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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 14 

august 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 14 august 

2018, 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. 245/8 august 2018, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 72/S/8 august 2018. 

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

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

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 28 de consilieri judeţeni din cei 31 

în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Gál Károly, Orbán Miklós și Oltean Csongor.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarul 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:  

- Dl. András-Nagy Robert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Szász Katalin Melinda - director general adjunct la Direcția generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 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 din data de 25 iunie 2018, a fost făcut public, a putut 

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

Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

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

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 

iunie 2018.  

http://www.cjcv.ro/
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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.  

 

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu 

modificarea titlului proiectului de hotărâre înscris pe punctul 19 al ordinii de zi, după 

cum urmează: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2016 privind atribuirea în gestiune delegată a 

serviciilor de transport public de persoane, stabilirea tarifelor de călătorie, aprobarea 

Caietului de sarcini al traseului și a Regulamentelor valabile până la 30.06.2019 

 

De asemenea vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu 

încă 2 proiecte de hotărâri și anume: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu 

proiectul ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 

populația județelor Harghita și Covasna” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul 

Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc,  Spitalul 

Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” și Spitalul de recuperare cardiovasculară 

,,Dr Benedek Géza” Covasna la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – 

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de 

sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și 

isolate, Operațiunea A – Ambulatorii, apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni 

– Nefinalizate, acesta urmând a fi introdus la punctul 23, precum și  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu 

proiectul ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii 

medicale de urgență” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 

Kristof” la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 

și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul 

specific 8.2 ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, 

Operațiunea B - Unități de primiri urgențe/Compartimente de primiri urgențe, apel de 

proeicte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, acesta urmând a fi introdus la 

punctul 24. 
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Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru?                  28 de voturi 

Cine este contra?                            -                          

Dacă se abţine cineva?                  -   

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 
 

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

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Covasna nr. 238/2018 privind majorarea bugetului județului Covasna și 

al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

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

şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2018; 

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

Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

6. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 12/2018 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 

2018; 

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

Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții 

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont; 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al județului Covasna în 

domeniul public al acestuia a unui imobil, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Spitalului nr. 2, județul Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a 

dreptului de servitute în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale 

„Transgaz” S.A. asupra unui imobil aflat în domeniul public al Județului Covasna 

necesar realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea conductei Ø28” Bățani-

Onești Etapa I-pregătirea pentru transformare în conductă godevilabilă pe raza 

județului Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de mandat cu 

reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății 

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” a unui imobil situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, ap 6, județul Covasna, aflat în 

proprietatea publică a Județului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de 

parteneriat nr. 6502/515/2659/29.06.2018 încheiat între UAT Județul Covasna, 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont și Comuna Reci; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție “Reparații capitale – Centrul de Educație a 

Adulților Arcuș”; 



 4 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 79/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare 

a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna; 

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

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

autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață 

de 32.091 mp, reprezentând stradă comunală situată în comuna Ghelința, sat 

Ghelința, din domeniul public al comunei Ghelința în domeniul public al 

județului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care 

nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 

22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E"; 

18. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care 

nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" 

limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”; 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 64/2016 privind atribuirea în gestiune delegată a 

serviciilor de transport public de persoane, stabilirea tarifelor de călătorie, 

aprobarea Caietului de sarcini al traseului și a Regulamentelor valabile până la 

30.06.2019; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Convenției de asociere între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul 

Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația SERA ROMANIA, pentru 

înființarea unei Case de tip familial; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 

46/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 

95/2018 privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 

populația județelor Harghita și Covasna” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, 

Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc,  

Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” și Spitalul de recuperare 

cardiovasculară ,,Dr Benedek Géza” Covasna la Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, 

Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile 

în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv 
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specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și isolate, Operațiunea A – 

Ambulatorii, apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

”Îmbunătățirea accesului populației din județele Harghita și Covasna la servicii 

medicale de urgență” în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, 

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristof” la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – 

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 

”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, 

Operațiunea B - Unități de primiri urgențe/Compartimente de primiri urgențe, 

apel de proeicte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate; 

25. Diverse 

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

unei zile de concediu de odihnă în data de 9 august 2018. 
 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

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

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți în funcție, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 21 și 22 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă. 

