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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 22 iulie 2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 22 

iulie 2021, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat la 

art. 134 alin. (1) lit. „a)”, „a1)” și „a2)” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 127/16 iulie 2021, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 63/S/16 iulie 2021. 

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

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

Nu întâmplător am ales să venim la Tg. Secuiesc și nu întâmplător am ales să 

venim în Casa de cultură municipiului Tg. Secuiesc, numit Vigadó, dar imediat vom 

afla și cauza acestei alegeri.  

Și până acum pe lângă drumuri, poduri, construire de spitale, am alocat fonduri, 

în ședința trecută pentru biserici, iar de data asta este pe ordinea de zi cultura și sportul, 

accentuat, pentru că astăzi să adoptăm mai multe hotărâri succesive în cadrul cărora 

5.223 de mii de lei vom aloca sportului din județul Covasna. 

În primul și în primul rând pentru baschetul feminin, pentru handbalul feminin, 

pentru Sepsi OSK, pentru tineretul din Sepsi OSK alocăm o sumă importantă și totodată 

și pentru cele două echipe de hochei din Sf. Gheorghe și din Tg. Secuiesc, care s-au 

coalizat și au format o singură echipă județeană ca să poată să participe mai intens în 

Liga Erste.    

Și iată secretul, de ce am venit în Casa de cultură Vigadó, vom aloca 150 de mii 

de lei pentru teatrul din Tg. Secuiesc.  

Totodată avem pe ordinea de zi o hotărâre prin care vom schimba structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

În această structură vom include trei clădiri noi, trei case de tip familial, pe care 

am construit. 

Este vorba de o casă la Întorsura Buzăului pentru 12 copii și două case la Tg. 

Secuiesc pentru 24 de copii orfani și copii nevoiași. 

Înaintea ședinței am vizitat construcțiile din Tg. Secuiesc și data viitoare vom 

merge și la Întorsura Buzăului să vedem finalizarea lucrărilor. 

Este vorba de o coproducție între Fundația SERA Romania, Consiliul Județean 

Covasna și beneficiarul va fi Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna, de fapt beneficiarii vor copii orfani și nevoiași.  
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Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, d-na director executiv Székely 

Réka? 

Székely Réka: Stimate domnule președinte, la ședința noastră ordinară de astăzi, 

sunt prezenţi 28 de consilieri județeni din cei 30 în funcţie, lipsind motivat consilierii 

Para János și Tarczali Maria, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean 

Covasna, deci în total sunt 29 cu drept de vot.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Având în vedere că sunt prezenți 28 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare, declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului general al 

judeţului doamna director executiv Székely Réka, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului general al judeţului, în caz de absenţă a acestuia, iar în 

calitate de invitaţi participă:  

- Dl. Fejér László Ödön – Senator; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Rusz István- Reprezentant Asociația Sepsi SIC; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

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

17 iunie 2021, 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 29 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 17 iunie 2021.  

 

Stimaţi consilieri, 

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

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

 

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

http://www.cjcv.ro/
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 

Fundația Culturală „Vigadó” și Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna în cadrul unor programe culturale; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de până la 22.000.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri externe 

nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 58/2021 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021; 

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

Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021; 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului 

Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului 

Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv 

Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC în competițiile interne și internaționale de 

baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2021-2022, 

juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive”; 

7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - 

S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiție ”Extinderea Muzeului Național Secuiesc, strada Kós 

Károly nr. 4, Sfântu Gheorghe”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a 3 case familiale, și aprobarea 

regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 28/2021 privind aprobarea solicitării de trecere a unor 

imobile situate în comuna Moacșa, județul Covasna, din domeniul public al 

statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în domeniul public al Județului 

Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență 

”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea implementării proiectului de 

finanțare “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de 

oxigen” ce se va depune în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 

(POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de  COVID 19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statutului 

reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád 

- Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”; 
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 143/2020 privind alegerea Comisiei pentru numărarea 

voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot; 

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

Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

16. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în anul 2020; 

17. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Jakab István-Barna cu privire la 

efectuarea a două zile de concediu de odihnă în perioada 12-13 iulie 2021. 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 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. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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 la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 7, 9 și 10 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Fundația Culturală „Vigadó” și 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în cadrul unor programe culturale; 

 

Este vorba despre alocarea a 150 de mii de lei, din care anul acesta 100 de mii lei 

pentru spectacolul de deschidere de sezon, respectiv pentru spectacolul de revelion din 
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sezonul 2021-2022, care trebuie finalizat până pe 31 martie și va fi în valoare maximă de 50 

de mii de lei.   

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Szölösi Tamás: La acest punct nu voi participa la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine, mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Szölösi Tamás, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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 privind 

aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

până la 22.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor de interes județean 

finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

 

Avem 8 proiecte în derulare prin diferite programe din care sunt 5 mai de 

anvergură, este vorba despre reabilitarea ansamblului Muzeului Național Secuiesc, 

despre extinderea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență, despre reabilitarea a două tronsoane de drum ambele din bazinul Baraolt, unu 

legat cu Județul Harghita, iar celălalt cu Județul Brașov, respectiv proiectul de extindere 

a Școlii Speciale Sf. Gheorghe. 

Acesta din urmă încă nu este pornit, dar este în procedura de achiziții publice, 

dar restul sunt în construcție.  

Aceste cinci proiecte însumează în total 181.293 de mii de lei, din care valoarea 

eligibilă pentru cofinanțare și valoarea neeligibilă care trebuie plătit de Consiliul 

Județean Covasna este de 23 de milioane de lei. 

Cerem posibilitatea să achiziționăm, prin procedura de achiziție publică, o linie 

de credit de 22 de milioane de lei, pentru a asigura ca în anul viitor și în anul 2023, cu 

siguranță nu se vor oprii lucrările din cauze financiare. 

Am mai avut situații de acest gen acum cinci – șase ani. 

Dacă vă amintiți, când am adoptat bugetul, v-am arătat că în ultimii 30 de ani 

sunt două mari vârfuri când am avut bugetul mai mare, în 2015 și în anul 2021 

deocamdată, datorită finalizării proiectelor europene. 

Acum suntem la sfârșitul finalizării ciclului de proiecte europene și ca să nu 

avem probleme de finanțare anul viitor și în anul 2023, cerem această posibilitate.  
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Cum v-am spus este vorba despre o linie de credit pe care vom folosi numai în 

cazul în care o să avem nevoie.  

Acum șase ani am mai avut asemenea linie de credit și nu am folosit banii și în 

momentul de față tot asta vrem, să avem cu siguranță banii alocați pentru cofinanțare și 

pentru valoarea neeligibilă.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 58/2021 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021; 

 

Este vorba despre cotizația noastră în Asociaţia Clubul Sportiv SEPSI-SIC, în care 

suntem asociați trei entități, pe lângă Județ este Municipiul Sf. Gheorghe cu un procent 

de 50%, Județul Covasna cu 49%, iar TEGA SA cu 1%. 

