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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data 

de 3 decembrie 2015, ora 12,00 

 

 

Henning László János – Vicepreședintele Consiliului Judeţean Covasna 

Înainte să începem lucrările ședinței, vă consult dacă aveți probleme despre care doriți 

să discutați cu noi.  

Szuhanszky László: Se vede clar, că în ultimii 3-4 ani am avut realizări în privința 

infrastructurii, pe care nici nu le am sperat.  

Noi avem o mare problemă și anume drumul între Covasna și Comandău.  

Știm că asfaltarea acestui drum ar fi foarte scumpă și de aceea nici nu cerem așa ceva. 

Noi cerem numai un drum decent pe care să putem circula și să fie alocate fonduri suficiente 

pentru întreținerea drumului.  

Vă mulțumesc. 

Henning László János: Și noi așa considerăm că aici este nevoi de un drum mult mai 

bun. 

Noi de-a lungul anilor am alocat destul de multe fonduri, ca acest drum să arate măcar 

așa cum arată acum.  

Acest an a fost un an cu foarte multe probleme, din cauza proiectului European de 

extindere a rețelei cu apă potabilă a orașului Covasna. O mare parte a țevilor este sub drum și 

executantul lucrărilor trebuia să refacă drumul în starea în care a fost înainte de începerea 

lucrărilor. 

Totodată trebuie să vă spun că o mare parte din acest tronson este în proprietatea 

orașului Covasna, iar partea de sus este în proprietatea Comunei Comandău.  

Mulți ne-au întrebat de ce acest drum nu este drum județean? 

Ca să devină drum județean trebuie să îndeplinească anumiți parametrii iar acest drum 

nu are acești parametrii.  

În ședința anterioară a Consiliului Județean Covasna am adoptat hotărârea prin care am 

alocat orașului Covasna 350 mii de lei pentru întreținerea acestui drum până la anul viitor. 

Pentru rezolvarea problemei ridicate de dumneavoastră, eu cred că ar trebui să găsim o 

rezolvare pe termen lung. 

Această problemă nu poate fi rezolvată din bugetul consiliului local și nici din bugetul 

consiliului județean, pentru că sumele necesare pentru reabilitarea acestui drum sunt atât de 

mari încât numai prin programe Europene sau din alte surse se poate realiza.  

Am purtat deja discuții atât cu conducerea Consiliul local Covasna cât și cu conducerea 

Consiliului Local Comandău ca să găsim surse prin care se poate finanța reabilitarea acestui 

drum, care va fi o procedură mai lungă, dar până atunci trebuie întreținut drumul în așa fel 

încât să fie practicabil. 

Dacă domnul administrator public dorește să mai adauge ceva? 

Kovács Ödön: Domnul primar știe că de două –trei ori pe săptămână discutăm pe 

marginea problemei. 

Dacă n-am fi discutat atunci deja drumul ar fi impracticabil. 

Această lucrare de extindere a rețelei de apă a Orașului Covasna, a fost comandat de 

către Gosp Com și lucrările sunt efectuate de către o firmă privată.  
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Aproximativ de doi ani de zile dreptul de administrare a drumului a fost predat 

acestei firme care execută lucrările și în această perioadă ei ar trebui să efectueze și lucrările de 

întreținere, deci noi nu putem efectua lucrări de întreținere pentru că nu este în administrarea 

noastră și cei de la Curtea Conturi ne-ar imputa costul acestuia.  

Indiferent de aceste lucruri și acum am eliberat un Ordin de începere a lucrărilor de 

deszăpezire, pentru că am observat că drumul n-a fost deszăpezit.  

Am luat această măsură căci altfel Comuna Comandău risca să rămână izolată. 

Eu cred că în ultimii 2-3 ani, înainte să se înceapă lucrările la rețeaua de apă, drumul a 

fost întreținut ca lumea în măsura posibilităților.  

Am făcut socoteli și sunt necesari cca. 250 mii de lei/an pentru întreținerea drumului. 

Noi am alocat o sumă mai mare pentru orașul Covasna, adică 350 mii de lei ca să 

întrețină drumul ca lumea.  

Încă o dată vă spun că lucrările de la rețeaua de extindere a apei încă nu au fost 

terminate și firma încă n-a restituit dreptul de administrare proprietarilor, adică orașului 

Covasna și comunei Comandău și până când problema dreptului de administrare nu se rezolvă 

proprietarii n-au dreptul să investească în acest drum.  

Important este că ar trebui să se rezolvă cumva starea acestui drum și din punct de 

vedere turistic, dar nu numai, pentru că ambulanța trebuie să ajungă în comună, locuitorii 

trebuie să ajungă acasă, aprovizionarea cu alimente trebuie să funcționeze etc. 