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 8, 9, 11 și 16 este necesar 

votul a 2/3 al consilierilor în funcție. 

 

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, 
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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?               28 de voturi 

Cine este contra?                           - 

Dacă se abţine cineva?                 - 

 

Cu 28 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  
 

Propun să intrăm în dezbaterea problemelor înscrise pe ordinii de zi, dar nu înainte de a vă 

prezenta participarea la ședința noastră a unei studente care efectuează stagiul de practică în 

instituția noastră. Vă rog să vă prezentați? 

Zsidó Orsolya: Numele meu este Zsidó Orsolya, sunt studentă în anul II la Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de drept. 

Tamás Sándor: intrâm în dezbaterea ordinii de zi 

 

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

validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 238/2018 privind 

majorarea bugetului județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe 

anul 2018; 
De când nu ne-am întâlnit au fost adoptate două hotărâri de Guvern prin care au fost 

alocați bani din buget pentru drumuri județene iar prin dispoziția președintelui am preluat în 

buget dar asta trebuie validat și prin hotărâre de consiliu. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra?                      - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de hotărâre. 

 

La punctul doi 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 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de hotărâre. 



 7 

 

 

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

execuției bugetelor pe trimestrul II 2018; 
 

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

ridicat?  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de hotărâre. 

 

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

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 
 

Am primit de la Guvernul Ungariei 800.000 de forinți, asta înseamnă aproximativ 11.000 de 

lei, pentru Ansamblul de dansuri ”Trei Scaune”, pentru finanțarea turneelor ansamblului. 
 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 
 

Este prezent domnul manager și poate să răspundă la întrebări. Vă aduc la cunoștință că 

astăzi la spital a avut loc inaugurarea secțiilor de pediatrie și cardiologie. După finalizarea 

proiectului cu finanțare europeană, treptat am dat în funcțiune secțiile și am avut și o premieră 

națională la spital. Spitalul a primit de la Ministerul Sănătății un computer tomograf și un aparat 

de rezonanță magnetică. Astfel spitalul nostru se află printre primii cinci din țară, printre 

spitalele județene neclinice. 

 

 Fazakas Péter: Aceste aparate când vor fi date în funcțiune? 

 

  András-Nagy Robert: În următoarele luni se derulează testarea aparaturii și instruirea 

personalului, atât medici cât și asistenți. Ținta este ca în următorul ciclu de contractare, ce 

lansează casa de sănătate, să participe și spitalul nostru, astfel ca pacienții să rămână în județ și să 

nu plece la Brașov. 
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Tamás Sándor: În 2-3 luni o să le punem în funcțiune și intenția este ca toți cei care s-au 

dus la Brașov sau la clinici private, să revină la spitalul de urgență. 

În ceea ce privește spitalul, țin să menționez că am depus un proiect în cadrul POR, de 1,5 

milioane de euro, pentru extinderea unității de primiri urgențe. Jumătatea din sumă s-o folosim 

pentru extinderea clădirii și cealaltă jumătate pentru achiziționare de aparatură medicală. Paralel 

ne ocupăm și de heliport pentru spital. 

Statul de funcții este destul de laborios, în momentul de față la spital lucrează 940 de angajați, 

este cea mai mare ”uzină” din subordinea Consiliului Județean Covasna. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2018 pentru aprobarea plății 

unor cotizații pentru anul bugetar 2018; 

 
Este vorba despre Asociația Sepsi-SIC, cotizația pentru semestrul II. Felicitări pentru echipa 

noastră care este triplă campioană națională și triplă campioană la Cupa României. Noi de aici 

din Sfântu Gheorghe dictăm ritmul în baschetul feminin.  

 

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

ridicat? Poftiți domnilor consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf. 

Ambrus József: Vreau să vă anunț că nu voi participa la dezbatere și la vot. 

Lénárt Adolf: Vreau să vă anunț că nu voi participa la dezbatere și la vot. 

 

Tamás Sándor: Alte intervenții? 

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 şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont; 
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De 9 luni, după ce am votat în 2017 extinderea Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont am angajat 4 persoane iar acum Centrul funcționează cu 11 angajați 

din care 6 funcționari publici și 5 cu contract individual de muncă care au rezultate 

concrete, au colaborat cu Jandarmeria Română și cu ISU Covasna. 