Cotizația noastră, pe acest an, în Asociație este de 441 mii de lei.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Domnule Președinte! 

Eu la acest punct nu particip la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) 

și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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 cu privire la 

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

judeţean pe anul 2021; 
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În această rectificare vom aproba alocarea sumei de 150 de mii de lei pentru 

Fundația Culturală „Vigadó” din Tg. Secuiesc. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor 

programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

La concursul de proiecte s-au depus 5 proiecte dintre care 4 sunt finanțabile, care 

au trecut altfel printr-o comisie de selecție înainte de a fi prezentat în comisii de 

specialitate. 

Astfel s-a conturat să contribuim cu 1 milion de lei la participarea în campionatul 

național a echipelor de baschet adulți și juniori Tg. Secuiesc. 

Pentru Asociația Clubul Sportiv Sepsi OSK, Participarea echipelor de juniori U16, 

U17 și U19 în Liga Elitelo, contribuim cu 200 de mii de lei.  

Asociaţia Clubul Sportiv Hockey Club Fenestela 68, pregătirea și participarea 

echipei de hochei seniori în campionatul național și Cupa României, contribuim cu 1 

milion de lei. 

Asociaţia Clubul Sportiv Tri-Aluta va primii 5 mii de lei pentru participarea 

echipelor de baschet în CN de adulți și juniori. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea 

programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC 

în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și 

handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare 

evenimente și competiții sportive”; 

 

Este vorba despre alocarea sumei de 3.018.890 lei în două transe, pentru anul 

2021 suma de 1.446.612 lei și pentru anul 2022 suma de 1.572.278 lei. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Eu la acest punct nu particip la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) 

și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

proiectului de hotărâre. 

Aș dori să vă spun că sumele alocate pentru sport prin cele două hotărâri 

însumează 5.223.890 de lei, dacă nu mă înșel, este cea mai mare sumă din ultimii 30 de 

ani care a fost alocat de Consiliul Județean Covasna pentru asociații sportive din 

Județul Covasna. 

Într-adevăr au și rezultate, mai ales Sepsi OSK, Sepsi SIC handbal, dar mai ales 

baschetul feminin, dar în ultima perioadă și echipa de handbal a început să aibă 

rezultate frumoase. 

În legătură cu baschetul feminin, întotdeauna am spus că de la Sfântu Gheorghe 

se bate ritmul la baschetul feminin în România și asta suntem desigur mândri. 

Pentru echipa de Hockey dorim succes în Liga Erste.  

Chiar azi am vorbit cu domnul ministru Tánczos Barna care este susținătorul 

echipei din Miercurea Ciuc, nu vrem să batem pe Miercurea Ciuc, dar vrem să fim 

parteneri. 

O să vedem pe la urma urmei cum o să fie. 

 

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

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”Extinderea Muzeului 

Național Secuiesc, strada Kós Károly nr. 4, Sfântu Gheorghe”; 
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Cu ani în urmă, am cumpărat, știe și domnul Calinic Sabin care este permanent 

consilier județean în ultimii 29 de ani, un teren lângă Muzeul Național Secuiesc și am 

câștigat acum 5 milioane de euro pentru reabilitarea Muzeului Național Secuiesc și pe 

lângă acest lucru pe terenul respectiv, dorim să construim spații de depozitare, birouri , 

pentru care Muzeul a întocmit documentația respectivă, am trecut de prim pas la CNI, 

de lista de sinteză și acum urmează pasul doi de a preda acest amplasament, după care 

vor urma și alte aprobări de la Comisia tehnico-economică de a construi, dacă se poate, 

în același timp aceste două domenii, pe care le vom uni pe parcurs. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea înființării a 3 case familiale, și aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare ale acestora; 

 

Este vorba despre înființarea organizatorică și administrativă a celor 3 case de tip 

familial, 2 la Tg. Secuiesc și 1 la Întorsura Buzăului și includerea acestora în structura 

organizatorică al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 28/2021 

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile situate în comuna Moacșa, 

județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 
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Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna 

în domeniul public al Județului Covasna; 

 

Este vorba despre tabăra de la Pădureni și la începutul anului am adoptat deja o 

hotărâre cu privire la preluarea acestei tabere. 

Între timp ministerul a dat drumul la avizări interministeriale, de la Ministerul 

Lucrărilor Publice a venit o solicitare pentru a specifica în hotărârea noastră următorul 

lucru: „Imobilul prevăzut va păstra scopul actual și va fi utilizat cu destinația de tabără, cu 

menținerea funcționalității bunului imobil „Tabără Sfântu  Gheorghe” prin finanțare din 

bugetul local, din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile.” 

Acest articol a fost întocmit împreună cu cei de la Minister și solicită această 

specificare în hotărâre ca să poată să meargă pe drumul avizării inter-ministeriale. 

Dacă sunt intervenții? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Cred că la acest punct avem nevoie de niște precizări, 

datorită faptului că nouă ni se pare că documentația nu este completă. 

Avem aici un Raport și o Hotărâre și ambele se referă la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 28/2021 și în care se spune că, Consiliul Județean Covasna aprobă 

solicitarea de trecere a unor imobile și se spune care sunt imobilele. 

Îmi amintesc foarte bine că la trecuta ședință când s-a mai discutat despre Tabăra 

de la Pădureni era vorba numai despre o intenție ori aici este vorba de o solicitare de 

trecere a acestor imobile. 

Cerem să ni se pună la dispoziție solicitarea, ce cuprinde ea și de cine a fost 

formulat.  

Este ceva diferit de ceea ce s-a prezentat în ședința trecută a Consiliului 

Județean? 

Totodată am văzut că sunt documente de care ați amintit și dumneavoastră, ale 

Ministerului Sportului și ale Ministerului Dezvoltării. 

Aș dori să citez din ceea ce a trimis Ministerul Dezvoltării către Ministerul 

Sportului, cu siguranță ați citit și dumneavoastră, spune așa: „Ceea ce privește Nota de 

fundamentare a proiectului, aceasta trebuie să conțină în mod obligatoriu justificarea 

temeinică a încetării uzului sau interesul public național.” 

Deducem de aici că în aceea Notă de fundamentare depusă de Ministerul 

Sporturilor către Ministerul Dezvoltării s-a precizat clar că a încetat uzul și interesul 

public național în acel obiectiv. 

Mie mi se pare că este o informație falsă, pentru că la Tabăra de la Pădureni se 

desfășoară activitate, funcționează, este în stare de funcționare, pentru că s-au investit 

acolo bani foarte mulți, știm cu toții banii investiți de fostul Ministru domnul Stroie. 