Anul aceste județul a avut un buget destul de bun și comuna a avut un buget bun și 

datorită acestui fapt s-a reușit reabilitarea drumurilor din interiorul Comunei și sunt fonduri 

pentru încă un tronson de drum, deci în primăvara anului viitor se pot începe lucrările.  

Momentan nu vă putem promite mare lucru pentru că nu cunoaștem cum va fi bugetul 

de anul viitor. 

Consiliul județean n-a uitat de Comuna Comandău și consilierii județeni din zonă fac 

lobby pentru Covasna și Comandău.  

Vă mulțumesc. 

Kocsis Béla - primarul Comunei Comandău. 

Legat de această problemă aș avea și eu o întrebare la care sigur voi primi răspuns.  

Am înțeles că a fost alocată suma de 350 mii de lei pentru orașul Covasna, dar dacă 

începe să ningă, nu se știe cine va deszăpezi porțiunea de drum, de 17 km, între Covasna și 

Comandău. 

Întrebarea mea este cine are atribuția de deszăpezire a acestui drum? 

Cum a spus și domnul administrator public Consiliul Județean face tot posibilul ca să fie 

practicabil acest drum, ceea ce se și simte, dar ce se va întâmpla dacă mâine-poimâine va fi o 

ninsoare abundentă și se depune un strat consistent de zăpadă? 

Copii nu vor putea merge la școală, oamenii la serviciu și nu poate urca ambulanța, deci 

vom fi izolați.  

Deci cine are atribuția de deszăpezire? Pe cine putem trage la răspundere? 

La aceste întrebări ar trebui să primim răspuns ca să nu învinuim pe nimeni. 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Noi am făcut o socoteală și în total am alocat pentru întreținerea acestui drum 750 de mii 

de lei, deci 250 de mii de lei /an. 

Când am discutat cu primarii din județ despre rectificarea bugetului, am discutat cu 

domnul primar de la Covasna și cu directorul economic de la Primăria Covasna, că vor primi 

mai mult cu 350 de mii de lei ca să întrețină timp de un an acest tronson de drum.  

Marea majoritate din acest tronson este în proprietatea orașului Covasna, iar partea de 

sus este în proprietatea Comunei Comandău.   

Ani de zile, în măsura posibilităților, am efectuat lucrări de întreținere atât pe timp de 

iarnă cât și vara.  
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După terminarea lucrărilor de extindere a rețelei de apă, firma va restitui dreptul de 

administrare orașului Covasna și Comunei Comandău.  

Consiliul Județean și în viitor va aloca fondurile necesare, pentru întreținerea drumului, 

orașului Covasna și Comunei Comandău.  

Domnul consilier Bodó Lajos a propus să preluăm și să fie drum județean. 

Nu putem prelua și nu poate fi drum județean deoarece drumurile județene au alți 

parametrii, deci lățimea drumului trebuie să aibă 6 m plus de două ori 2,5 m acostament și 

șanțul.  

Acest tronson nu are parametrii necesari pentru drum județean, dar nu vom neglija 

această problemă. Încercăm că găsim proiecte prin care se finanțează construirea drumurilor. 

În momentul de față nu sunt asemenea proiecte în POR, sunt proiecte numai pentru 

acele drumuri județene care leagă două drumuri naționale. 

Avem un nou Ministru al Dezvoltării și anume domnul ministru Vasile Dâncu, cu 

domnia sa ne vom întâlni săptămâna viitoare și o să vedem dacă se poate include acest tronson 

de drum în programul Guvernamental PNDL. 

Dacă da, atunci stabilim care este suma pe care putem accesa în anii următori.  

Nu vom neglija nicio localitate, cum n-am neglijat nici până acum și o să găsim proiectul 

potrivit pentru construirea acestui tronson de drum. Am alocat fonduri pentru întreținerea pe 

timp de iarnă și de vară orașului Covasna și în viitor vom proceda la fel.  

Somogyi Attila-secretarul comunei Comandău 

Știm că orașul Covasna a primit această sumă, știm de ajutorul pe care ne-o dă Consiliul 

Județean în această problemă, dar dreptul de a administrare a drumului nu este a orașului 

Covasna. Degeaba are suma respectivă pentru că nu au curajul să cheltuiască pe acest tronson 

pentru că nu este în administrarea lor. 

Tamás Sándor: Firma care execută lucrările de extindere a rețelei de apă va restitui 

dreptul de administrare a drumului și drumul trebuie să fie în starea inițială și atunci vor putea 

cheltui și pe lucrări de întreținere.   

Dacă sunt alte observații, întrebări. 

Nu sunt. 

Kocsis Béla - primarul Comunei Comandău. 

Bună ziua.  

Salut pe domnul președinte Tamás Sándor și plenul Consiliului Județean. 