Au revopsit peste 30 de km de trasee montane. 

Ieri a fost inaugurat un refugiu montan de 4x4 m în Munții Bodoc, pentru 4 

persoane.  

Intenționăm să facem un refugiu montan și pe vârful Lăcăuți în cursul acestui an. 

Săptămâna trecută salvatorii montani din cadrul Centrului  au salvat un turist la 

Băile Balvanyos care a căzut într-o râpă.  

Propun să găsim soluția ca să mărim cu 2 persoane efectivul de personal la Centru 

pe parcursul anului.   
 

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

ridicat? Poftiți domnul consilier Pethő. 

 

Pethő István: Acest refugiu va fi deschis tot timpul?  

Tamás Sándor: da, va fi deschis tot timpul, și va fi folosit ca și refugiu pe vremea rea sau pe 

timp de noapte. Solicitarea noastră față de populație prin intermediul presei este să mențină 

curățenia la refugiu și să-l folosească conform destinației.  Menținerea stării acestuia cade în 

sarcina Centrului.  Acest refugiu este amplasat la răscrucea unor trasee montane iar Munții 

Bodoc sunt cele mai frecventate de către montaniarzi din județul nostru. 

 

Alte intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia a unui imobil, situat 

în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, județul Covasna; 
 

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

ridicat?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute în favoarea Societății Naționale 

de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. asupra unui imobil aflat în domeniul public 

al Județului Covasna necesar realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea conductei 

Ø28” Bățani-Onești Etapa I-pregătirea pentru transformare în conductă godevilabilă pe 

raza județului Covasna; 

Este vorba de conducta de gaz Bățani-Onești care trece prin Cantonul Bixad, iar 

Transgaz vrea să reabiliteze acest tronson ceea ce impune acordarea cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și a dreptului de servitute.  
 

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

ridicat?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre.  

 

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

încheierii unui Contract de mandat cu reprezentantul județului Covasna în Adunarea 

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

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

transmiterea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, 

ap 6, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna; 

 

 În ședința trecută am preluat de la Direcția generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna un apartament cu 4 camere care nu a mai fost folosit de către direcție 

și intenționăm să predăm spitalului ca și locuință de serviciu pentru medici. 
 

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 6502/515/2659/29.06.2018 

încheiat între UAT Județul Covasna, Centrul Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont și Comuna Reci;  

 

Am depus un proiect la POIM și prin solicitarea de clarificări ne-au solicitat să ne 

angajăm că vom asigura sustenabilitatea, precum și mentenanța site-ului web creat pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data finalizării proiectului. 
 

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

ridicat? Poftiți domnul consilier Deaconu. 

 

Deaconu Ion: Nici în Raportul de specialitate și nici în expunerea de motive și nici în 

hotărârea înaintată nu a fost trecută valoarea proiectului. Noi am obținut actul adițional înainte 

de comisia de specialitate iar valoarea proiectului este de 3,5 miloane euro. 

Tamás Sándor: În ședința trecută am aprobat valoarea proiectului și posibilitatea de a 

depune proiectul, iar în momentul de față este vorba că în angajamentul dat de mine și de 

consiliu în vederea suportării cheltuielilor neeligibile pe care am votat atunci când am 

aprobat proiectul, în acel angajament nu am trecut că vom asigura sustenabilitatea, 

precum și mentenanța site-ului web creat pe o perioadă de minim 5 ani de la data 

finalizării proiectului. 
Deaconu Ion: În cazul în care discutăm acordul ăsta și în cazul în care proiectul se va 

aproba există posibilitatea decontării unor devize a unor lucrări care sunt trecute pe aici.  Nu 

cred că colegii sunt în temă ce cuprinde acest act adițional. Și întreb de exemplu pentru 

activitatea menținerea elementelor de peisaj (arbori solitari, tufișuri, margini înierbate) pe 

pajiști și terenuri arabile se poate deconta o sumă de 85.000 lei sau vă mai dau și o altă 

activitate menținerea calității fânețelor ca habitat a 4 specii de păsări, 378.000 de lei. Sunt 

sume fantastic de mari pentru care să le exprimăm acum dacă votăm sau nu.   
Tamás Sándor: Ceea ce spuneți Dvs. figurează în anexă dar acum nu este tema proiectului 

de hotărâre de astăzi. 