Mai mult de atâta, la Ministerului Sportului există depusă o documentație din 

care o să vă citez din nou, și în care se spune că: „Centrul de agrement de la Pădureni a 

deservit interesul național a fost vizitat de elevi și studenți din toată țara oferind 

acestora de a cunoaște obiceiurile culturale din zonă. ” 

Cel mai bun exemplu este Tabăra Națională-Școala de democrație între anii 2017-

2020, organizată în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Școala Studii 

Politice și Ministerul Educației. 

Pot să vă dau exemple, pentru sunt trecute aici toate activitățile care au fost 

organizate acolo, cu mulți participanți, peste 100 de fiecare dată pe lângă Școala de 
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democrație care avea mult peste 100 de participanți, este vorba despre tabere 

pentru persoane cu handicap cu peste 120 de participanți  etc. deci au fost activități de 

interes național. 

Dorim să ne informați despre ceea ce a trecut Consiliul Județean în nota de 

fundamentare care se va depune la Ministerul Sporturilor, dacă acel obiectiv va fi de 

interes național în continuare sau dacă se va restrânge activitatea și va fi numai de 

interes județean sau chiar cu un circuit închis. 

Vrem să știm care este fundamentarea Consiliului Județean Covasna întocmit vis 

a vis de Ministerul Sporturilor. 

Tamás Sándor: Interesul nostru este foarte clar și sincer! 

Vrem descentralizare, așa cum de altfel prevede și programul de guvernare 

împreună cu PNL, USL și UDMR. 

În programul de guvernare pe pagina 195 scrie foarte clar: „Priorități pentru zone 

de tineret, descentralizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Tineretului și 

Sportului.” 

Pe această cale s-a pornit și aprobarea inter-ministerială. Practic, așa cum bine 

știți și dumneavoastră, deja imobilele din Sfântu Gheorghe str. Bánki Dónáth, acum o 

săptămână au fost predate municipiului Sfântu Gheorghe și predarea a apărut deja și în 

Monitorul Oficial al României și urmează și descentralizarea instituției. 

Pe lângă acest lucru, acest imobil de la Pădureni figurează pe lista imobilelor care 

vor fi trecute, pe lângă acest lucru și punctual am solicitat, cum ați zis și 

dumneavoastră, am formulat intenția de a prelua, pentru că am avut această intenție să 

cerem acest lucru. 

Această intenție a fost aprobată de către conducerea Ministerului și următorul 

pas este solicitarea.  

Deci, intenția a fost aprobată pentru că ei au format o comisie inter-ministerială, 

au dat drumul la predarea acestui amplasament în comisia inter-ministerială și acum au 

venit solicitările de la Ministerul Lucrărilor Publice și de aceea am specificat ca să nu 

avem discuții pe urmă „Păstrarea destinației de tabără”. 

Intenția noastră este să fie o tabără de sport și de tineret, mai bine funcțională 

cum a fost până acum. 

Mai bine vrem! 

Nu vorbesc despre calitatea taberei care a fost, pentru că nu cade în parohia mea, 

dar știu foarte bine că vrem să facem o tabără exact de frumoasă, sau mai frumoasă 

decât la Comandău și să fie mult mai funcțională, pentru că este un spațiu mai mare, 

este mai accesibil, este în mijlocul județului. 

Eu cred că am dovedit în ultimii 10-11 ani că suntem gazde mai bune a avuției 

domeniului public de cât cei din București, asta am afirmat și pot să afirm și în 

continuare.  

Am dat dovadă în acest sens! 

Desigur, vrem pe lângă acest lucru să fie descentralizat și să fie dat în subordinea 

Consiliului Județean, nu numai în Județul Covasna, ci în toată țara a Direcțiilor de 

Tineret și Sport, uniform. 

Deci, nu vrem nimic separat, nu avem gânduri ascunse, vrem numai acest lucru. 
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Floroian Stelian-Olimpiu: Revin asupra acestui aspect, Ministerul Sportului 

informează Ministerul Dezvoltării că în acel imobil nu se mai desfășoară nicio activitate, 

mai mult de atât și a încetat uzul și interesul public național.   

Deci, în ideea și informația transmisă de Ministerul Sportului se deduce foarte 

clar, datorită faptului că acolo nu mai este activitate nu mai este nici un interes național. 

Ceea ce este o informație falsă! 

Tamás Sándor: Nu pot să vă răspund în locul Ministerului Sportului, deci eu pot 

să vă răspund în numele Consiliului Județean Covasna, nu știu ce au scris ei.  

Eu pot să răspund despre ce am scris noi, despre nota de fundamentare pe care 

am semnat, despre proiectele de hotărâri pe care am adoptat și despre adresele 

întocmite de noi, semnate de mine și trimise Ministerului Sportului.  

În rest nu știu! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Adresele puse în documentație domnule președinte! 

Acest răspuns al Ministerului Dezvoltării este în documentația pe care am 

primit-o. Noi trebuie să știm dacă într-adevăr există sau nu există activitate în Tabăra de 

la Pădureni? 

Există interes național acolo sau nu? 

În opinia noastră, dacă se dorește preluarea de către Consiliul Județean doar 

pentru a fi folosit de Consiliul Județean, atunci chiar să justifice și cheltuiala cu care va 

fi necesar din partea Consiliului Județean. 

Dacă se va menține interesul național și acolo vor veni oameni din toată țara, nu 

văd de ce Consiliul Județean face plăți și va investi pentru alții.  

Asta este ideea de la care pornim și trebuie neapărat să știm ce este în spatele 

acestei note de fundamentare. 

Dacă într-adevăr informația Ministerului a fost corectă sau nu? 

Tamás Sándor: Eu nu pot să scot adresele lor scrise către un alt Minister.  

Grüman Róbert-Csongor: Și ieri în ședința comisiei de specialitate colegul nostru 

de la PNL a ridicat același problemă și nu ar trebui să ducem în eroare opinia publică, 

adică pe viitor, dacă ar prelua Consiliul Județean nu s-ar mai putea organiza acolo 

evenimente naționale, nu s-ar mai primi grupuri din alte județe sau din străinătate. 

Deci, nu este nicio intenție de a închide în fața potențialilor turiști din țară și din 

străinătate această tabără. 

Tamás Sándor: Corect! Mulțumesc! 

Aș dori să accentuez încă o dată ceea ce a spus colegul nostru domnul Grüman 

Róbert-Csongor, deci tabăra asta va funcționa ca și tabără pentru sportivi, pentru tineret 

și pentru oricine care va plăti acele taxe pe care tot Consiliul Județean Covasna le va 

adopta, așa cum am adoptat și pentru Tabăra de la Comandău.  

Trebuie văzut situația de la Comandău! 