Este o onoare că ați ales localitatea noastă pentru a ține aici ședința Consiliului Județean 

Covasna. 

Vă urez multă sănătate și succes la muncă. 

Faptul că aici se întâlnesc cele două consilii, este dovada că avem o colaborare bună. 

Anul 2015 la Comandău a fost plin de succese și a fost anul realizărilor. 

Mulțumim Consiliului Județean pentru sprijinul acordat, cu ajutorul dumneavoastră am 

reușit să facem mai mult de cât am visat, și pentru anul 2016 avem planuri serioase.  

Dorim să înființăm un centru medical în comună în așa fel ca în acest centru să 

funcționeze o farmacie, un cabinet stomatologi deoarece locuitorii comunei și pentru tratarea 

unor probleme minore, trebuie să călătorească până în orașul Covasna care necesită timp și este 

și costisitor. 

Pentru înființarea acestui centru medical noi am comandat deja un studiu de 

prefezabilitate în care zice că se poate realiza acest centru cu 650 de mii de lei.  

Eu nu cer de la dumneavoastră să plătiți în totalitate această sumă, dar dacă o să aveți 

posibilitate vă rog mult să ne sprijiniți în realizarea acestui centru medical.  

În continuare solicit sprijinul dumneavoastră în problemele de infrastructură și la lucrări 

de asfaltare. 

Vă mulțumesc și vă urez muncă fructuoasă. 
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Tamás Sándor: Mulțumim domnului primar și locuitorilor din Comandău că ne 

găzduiesc. 

Când am planificat ca această ședință să o ținem la Comandău, multă lume ne-a întrebat, 

de ce trebuie să mergem așa de departe pentru a ține o ședință. 

Eu consider că și problemele localităților mici sunt la fel de importante ca problemele 

localităților mari.  

Este prima dată când o instituție mai mare de cât consiliul local ține ședința aici la 

Comandău.  

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 3 

decembrie 2015, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 369/2 decembrie 2015, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 162/S/2 decembrie 2015. 

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

„Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, înainte să dau răspuns la întrebarea Dumneavoastră aș 

dori să citesc Ordinul Prefectului Județului Covasna nr. 275/26.11.2015 privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Bedő Zolt{n, 

consilier județean în cadrul Consiliului județean. 

Dă citire Ordinului Prefectului Județului Covasna nr. 275/26.11.2015.  

Consiliul ia act de Ordinul Prefectului.  

 

În consecință, Consiliul Județean Covasna are 29 de consilieri în funcție.  

Sunt prezenţi 16 consilieri județeni din cei 29 în funcție. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, 

Cziprián-Kov{cs Lór{nd, Dezső Csongor-Attila, Goga Octavian, Keresztely Irma, Klárik Attila, 

Kulcsár-Terza József-György, Moroianu Ioan, Orb{n Miklós, Pethő Istv{n, Radu Iosif, Tompa 

György şi Tóth Zolt{n. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate de 

invitaţi participă: 

 

- Dl. colonel György Alfons Gheorghe – inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna; 

- Dl. Kocsis Béla - primarul Comunei Comandău; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

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 înscris: 
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1. Informare privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliul Județean 

Covasna și Consiliul Local Comandău privind dezvoltarea economico-socială și culturală a 

Comunei Comandău; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a județului Covasna pe anul 

2015 la patrimoniul Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC; 

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

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

anul 2015; 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de 

conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare 

Rurală și Salvamont de către domnul Pap Endre; 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Mihai Viteazul” al Județului Covasna a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al 

județului Covasna; 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate se 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 proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție (16), cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 5 pentru 

adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 6 de pe ordinea de zi este 

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

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Informare privind activitățile desfășurate 

în comun de către Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local Comandău privind dezvoltarea 

economico-socială și culturală a Comunei Comandău; 

 

Permiteți-mi să vă prezint materialul.  

Prezintă un slide show.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

majorării cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2015 la patrimoniul Asociației Clubul 

Sportiv Sepsi-SIC; 
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Ambrus József: Domnul președinte eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

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? 16 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József conform art. 46, alin. (1) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 16 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2015; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Este vorba de suplimentarea bugetului Camerei Agricole Județene Covasna cu suma de 

77 mii lei.  

Am adoptat la punctul anterior majorarea cotizației anuale a Județului Covasna pe anul 

2015 la patrimoniul Asociaţiei Clubul Sportiv Sepsi-SIC, pe care trebuie s-o includem în bugetul 

județului și majorarea bugetului Muzeul Național Secuiesc cu suma de 32 mii lei pentru 

achiziționarea unui orologiu de turn în turnul Bazarului în vederea schimbării celui existent.  