Deaconu Ion: Am înțeles tocmai de acea ne-am abținut de la vot. 

Tamás Sándor: Asta am dezbătut și am votat când am depus proiectul. 

Deaconu Ion: Nu suntem impotriva să facem dar avem motive ca să ne abținem pentru că 

nu avem date clare și mai sunt 3 parteneri acolo dintre care Consiliul Județean este singurul care 

are obligații bănești. 

Henning László János: am o singură remarcă referitor la acele sume, dacă vă uitați în M.O. 

al României din 22 septembrie 2017, anexele 1 și 2 cuprind aceste sume care sunt cuprinse și în 

proiectul respectiv. 

 

Tamás Sándor: Alte intervenții? 

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”, și 3 abțineri (Boricean Cosmin, Deaconu 

Ion și Floroian Stelian-Olimpiu) se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

“Reparații capitale – Centrul de Educație a Adulților Arcuș”; 
 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările prezentate de către domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2017 privind 

constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă 

Consiliul 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire 

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

pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 
 

Am achiziționat autoturisme pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna și o autoutilitară pentru Centrul Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont iar la Centrul de Cultură am tranferat o autoutilitară. 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 32.091 mp, reprezentând 

stradă comunală situată în comuna Ghelința, sat Ghelința, din domeniul public al 

comunei Ghelința în domeniul public al județului Covasna; 
 

Este vorba de continuarea drumului județean DJ 121F, aproape 3 km, care se sfârșește la 

capătul comunei Ghelința, care este drum comunal în momentul de față și intenționăm să o 

clasificăm ca și drum județean. După preluare o vom reabilita în întregime. 

 

Fazakas Péter: Unde duce acest drum? 

Tamás Sándor: Este drumul dealungul satului Ghelința, de 3 km, care merge pănă la 

capătul satului iar după preluare o vom reabilita tot drumul în satul Ghelința.  

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul 

de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție 

„Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu 

Mic-Boroşneu Mare-DN 13E"; 

 

Este vorba despre drumul de la Boroșneu Mare până la Întorsura Buzăului iar 

după finalizarea achiziției publice au fost stabilite cheltuielile care vor fi suportate de la 

bugetul de stat și care din bugetul județului. 

Domnule administrator public când vor începe lucrările efective. 

 

Kovács Ödön: A fost emis ordinul de începere, au fost plătite toate taxele iar în 2-3 

săptămâni va avea loc predarea amplasmentului. 
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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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul 

de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție 

,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – 

Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”; 
 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

64/2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public de 

persoane, stabilirea tarifelor de călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al traseului și a 

Regulamentelor valabile până la 30.06.2019; 
 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

aprobarea modelului Convenției de asociere între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 
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Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și 

Fundația SERA ROMANIA, pentru înființarea unei Case de tip familial; 

 
Avem o experință pozitivă cu Fundația SERA ROMÂNIA, iar în momentul de față trebuie 

să ne asociem cu Municipiul Sfântu Gheorghe ca să ne dea un teren în folosință gratuită, în 

Coșeni, unde Fundația o să construiască o Casă de tip familial. Fundația o va construi 

asigurând și bugetul pentru construcție. DGASPC va asigura cheltuielile de funcționare 

de la înființare până la infinit. 
 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 46/2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 95/2018 privind stabilirea 

componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna;  

 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Asigurarea accesului la servicii de 

sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna” în 

parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, 

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul 

Municipal Târgu Secuiesc,  Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” și 

Spitalul de recuperare cardiovasculară ,,Dr Benedek Géza” Covasna la Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea 

accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 

pentru zonele sărace și isolate, Operațiunea A – Ambulatorii, apel de proiecte - 

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate 

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

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Harghita și Covasna la servicii medicale de urgență” în 

parteneriat cu Ministerul Sănătății, Județul Harghita, Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristof” la Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătățirea 

calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B - Unități de primiri 

urgențe/Compartimente de primiri urgențe, apel de proeicte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 

regiuni – Nefinalizate 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

de hotărâre. 