Tabăra de la Comandău este plin zi și noapte, iarnă și vară. Este plin de solicitare, 

calendarul solicitărilor este plin și se plătește o taxă accesibilă de altfel și se organizează 

diferite evenimente locale, județene, naționale și din alte țări.   

Asta vrem și la Pădureni! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Da, dar este evident că Ministerul Dezvoltării poate 

să ia o hotărâre eronată pentru că la ei a ajuns informația eronată.  
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Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul consilier Grüman, dar trebuie 

specificat și precizat acest aspect, că se dorește către Consiliul Județean ca să se 

desfășoare acolo activități de interes public național.  

Tamás Sándor: Sigur că este de interes public, pentru că este domeniul public.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Ministerul Dezvoltării a fost dus în eroare și în 

consecință poate să ia decizie eronată. 

Tamás Sándor: Am înțeles opinia dumneavoastră și argumentele și încă o dată 

repet, că eu nu pot să răspund în locul Ministerului Tineretului și Sportului, eu pot să 

răspund despre adresele întocmite de noi, despre hotărârile pe care le-am adoptat. 

Dacă vreți, putem să facem demersuri comune ca să obținem și corespondența 

între cele două ministere, însă eu vă propun să adoptăm în această formă și o să decidă 

cei de la București, de la Guvern cum o să mergem mai departe. 

Vă mulțumesc! 

Floroian Stelian-Olimpiu: S-a trimis Nota de fundamentare de către Consiliul 

Județean către Ministerul Sporturilor? 

Probabil că informație provine de aici, din nota de fundamentare trimisă de 

Consiliul Județean. 

Tamás Sándor: O să verificăm, dar așa ceva nu există.  

Domokos Réka: Noi am trimis numai hotărârea și actele care au stat la baza 

adoptării.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Atunci Ministerul Sporturilor în această situație de 

unde are informația că acolo nu se desfășoară nicio activitate? 

Henning Laszlo-Ianos: Stați puțin!  

Este în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului! 

Și momentan această instituție este în subordinea Ministerului, deci ei cunosc cel 

mai bine activitatea instituției, nu noi. 

Credeți-mă! 

Ei fac controale acolo! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Despre asta este vorba! 

Cei de aici au dat informația că există activitate acolo și a fost pus în 

documentație și de la Ministerul Sporturilor a plecat informația eronată. 

Henning Laszlo-Ianos: Ministerului Tineretului și Sportului e abilitat și până în 

momentul de față având în subordine Direcția de Sport și Tineret din toate județele 

țării. 

Tamás Sándor: De altfel Direcția de Sport și Tineret din Județul Covasna e de 

acord, pentru că a fost întrebat. 

Dau citire adresei pe care am primit de la ei: „Luând în considerare programul 

de guvernare privind procesul de descentralizare, prin transferul competențelor 

exercitate, a patrimoniului și a personalului de la Ministerul Tineretului și Sportului, 

către autoritățile administrației publice locale, Hotărârea nr. 28/2021 privind aprobarea 

solicitării de trecere a unor imobile situate în comuna Moacșa, județul Covasna, din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului 

prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în domeniul public al Județului 

Covasna, suntem de acord cu trecerea imobilului , din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului Direcția Județeană pentru Sport în 

domeniul public al Județului Covasna precum și a personalului aferent.” 
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Floroian Stelian-Olimpiu: Nu vreau să continuăm discuția ca să nu 

boicotăm noi ședința dar și eu pot da citire răspunsului dat de Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Covasna către Ministerul Tineretului și Sportului în care scrie: 

”Considerăm că nu este oportun și nu va fi aprobată în vederea inițierii  și promovării 

unui proiect de hotărâre…” 

Tamás Sándor: Din ce dată este adresa care este la dumneavoastră? 

Floroian Stelian-Olimpiu: 21 aprilie 2021.  

Tamás Sándor: Adresa care e la mine este din 28 mai 2021.  

Floroian Stelian-Olimpiu: După ce n-a mai avut Direcția director. 

Tamás Sándor: Haideți să lăsăm în ograda Ministerului și a Direcției această 

polemică. 

Intenția Consiliului Județean Covasna este să preluăm atât acest imobil, deci nu 

am nimic de ascuns, cât și Direcția Tineretului și Sportului, când va veni vremea. 

Intenția noastră, conform programului comun de guvernare, de altfel, este să 

descentralizăm această activitate.  

Să dăm cuvântul și domnului consilier Calinic Sabin.  

Calinic Sabin: Stimate domnule președinte, distinși colegi! 

Eu sunt cam mucegăit, sunt în funcția de consilier județean de așa de mulți ani.  

E adevărat și îmi amintesc, mutatis mutandis, de chestiunea Spitalului de 

Cardiologie. 

Deci domnule, e la minister!  

Cine să-l finanțeze? 

Hai să finanțeze Consiliul Județean. 

Păi, noi vrem să-l luăm dar să nu finanțăm. 

Și de aici s-a dus discuția! 

Păi domnule, dacă finanțăm noi asta înseamnă că, vor fi deserviți cu prioritate 

pacienții din Județul Covasna.  

Mergând pe ideea că banii noștri sunt banii noștri. 

Mă gândeam la acest lucru și spuneam: domnule, dacă trece în patrimoniul 

public al Județului Covasna, o să și finanțeze. 

Nu trece numai o clădire. Trece personalul, activitățile etc. 

Asta înseamnă bani! 

Nu o să ajungem în situația unei discuții, că deservesc în primul rând locuitorii 

mei și dacă vor mai fi locuri, ceea ce nu se întâmplă, mai vin și alții? 

Descentralizarea: asta e steagul care se flutură! 

Dacă se va descentraliza vreodată Direcția de Sport și Tineret, ceea ce nu se știe, 

asta în mod indirect. 

De ce să facem acum asta, de ce să nu spunem: domnule dacă se descentralizează 

o instituție se descentralizează cu tot ce se află în ea. 

Dacă o fi vreodată! 

Dar să luăm în bucățele, cu tabere etc. cred că nu e momentul. 

În același timp, noi de altfel am și votat, cu intenție, într-un anumit fel.  

Cred că mutăm fondul cauzei, ca să spunem așa, pe chestiuni de procedură. 

Noi am dat niște adrese și noi răspundem de ele! 

Alții ce fac?  

În baza acestora e vorba de lanțul slăbiciunilor. 
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Zic aia, fac aia! Pentru ce? 

Și se ajunge la alt rezultat decât rezultatul firesc. 

Spunea domnul consilier Floroian, s-a afirmat undeva de către Ministerul 

Sporturilor că nu mai e activitate. 

Păi dacă e așa ce interes am avea noi? 

Dar nu-i așa! 

Tocmai de aceea, eu cred că nu este momentul să facem asta! 

Știți cum e cu descentralizarea asta. Atâtea comedii s-au făcut și atâtea vorbe s-au 

spus, nu numai la noi, ci în toate țara, mai ales în toate țara! 

