropile au fost astupate pe porțiunea care este drum județean. De porțiunea de 

drum care este în oraș este responsabil primăria.  

Acum două luni a fost adoptat de Consiliul Județean Asocierea Județului 

Covasna cu Județul Brașov, municipiul Brașov și municipiul Sf. Gheorghe în vederea 

depunerii unui proiect la Uniunea Europeană pentru construirea unui drum expres 

între Brașov și Sf. Gheorghe. 

Până atunci gropile au fost astupate pe porțiunea de drum județean.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Am observat un lucru foarte important și anume: 

am adoptat o hotărâre cu privire la organizarea unui referendum în vederea consultării 

cetăţenilor din judeţul Covasna privind oportunitatea înfiinţării unei regiuni de 

dezvoltare formată din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, cu centrul regiunii în 

municipiul Târgu Mureş, hotărâre care a fost anulată de instanțele judecătorești. 

Sunt cazuri în care trebuie să fim uniți pentru că avem interese comune, cum 

sunt cazurile în care steagul secuiesc trebuie înlăturat de pe clădirile primăriilor, azi-

mâine va fi obligatoriu să cânte copii în școli imnul României. 

Eu așa consider că ar trebui ca în comun să ne luptăm pentru aceste lucruri și să 

ne consultăm și în privința organizării referendumului. 

Trebuie să continuăm această luptă până când și cei de la București vor înțelege 

că noi trebuie să decidem de soarta noastră și nu Bucureștiul să ne spună ce este bun 

pentru noi. Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

O se ne ocupăm și de organizarea referendumului. 

În baza legii în calitate de președinte al Consiliului Județean am dreptul să inițiez 

organizarea unui referendum și o să inițiez acest lucru.  

Prima inițiativă a fost respinsă pe motivul unor greșeli de formă și anume că nu 

înaintea ședinței Consiliului Județean cu 30 de zile trebuia să aducem la cunoștința 

publicului, ci înaintea ședințelor comisiilor de specialitate. 

Eu consider că este un lucru ridicol pentru că legea nu așa prevede, dar nu este 

nicio problemă o să aducem la cunoștința publicului înainte ședințelor comisiilor de 

specialitate cu 45 de zile. 

Acum câteva luni cu PCM-MPP am avut o colaborare mai intensă și sper că și 

celelalte partide vor adera la această inițiativă.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  
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Eu vă fac cunoscut că domnul vicepreședinte Nagy Iosif este într-o 

delegație în străinătate dar a depus în scris o Informarea cu privire la efectuarea a 10 zile 

de concediu de odihnă începând cu data de 30 iunie 2014; 

 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif. 

 

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  