 

 

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

 

Vreau să vă informez că am efectuat o zi de concediu de odihnă în data de 9 august 

2018 și în data de 24 august 2018 voi mai efectua o zi de concediu de odihnă. 

 
Henning László János: vreau să vă informez că începând cu data de 20 august 2018 voi 

efectua 15 zile de concediu de odihnă. 

Tamás Sándor: Alte intervenții la diverse dacă sunt? Poftiți domnul consilier Balázs. 

Balázs Attila: Vreau să mă interes în legătură cu drumul care leagă Târgu Secuiesc cu 

Miercurea Ciuc prin Băile Balvanyos având în vedere faptul că cel mai scurt drum din  Târgu 

Secuiesc spre Miercurea Ciuc prin Plăieșii de Jos este momentan închis în urma inundațiilor din 

vara aceasta. Cel mai scurt drum din Târgu Secuiesc spre Miercurea Ciuc pentru locuitorii din  

Târgu Secuiesc este prin Băile Balvanyos iar acest drum a devenit drum național iar drumul nu 

este reparat nici în momentul de față. Întreb dacă nu trebuie să preluăm acest drum și să 

reabiliteze consiliul județean ca și drum județean.  

Tamás Sándor: Am făcut un proiect pentru acest drum, când drumul a fost încă drum 

județean. cheltuielile de reabilitare ar fi costat 25 milioane de euro. Acest drum necesită 

reabilitare totală nu numai asfaltare, în 6 locuri este surpat, 5 poduri sunt degradate și cele mai 

multe podețe dealungul drumul trebuie reabilitate. Această sumă pentru reabilitarea drumului a 

fost așa de mare încât Consiliul Județean Covasna nu ar fi putut suporta din bugetul local. Nici 

prin proiecte cu finanțare europeană nu am fi putut obține finanțare pentru că prin aceste 

programe au fost finanțate numai acele drumuri care leagă două sau mai multe drumuri 

naționale de tip TEN-T. 

După ce drumul a fost reclasificat ca și drum național au fost turnate 20 de km de asfalt din 

Târgu Secuiesc spre Băile Balvanyos și 2 km la Bixad. Acum au început reabilitarea unui tronson 

de 4 km de la Bixad prin curățarea șanțurilor, a drumului după care vor  decapa covorul asfaltic 

și va fi turnat un nou covor asfaltic. Pe acest drum există surpări în mai multe locuri pe care 

trebuie reparate, acestea vor fi realizate din bugetul anului viitor. 

Ne-am gândit să preluăm acest drum dar nu avem atâția bani ca să putem reabilita acest 

drum. Dar dacă acest drum va fi reabilitat în totalitate atunci poate că o să preluăm pentru că 

întreținerea curentă pe timp de iarnă și vară nu costă așa de mult. 

Despre drumul din  Târgu Secuiesc spre Miercurea Ciuc prin Plăieșii de Jos știu că au fost 

începute lucrările de reparații iar în cursul anului vor fi și terminate.   

 

Dacă sunt alte intervenții? Poftiți domnul consilier Fazakas. 

Fazakas Péter: Asociația Sepsi-SIC în domeniul baschetului feminin a obținut rezultate 

foarte bune, funcționează echipa de baschet feminin aproape de 10 ani, dar nu văd jucători 

autohtoni în echipă și nici juniorii. Am o rugăminte față de conducerea Asociației SEPSI-SIC să 

prezinte o informare despre activitatea asociației în ședința următoare de consiliu. Pe lângă 
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raportul de activitate să prezinte și un raport financiar să vedem pentru ce sunt cheltuiți banii 

publici. 

Tamás Sándor: În ședința următoare va fi prezentat un raport de activitate. Suma pe care o 

dăm asociației este mult mai mică decât în alte județe dar decontarea banilor față de consiliul 

județean și consiliul local au fost corecte, au fost verificate și de Curtea de conturi. În ceea ce 

privește jucătorii autohtoni, pe lângă jucătorii din SUA sunt și jucători autohtoni, din județul 

nostru din Sfântu Gheorghe și din Târgu Secuiesc. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,     p. Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 

       Director executiv 

 

 

 

 

 

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna din data 

de _____________________ 2018. 

 

Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

 

VARGA Zoltán 

 

 