Până mâine vin alții și spun: care descentralizare? 

Nu-i bună! 

Noi astăzi mergem pe ideea descentralizării, dacă vrem chiar și descentralizăm, 

vin alții și centralizează. 

Eu cred că nu s-ar justifica pe mai multe chestiuni. 

Bugetul județului! Ca să se mai încarce cu niște sume privind personalul, 

cheltuielile de întreținere, mentenanță etc. Pentru ce? 

Să facă ministerul! O face! 

Eventual dacă nu e în regulă să facem demersurile necesare să se îmbunătățească 

situația acolo. 

Dar să depunem această piatră de moară în spate fără nici un rost și mai ales fără 

nici un efect benefic pentru Județul Covasna, nu văd de ce. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Vă mulțumim și noi! 

Noi vedem altfel, cel puțin eu. 

Sunt sigur că nici dumneavoastră și domnul Floroian nu aveți prejudecăți în ceea 

ce însemnă intențiile bune. 

Sunt sigur de acest lucru! 

Calinic Sabin: Drumul spre iad e pavat cu intenții bune! 

Tamás Sándor: În plus, în ultimii 10-12 ani am și dovedit că funcționează mai 

bine instituția care a fost dat în ograda Consiliului Județean Covasna, decât când a fost 

la Minister. 

Calinic Sabin: Da, dar această ogradă ne costă bani mulți! 

Tamás Sándor: Eu cred că vorbiți despre o problemă dintr-o broșură mai veche 

pentru că nu era nici în perioada mea, în perioada dumneavoastră cu siguranță pentru 

că dumneavoastră sunteți din 1992, în perioada mea cu siguranță nu am avut aceste 

discuții. 

În plus se va folosi de toate lumea conform tarifelor aprobate de către Consiliul 

Județean Covasna, când va veni vremea. 

Deci, nu există nicio discriminare negativă apropo de solicitări. 

Domnul director Gáj Nándor, care are în subordine și tabăra de la Comandău, 

dorește să ia cuvântul. Poftiți domnul director! 

Gáj Nándor: În legătură cu cele spuse de domnii consilieri, trebuie să vă spun că 

în acest moment la Comandău, sunt copii din Brașov, pot să vă arăt și poze, București și 

Iași.  

Asta nu este o tabără națională? 

Eu cred că este! 
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Și săptămâna viitoare și încă 4 săptămâni atât la Comandău, cât și la 

Zăbala vor fi copii din toată țara, care plătesc suma care a fost aprobat de 

dumneavoastră în ședințele anterioare. 

Tamás Sándor: Vă mulțumesc!  

Calinic Sabin: Care va fi impactul bugetar asupra bugetului Județului Covasna?  

Nu o să se autofinanțeze tabăra asta din taxe în veci. 

Cred că asta ar fi un lucru determinant. 

Tamás Sándor: Este corect ceea ce spuneți, dar care este rolul Statului? 

Și care este rolul Consiliului Județean? 

Nu este numai să decontăm cheltuielile făcute, ci să construim ceva și să facem 

spre binele populației. 

Noi considerăm că funcționarea unei tabere de sport, de tineret, de copii este spre 

binele populației.  

Asta este menirea noastră! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Avem exemple de bună practică când discutăm de 

tabără, dar acum discutăm de Direcția de Sport și Tineret. 

Știți foarte bine, m-am exprimat clar că sunt de acord cu trecerea Direcției de 

Sport Tineret în subordinea Consiliului Județean Covasna, dar pe cale normală în urma 

unor hotărâri de Guvern. 

Practic ce facem acum este că rupem din Direcția de Sport tabăra de la Pădureni 

care se va trece la Consiliul Județean, însă tot ce înseamnă plăți de la Direcția de Sport și 

la Minister urmând ca după aceea să se întâmple ceva odată, nu se știe exact când. 

Când se va trece Direcția în normalitate în subordinea Consiliului Județean. 

Vrem să respectăm procedura așa cum trebuie să fie, să treacă Direcția de sport și 

Tineret în subordinea Consiliului Județean în urma unei hotărâri de Guvern, cum este 

normal. 

Tamás Sándor: Aici este cuvântul cheie, cum ați zis și dumneavoastră ”hotărâre 

de Guvern”. 

Deci, va fi dat de Guvernul României dacă în intimitatea lor în ședința de Guvern 

vor decide așa. 

Menirea noastră este să facem totul ca partea primitoare să fie deschisă, deci să 

facem toate demersurile legale. 

De altfel, acest articol care figurează în proiectul nostru de hotărâre a fost literă 

cu literă identificat și formulat împreună cu Cabinetul domnului Ministru, care este 

totuși Ministrul Tineretului și Sportului, care are în subordine și Direcția de Sport și 

Tineret, care după descentralizare se va reorganiza. 

Asta am spus și personal în public, deci nu e nici un secret, dacă se va 

descentraliza atunci va fi o entitate în subordinea Consiliului Județean Covasna.  

Dacă îmi permiteți sistez discuțiile.  

Am discutat pe îndelete. 

Eventual dacă mai sunt și alte intervenții? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 
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Cine este contra? 5 „voturi contra” (Calinic Sabin, Floroian Stelian-

Olimpiu, Leaua Jănel, Neagoe Daniel și Piștea Jănică) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 24 de voturi „pentru” și 5 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu 

Gheorghe în vederea implementării proiectului de finanțare “Proiectare și instalare 

sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen” ce se va depune în cadrul 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de  COVID 19, Obiectivul 

Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

 

Conform ghidului solicitantului trebuie să avem un protocol încheiat între și între 

pentru a depune proiectul pentru finanțare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației pentru 

Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

 

Cel mai important punct din acest statul este că Municipiul Sfântu Gheorghe va 

reintra în această asociație, iar restul, pentru că sunt mai multe modificări, s-a discutat 

cu juriștii noștri cu juristul asociației pentru a simplifica, eventual și pentru a corela cu 

legislația în vigoare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Jakab István-Barna: La acest punct nu particip la deliberare și la vot fiind 

reprezentantul Județului Covasna în Asociație. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 
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Alte intervenții dacă sunt ? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul vicepreședinte Jakab István-Barna, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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 

pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztesi Társulás”;   

 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna să ne prezinte scurt despre ce 

este vorba. 

Jakab István-Barna: Nici la acest punct nu voi participa la deliberare și nici la 

vot, însă fiind reprezentantul Consiliului Județean Covasna în această Asociație vă pot 

spune că vom modifica obiectivul Asociației și se va ocupa de investițiile teritoriale 

integrate, iar am invitat și celelalte localități ca să se alăture la Asociație și am semnat și 

un contract cu firma Planificatio SRL pentru a elabora strategia investițiilor teritoriale 

integrate în Județele Harghita și Covasna.  