Cel mai important lucru este includerea în bugetul județului a sumei de 3 milioane de lei 

pentru continuarea lucrărilor de reabilitare la tronsonul de drum între Chilieni-Ozun-Bicfalău-

Dobârlău. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef birou al Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont de către domnul Pap Endre; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

administrare Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al Județului Covasna 

a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al județului Covasna; 

 

Pentru a fi adoptat este necesar votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie, adică 21. 

Deoarece sunt prezenți numai 16 consilieri proiectul de hotărâre nu poate întruni votul necesar 

pentru a fi adoptat, deci amânăm discuțiile până la ședința următoare, care va avea loc  

săptămâna viitoare, joi, 10 decembrie de la ora 12,00, la sediul Consiliului Județean Covasna.  

  

Dacă sunt întrebări? 

Kocsis Béla: Eu aș reveni la rugămintea mea să ne ajutați în construirea centrului medical, 

pentru că am primit o promisiune că vom primi aparatura necesară funcționării centrului.  

Este foarte important să avem un cabinet stomatologic în comună, pentru că toți știm cât 

de insuportabil este durerea de dinți, mai ales în cazul copiilor care suportă mai greu durerea.  

Vă rog mult, dacă o să aveți posibilitatea, să ne ajutați în realizarea acestui centru.  

Tamás Sándor: Pentru cei care sunt din Comandău, propun să realegeți pe domnul 

primar, pentru că la fiecare sfârșit de au ne-a mulțumit pentru ajutorul acordat pe parcursul 

anului, dar repede ne-a expus planurile pentru anul următor, ceea ce este un lucru foarte bun.  

În ceea ce privește cabinetul medical, o sumă așa de mare poate fi accesată prin programul 

Leader, prin care aproape 100% se pot finanța asemenea investiții.   

În curând se deschide ciclul doi la programele Leader. 

Consiliul Județean are un proiect pentru reabilitarea cabinetelor medicale din mediul 

rural, unde se poate accesa suma de 10 mii de lei în fiecare an.  

Dacă nu reușiți prin programul Leader, la începutul anului viitor, vom discuta despre 

posibilitățile de finanțare și prin asociere, cum am făcut cu municipiul Sf. Gheorghe, cu ISU etc. 

György Alfons Gheorghe: Domnule președinte, nu vă supărați dar domnul Hobincu a 

fost mușcat de un câine și are nevoi de un medic. 

Tamás Sándor: Domnul consilier Dr. Fülöp Csaba.  

(Domnul consilier Fülöp Csaba părăsește sala pentru a-l ajuta pe domnul Hobincu.) 
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Deci încă o dată vă spun, dacă nu reușiți să obțineți finanțare din programul Leader 

atunci o să discutăm despre asociere. 

Ambrus József: Dacă au medic stomatolog, care are vârsta sub 40 de ani, el poate accesa 

200 mii de euro prin programul FEADR fără contribuție proprie.  

Kocsis Béla: Avem medic stomatolog, care sper că va profita de această ocazie.  

Domnul președinte, ne puteți ajuta cu piatră cubică? 

Tamás Sándor: Piatră cubică momentan nu mai avem, dar o să avem după reabilitarea 

drumului de pe Hatod, de unde vom avea o cantitate mare de piatră cubică, pe care o vom 

împărți, gratis, între consiliile locale. 

Am împărțit deja 4500 m2 și prețul unui m2 de piatră cubică figurează între 18-20 euro/ m2.  

Kovács Ödön: 100 de lei /m2.  

Tamás Sándor: Alte întrebări, observații dacă sunt? 

Bagoly Miklós-Levente: Ieri am fost spre Baraolt și în fața fabricii de apă minerală de la 

Biborțeni, asfaltul recent turnat, a fost plin de noroi din cauza firmei care lucrează la rețeaua se 

apă, încât nu se vedea nici marcajul. 

Tamás Sándor: E periculos.  

Kovács Ödön: Ieri au fost amendați deja de poliție.  

Bagoly Miklós-Levente: Bine că au fost amendați, dar ar trebui să fie spălat carosabilul.  

Tamás Sándor: Mulțumim că ne ați informat, ne ocupăm de rezolvarea problemei, dar 

oamenii nu sunt atenți deloc și nu respectă munca și banii investiți, care este adevărat și în cazul 

drumului între Covasna și Comandău pentru că nu sunt respectate restricțiile de tonaj.  

Nimeni nu respectă restricțiile și după aceea sunt supărați pe primar și pe Consiliul 

Județean.  

Alte observații dacă sunt? 

Nagy Iosif: Doresc să informez plenul Consiliului Județean că am efectuat o zi din 

concediul de odihnă și în cursul lunii decembrie voi efectua încă două zile de concediu de 

odihnă.  

Tamás Sándor: Am luat act de informarea domnului vicepreședinte.  

Alte observații dacă sunt?  

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