Rog pe reprezentantul firmei domnul profesor Csák László să ne prezinte despre 

ce este vorba când spunem investiții teritoriale integrate și pe scurt ce va fi în strategie.  

Csák László: Investițiile teritoriale integrate pe scurt ITI-urile sunt planificate la 

Bruxelles în cadrul Comisiei Europene, propus ca o abordare de planificare și de 

dezvoltare pentru teritorii specifice. 

De teritoriile specifice se decide fiecare stat membru. 

În cazul României, Guvernul României a luat decizia în anul 2013 că va fi 

înființat un singur ITI și anume ITI Delta Dunării, unde probabil știți din presă că sunt 

anumite probele de corupție și alte asemenea în zona respectivă. 

Și la Bruxelles ITI Delta Dunării se vede ca un eșec, care nu ar trebui să fie 

repetat. 

Pentru perioada de programare, care începe chiar în anul acesta și ține 7 ani, 

până acum lista ITI-urilor din România aprobat de Comisia Europeană conține două 

ITI-uri, ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului. 

În anul trecut, la propunerea Guvernului, Parlamentul României și Senatul au 

adoptat o lege privind înființarea ITI-urilor în țară și lista respectivă conține și ITI 

Harghita și Covasna, care acoperă teritoriul celor două județe, dar aderarea la ITI-ul 

respectiv este posibil prin aderarea la ADI ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”, pentru că în lege scrie clar că ITI 

Harghita Covasna este gestionat de ADI Csomád – Bálványos, care în momentul actual 
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are cca. 5 membrii, UAT-uri din Județul Harghita și din Județul Covasna plus cele 

două județe Covasna și Harghita. 

Ca să aibă un gestor ITI-ul este necesar actualizarea statutului și a actelor ADI 

Csomád - Bálványos.  

Despre ce sumă este vorba în cazul unei ITI? 

În cazul nostru, dacă citim legea aprobată, este vorba despre o sumă calculată din 

suma primită la nivel național proporțional cu teritoriu și populație.  

Până cum nu sunt decizii clare la nivel de Guvern în acest sens, pentru că este 

vorba despre două ITI-uri aprobate, dar lista de așteptare conține 40 de ITI-uri din toată 

țara, din Moldova, din Oltenia și din orice județ din România.  

Sperăm că ITI Harghita Covasna va fi aprobat nu numai prin lege, dar va fi 

agreat și de către Comisia Europeană, pentru că lista ITI-urilor trebuie să fie inclusă în 

acordul de parteneriat încheiat între Comisia Europeană și Guvernul României, pentru 

perioada de programare 2021-2027. 

Este vorba de suma de 200 de milioane de euro minim , dar probabil va ajunge 

până la 1 miliar -2 miliarde de euro în funcție de calitatea strategiei și dorința 

Guvernului dacă se va finanța într-o mare măsură sau în mai mică măsură ITI-urile din 

România.  

Strategia este elaborată în 3 săptămâni în baza consultărilor realizate cu UAT-uri 

din cele două județe și Asociația Întreprinzătorilor din cele două județe. 

Vă mulțumim și pe această cale domnului președinte și domnului vicepreședinte 

pentru munca depusă și pentru eforturi în organizarea întâlnirilor consultative în 

Județul Covasna. 

Săptămâna viitoare intrăm și în Colegiul Prefectural, pentru că începem 

consultările interinstituționale cu instituții deconcentrate. 

Cam atât pe scurt! 

Dacă aveți întrebări vă stau la dispoziție. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fără să repet tot ceea ce a spus domnul profesor, trebuie să vă spun, că este 

important să deschidem o posibilitate ca în cazul în care vor fi finanțări pentru ITI-uri în 

România, să putem accesa fonduri. 

Această posibilitate dorim să deschidem pentru toate UAT-urile din județul 

nostru și suport pentru a primii eventual acești bani. 

A fost adoptat de către parlament printr-o lege pentru finanțare Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”, Asociație comună cu Județul Harghita. 

Foarte pe scurt esența! 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Nu a participat la vot domnul vicepreședinte Jakab István-Barna, 

conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.  

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 143/2020 privind 

alegerea Comisiei pentru numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de 

vot; 

 

Având în vedere că colegul nostru domnul Fazakas András-Levente a 

demisionat din funcția de consilier județean, care a fost membru în comisia de 

numărarea voturilor, în locul căruia a venit domnul Szöllősi Tamás, trebuie să alegem 

un alt membru. 

Ținând cont de faptul că la prima ședință am avut o proporție reprezentând 

grupurile politice, în mod normal această poziție revine UDMR-ului. 

Întreb pe domnul Henning Laszlo-Ianos liderul fracțiunii UDMR dacă are 

propunere? 

Henning Laszlo-Ianos: Fracțiunea UMDR propune pe domnul consilier Szölösi 

Tamás. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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? - 

 

A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.  

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. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare 

și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
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Gáj Nándor: La acest punct nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul vicepreședinte Gáj Nándor, conform art. 228 alin. 

(1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.  

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Cele mai importante modificări provin în urma încadrării caselor familiale, dar 

desigur și ale modificări. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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? - 

 

A lipsit de la vot domnul consilier Dimény György.  

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activităţile 

desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna, în anul 2020; 

 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  
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Jakab István-Barna: Doresc să vă informez că am efectuat 2 zile de concediu de 

odihnă în perioada 12-13 iulie 2021, respectiv voi efectua 5 zile de concediu de odihnă 

în perioada 6-12 august 2021. 

Consiliul a luat act în unanimitate. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Henning Laszlo-Ianos: Și eu aș dori să vă informez că în perioada 17-31 august 

2021 voi efectua 11 zile de concediu de odihnă. 

Consiliul a luat act în unanimitate. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Totodată și eu aș dori să vă informez că din 2-16 august 2021 voi efectua 10 zile 

de concediu de odihnă. 

Consiliul a luat act în unanimitate. 

Taierling Johann: După discuțiile purtate cu domnul președinte, doresc să vă 

atrag atenția despre o problemă care s-a produs recent și anume orașul Covasna și 

Comuna Zagon au fost repartizați la Judecătoria Întorsura Buzăului, ceea ce pentru 

locuitorii Comunei Zagon este o problemă fiindcă majoritatea dintre ei și dacă vorbesc 

românește nu vorbesc foarte bine, deci au o problemă cu limba juridică.  

La Tg. Secuiesc situația era alta, pentru că majoritatea angajaților de la 

Judecătorie au ajutat pe acești oameni care nu vorbesc bine limba română, deci au 

tradus și au ajutat cum au putut.  

Această situație nu o să fie dată la Întorsura Buzăului.  

Încă o problemă este că Întorsura Buzăului este mult mai departe, drumul este 

dublu, cât a fost de la Zagon până la Tg. Secuiesc și nici drumul nu este prea bun mai 

ales în timpul iernii. 

Propunerea noastră, adică a Alianței Maghiare din Transilvania este ca, Consiliul 

Județean Covasna să adopte o scrisoare de intenție sau un referat de intenție prin care 

declară să fie refăcut situația anterioară acestei decizii. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Cunoaștem situația de la Covasna și Zagon mai mult 

decât atât și oamenii noștri au participat la strângere de semnături pentru a solicita ca 

cele două localități să fie re-arondate la Judecătoria din Tg. Secuiesc. 

Singura întrebare este dacă va putea totuși să facă față instanța de la Tg. Secuiesc 

volumului mare de muncă? 

Pentru că știm clar că termenele date de instanța Tg. Secuiesc sunt foarte-foarte 

lungi, un proces durează dublu față de cât durează la Întorsura Buzăului.  

Logica pentru care s-a arondat la Întorsura Buzăului exact acest lucru era, că 

termenele date de instanță sunt jumătate față de cele din Tg. Secuiesc.  

Noi nu avem nimic împotrivă, suntem de acord, repet reprezentanții noștri din 

Covasna au participat la strângere de semnături, dar trebuie să se găsească o rezolvare 

vis a vis și de aceste termene.  

Probabil știți, că eu știu că la Tg. Secuiesc termenele sunt de ordinul a 3-4 luni, 

deci un proces pornit acum un an și jumătate încă nu a ajuns la discuții de fond.  

Calinic Sabin: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, distinși colegi! 

Cuvântul meu are rol de informare. 
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Și eu am fost surprins când s-a publicat în Monitorul Oficial această 

decizie al Consiliului Superior al Magistraturii, de lărgire a competenței teritoriale al 

Judecătoriei din Întorsura Buzăului.  

Atunci am întrebat și eu peste tot, de la președinta Tribunalului Covasna până la 

conducerea Curții de apel, m-am informat chiar și la CSM și țin să vă spun care era 

rațiunea pentru care s-a făcut acest lucru. 

Unanim s-a spus așa: au existat două lucruri în discuție, primul desființarea 

Judecătoriei Întorsura Buzăului, s-a renunțat la ea pentru că era absurd să faci acest 

lucru și e problemă și de personal sau încărcarea sa la capacitate.   

S-a spus așa: la Tg. Secuiesc 4 judecători 8 mii de dosare pe an, la Întorsura 

Buzăului tot 4 judecători 2 mii de dosare pe an, dintre care după cum știu eu cu 

aproximație 800 sunt investiri, deci nu sunt procese, dar sunt trecute pe listă ca investiri 

a unor hotărâri. 

Deci, volumul de muncă a celor de la Tg. Secuiesc față de cei de la Întorsura 

Buzăului e sub un sfert. 

Atunci au zis că nu pot ține 4 judecători cu personalul tehnic etc. ca să facă acest 

lucru, în timp ce la Tg. Secuiesc sunt sufocați.  

Și s-a găsit chestia asta.  

Asta e informația pe care vă transmit! 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Eu cred că suntem la unison.  

Poftiți domnul consilier Grüman! 

Grüman Róbert-Csongor: Am înțeles, de ce s-a luat această decizie, dar când se 

ia o decizie ar trebui ținut cont de interesul oamenilor și nu de volumul de muncă a 

judecătorilor.  

Dacă oamenii vin aici și la Tg. Secuiesc este un volum mult mai mare atunci 

însemnă ar fi util reorganizarea Judecătoriei Tg. Secuiesc și nu numai cu un judecător și 

cu un grefier în plus și nu să punem mii de oameni pe drumuri să meargă într-un oraș 

în care logic nu ar avea de ce să meargă. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Deci, care este rolul statului? 

Rolul statului este de a servi interesele cetățenilor! 

Aici suntem de acord cu siguranță, și teoretic și practic. 

De ce s-a luat, cum s-a luat, ei știu. 

Noi știm care este viața reală și practică. 

Dacă te uiți pe google, probabil Zagon este mai aproape de Întorsura Buzăului 

decât de Tg. Secuiesc, dar dacă te duci pe teren, suntem conștienți pentru că am fost 

fiecare, mai ales iarna pe un drum național care pe o porțiune de 10 km este drum de 

pământ, nu este accesibil.  

Dacă 2-3 zile ninge nu se poate trece de la Zagon până la Întorsura Buzăului, 

nemai vorbind de situații când așa de mare e noroiul că nu se poate trece și o să pierzi 

termene cu siguranță.  

Deci, viața practică cere altceva.  

Nu trebuie noi să dăm soluții! 

Soluții să găsească cei care se ocupă de structurile instanțelor din România. 
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Noi trebuie să semnalăm o problemă, care conform cetățenilor, 

conform autorităților locale și județene nu este o decizie corectă și normală.   

Eu vă informez că pe data de 30 iunie, eu am trimis o solicitare din partea 

Președintelui Consiliului Județean Covasna, pe baza solicitării domnilor primari de la 

Zagon și Covasna, pentru că și dânșii m-au contactat, au început strângere de 

semnături, am început prin deputați, prin senatori și prin domnul Președinte Kelemen 

Hunor, o discuție cu domnul Ministru, dânsul e deschis pe această temă. 

În ultimele săptămâni s-a răcit puțin atmosfera între domnul Ministru și 

Președinte Kelemen, dar o să trecem și pe această perioadă. 

Așa cum a propus domnul consilieri Taierling, să facem un apel, într-adevăr așa 

am discutat cu dânșii mai înainte, eu am reformulat puțin informarea pe care am trimis 

domnului președinte Mihai Bogdan Mateescu. 

Aș da citire acestui apel și dacă sunteți de acord, atunci eu o să trimit domnului 

președinte Mihai Mateescu. 

 

„Din Monitorul Oficial al României nr. 625/25.VI.2021, cu stupoare, am luat la 

cunoștință Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102/2021 privind 

stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ 

prin care orașul Covasna și comuna Zagon a fost stabilit ca aparținând circumscripției 

Judecătoriei Întorsura Buzăului, care până în prezent au aparținut circumscripției 

Judecătoriei Târgu Secuiesc. 

Văzând nemulțumirea atât a populației cât și al autorităților locale solicităm să 

binevoiți a dispune modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii CSM nr. 102/2021, Secțiunea 15, 

în scopul revenirii la situația anterioară recentelor modificări, respectiv trecerii orașului 

Covasna și comunei Zagon din circumscripția Judecătoriei Întorsura Buzăului în aria de 

competență teritorială a Judecătoriei Târgu Secuiesc. 

Ne raliem total cererilor primăriilor Covasna și Zagon deja înaintate către dvs. 

deoarece considerăm că toate argumentele invocate în adresele respective sunt 

întemeiate și pertinente. 

Nu în ultimul rând, arătăm că măsura adoptată prin Hotărârea CSM nr. 102/2021 

nu este în interesul cetățenilor justițiabili în sensul principiului asigurării apropierii 

justiției de cetățean și al principiului accesului liber la justiție având în vedere 

argumentele de ordin istoric și tradiții, argumentul de ordin geografic și al accesibilității 

dar mai ales argumentul oportunității de a se oferi și cetățenilor de etnie maghiară 

accesul la justiție, promovarea intereselor proprii în limba maternă. 

Acești cetățeni reprezintă 2/3 din numărul locuitorilor orașului Covasna și 

jumătate dintre locuitorilor comunei Zagon. Printre aceștia se numără mulți care nu 

cunosc limba română în mod suficient ca să își reprezinte interesele în fața justiției. Este 

necesar asigurarea unui interpret în aceste cazuri, ori la Judecătoria Târgu Secuiesc s-a 

înrădăcinat faptul că acești justițiabili sunt ajutați, îndrumați de personalul judecătoriei 

și avocați, experți etc. cunoscători ai limbii maghiare în majoritatea cazurilor. 

Având în vedere cele de mai sus, Vă rugăm respectuos să dați curs solicitării 

expuse de primarul orașului Covasna și primarul comunei Zagon.” 

La asta m-am gândit!  

Dacă sunt opinii, observații? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Doriți să supuneți la vot? 
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Tamás Sándor: Cum să procedăm? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Dacă o să supuneți al vot eu nu voi putea vota ținând 

cont faptul că o asemenea hotărâre s-ar putea să facă după aceea rău Instanței de la 

Întorsura Buzăului poate chiar să se aducă la dispensare, ori noi nu putem să votăm 

„pentru” în această logică, nu pentru că n-am fi de acord ca cetății din Covasna și 

Zagon să-și rezolve problema. 

Dacă se spune la vot așa ceva, noi ne vom abține la vot.  

Calinic Sabin: Cred că nu trebuie să votăm. 

Tamás Sándor: Atunci nu votăm, ci consiliul ia act. 

Consiliul a luat act de Apelul în interesul cetățenilor cu privire la trecerea 

orașului Covasna și comunei Zagon din circumscripția Judecătoriei Întorsura Buzăului 

în aria de competență teritorială a Judecătoriei Târgu Secuiesc. 

Fazakas Péter: Pentru domnul coleg Floroian aș dori să spun că, noi am fost 

votați în acest consiliu ca să reprezentăm locuitorii și nu să reprezentăm judecătoria sau 

tribunalul. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Dumneavoastră reprezentați interesul cetățenilor 

maghiari.  

Fazakas Péter: Nu. În Covasna și în Zagon 50% din locuitori sunt români. 

Leaua Jănel: Dacă se desființează Judecătoria din Întorsura Buzăului? 

Tamás Sándor: Nu cerem așa ceva! 

Calinic Sabin: Eu am purtat oarece discuții cu persoane care sunt membrii în 

CSM și mi-am exprimat mirarea că au făcut chestia asta și i-am spus că sunt probleme 

pentru oameni să meargă acolo mai ales iarna și m-a întrebat: Dar de ce? 

I-am zis că sunt drumuri parțial impracticabile.  

Zice: da? Dar dumneata iești consilier județean, luați măsuri să faceți drumul! 

Asta a fost răspunsul! 

Tamás Sándor: Tot asta e întrebarea: care este rolul statului? 

Rolul statului este deservirea cetățenilor și desigur instituțiile statului trebuie să 

fie puțin mai cu respect față de cetățeni. 

Deci, să rămânem așa cum a spus domnul Floroian, că e mai bine așa. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Ministrul transporturilor, nu știe, nu a știut că 

drumul de la Zagon la Barcani care este drum național, de altfel, nu a fost asfaltat 

niciodată. 

Tamás Sándor: Sunt 10 km de drum neasfaltat. 

Am practicat destul de mult și iarna și vara. 

Floroian Stelian-Olimpiu: A rămas foarte surprins și a zis că se va interesa dacă 

într-adevăr așa este că există în România un drum național care n-a fost niciodată 

asfaltat. 

Tamás Sándor: Din păcate nu e singurul. 

Calinic Sabin: Tocmai de aia, să vă adresați CSM-ului și paralel să nu vă adresați 

Ministerului Justiției, pentru că această persoană nu e înghițită de CSM.  

Tamás Sándor: Ne adresăm CSM-ului pentru că, cade în ograda lor. 

Vă mulțumesc!  

Deci, așa rămâne, consiliul ia act de acest Apel! 

Alte intervenții dacă sunt? 
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Ambrus József: Foarte pe scurt: nu am participat la deliberare la punctul șase 

și aș dori să subliniez și eu câteva aspecte. 

Niciodată în istoria acestui județ, Consiliul Județean Covasna nu a dat atâția bani 

pentru sport. 

Eu sunt foarte mulțumit de treaba asta, dar trebuie menționat și faptul că nu 

degeaba s-a dat. 

Dacă acum 12 ani de zile, în Județul Covasna nu erau echipe care să participe 

eșalonul superior. 

Eram sigurul județ din România care n-aveam nici un sport de echipă la nivel 

național, astăzi cu mândrie pot să vă spun că suntem de cinci ori campioane la baschet, 

de șase ori câștigătoarea Cupei României și cea mai mare mândrie anul asta este că 

avem o sportivă participantă la Tokyo, este vorba despre Incze Kriszta, după decenii în 

care o sportivă născută și crescută în Județul Covasna a ajuns la olimpiadă. 

Este cea mai mare realizare a clubului, dar avem și două echipe de junioare 

handbal, locul 5 și medalia de bonz într-o competiție foarte strânsă.  

Deci, dacă am pornit acum 12-13 ani de la aproape zero lei finanțarea sportului 

de către Consiliul Județean Covasna și de fapt a UAT-urilor, astăzi încetul cu încetul am 

ajuns să avem niște rezultate care cred că au și depășit statutul de cel mai mic județ și 

cea mai mică reședință de județ.  

Așa că mulțumesc că ați votat în unanimitate aceste finanțări! 

Eu sunt mândru și noua echipă de hochei este iar o realizare a celor trei UAT-uri 

și așa se vede când ai intenții bune și se găsesc și soluții. 

Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe și Consiliul Județean Covasna va finanța această 

echipă care să sperăm că se va bate și cu Steaua, și cu Dinamo, și cu Miercurea Ciuc, și 

cu Gheorgheni-ul.  

Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul acordat sportului covăsnean! 

Tamás Sándor: Vă mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru dezbateri și pentru sprijinul 

acordat la adoptarea hotărârilor. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  p. Secretar general al județului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZÉKELY Réka 

Director executiv 


