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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 23 noiembrie 2016, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 23 

noiembrie 2016, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 280/18 noiembrie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 97/S/18 

noiembrie 2016. 

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

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

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Benkő Erika, Boricean Cosmin, Calinic Sabin, Grüman 

Róbert-Csongor și Szőcs L{szló.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- Dl. Ioan Marian Știopu – director executiv, Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Covasna; 

- Dl. Ivașcu Marius-Daniel - comisar şef adjunct, Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Covasna; 

- Dl. Kis József – primar, Primăria Zagon; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 
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- reprezentanţii mass-media. 

 

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

27 octombrie 2016, 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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 27 octombrie 2016.  

 

La fel și Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 3 noiembrie 2016, 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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 3 noiembrie 2016.  

 

De asemenea și Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 10 noiembrie 2016, 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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 10 noiembrie 2016.  

În afară de mine mai citește cineva aceste procese verbale? 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Să știți că procesele verbale sunt acte foarte importante, pe baza cărora noi am 

câștigat și proces în instanță.  

Am avut o discuție destul de aspră cu PCM-MPP și am câștigat procesul.  

Stimaţi consilieri, 

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

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

 

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

titlului Proiectului de hotărâre de la punctul 10 de pe proiectul ordinii de zi, care să aibă 

titlul: Proiect de hotărâre privind declararea anului 2017 ca Anul Turismului în 

Județul Covasna. 

Este vorba de o schimbare ortografică, deci în conținut nu s-a modificat absolut 

nimic. 

Menționez că proiectul de hotărâre în această formă a fost prezentat în ședințele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna. 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut în legătură cu 

această modificare. 

Nefiind, supun la vot modificarea titlului proiectului de hotărâre de la pct. 10.. 

Cine este pentru? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea. 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între 

Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Instituția Prefectului Județul 

Covasna și Fundația ”Mihai Viteazul” în vederea organizării şi finanţării 

manifestării Zilei Naționale a României; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna și Ministerul Tineretului și 

Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în vederea 

organizării şi finanţării manifestării Gala Sportului Covăsnean 2016; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pe comune, orașe și municipii 

pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învățământul de masă; 

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

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2016; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2016; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice 

pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna și din cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia; 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 167/2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului 

„Rețeaua Centrelor de Informare Europe Direct”, pe anul 2017; 

10. Proiect de hotărâre privind declararea anului 2017 ca Anul Turismului în Județul 

Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna 

Vâlcele, în vederea realizării proiectului „Supraveghere și monitorizare cu camere 

video a ordinii publice la intersecția DN 13E cu DC 33B la intrarea spre Satul Hetea 

și la intersecția DN 13E cu DJ 103 în centrul Satului Araci”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna 

Turia, în vederea realizării proiectului „Supraveghere și monitorizare cu cameră 

video a ordinii publice pe DN 11C în Turia de Jos la intersecția cu DC 4 Alungeni”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna 

Zagon, în vederea realizării proiectului „Supraveghere și monitorizare cu cameră 

video a ordinii publice la intersecția DJ 121 cu DN 13E la intrarea în comuna 

Zagon dinspre Boroșneu Mare”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,REABILITAREA 

ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul 

,,REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU 

GHEORGHE” precum și participarea Județului Covasna cu acest proiect în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5- ”Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural”, Prioritatea de investiții 5.1- “Conservarea, protejarea, promovarea și 

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”; 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului 

General al investiției pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Covasna” ca urmare a finalizării implementării acestuia; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferurilor către Unitățile administrativ-

teritoriale Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna și Întorsura Buzăului a 

sumelor ce le revin din cheltuielile indirecte aferente proiectului ,,Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna” 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public 

de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019; 

19. Diverse. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 
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Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule președinte, stimați consilieri.  

După cum știți, am pierdut procesul față de Instituția Prefectului Județului 

Covasna, care avea ca obiect Steagul Ținutului Secuiesc, pe care eu am donat 

Consiliului Județean.  

Tamás Sándor: Am pierdut la prima instanță. 

Kulcsár-Terza József-György: Da, la prima instanță. 

Pe această cale vă anunț, că eu personal o să depun recurs la această decizie a 

instanției și sper că în România democrația funcționează. 

După cum știți, sentința în cazul Steagului Secuiesc de la Miercurea Ciuc a 

devenit definitivă și a fost deja îndepărtat Steagul Secuiesc de pe clădirea primăriei, dar 

în locul acestuia, domnul Primar Ráduly Róbert a arborat steagul negru de doliu. 

Eu astăzi am venit cu un dar, deoarece așa cred că și în România avem dreptul la 

democrație și-l rog pe domnul Președinte să ne permită să aducem în sală acest dar în 

numele fracțiunii PCM-MPP. 

Tamás Sándor: Un steag? 

Kulcsár-Terza Józse- György: Unul, sau mai multe. 

Tamás Sándor: Aduceți. 

Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc. 

(Domnii consilieri Kulcsár-Terza József György și Pethő Istv{n au adus în sala de 

ședință mai multe steaguri.) 

 

Kulcsár-Terza József György: Stimate domnule președinte, stimați consilieri. 

Sper că nu este o problemă că am intrat în sală cu aceste steaguri. 

Tamás Sándor: Ce steaguri sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Primul este drapelul Statelor Unite ale Americii, 

care credem că va fi noul partener strategic al României. 

(Așează drapelul Statelor Unite ale Americii în suportul de drapel.) 

 

Următorul este drapelul Germaniei. Sașii au trăit în Ardeal, din păcate nu mai 

sunt aici și ne-au fost parteneri strategici.  

(Așează drapelul Germaniei în suportul de drapel.) 

 

În continuare să nu uităm că și evreii au fost aici în Ardeal. Dacă vorbim de 

multietnicitate, în Ardeal sunt Unguri, Secui și au fost Evrei și sunt foarte puțini Sași. 

Deci urmează drapelul Israelului.  

(Așează drapelul Israelului în suportul de drapel.) 

 

Noi suntem Secui, Unguri aici în Ardeal și în speranța că nu ne vom pierde, 

reuniți și perseverenți vom rămâne în patria noastră. 

(Așează drapelul Ungariei în suportul de drapel.) 

 

Și este firesc că următorul este Steagul Secuiesc, deși unii zic nu existăm și nici n-

am fost aici.  

(Așează Steagul Secuiesc în suportul de drapel.) 
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Îl rugăm pe domnul președinte al Consiliului Județean Covasna să păstrați cu 

mare grijă și răspundere cele cinci steaguri pentru că simbolizează democrația și să 

acceptați acest dar. 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

După cum știți, îmi plac steagurile și acceptăm donația. 

Rog pe domnul director Sztakics István Attila, să pregătească pentru următoarea 

ședință ordinară un proiect de hotărâre cu privire la acceptarea donației, după care să 

nominalizăm o comisie de inventariere care va cuprinde aceste steaguri în inventarul 

Consiliului Județean Covasna. 

Deaconu Ion: Aș dori să vă întreb dacă prezența acestor drapele respectă 

legislația în vigoare, pentru că și în democrație trebuie să respectăm Constituția și legile 

țării. 

Tamás Sándor: La care articol v-ați gândit că nu se respectă? 

Deaconu Ion: Eu am întrebat numai dacă se respectă. 

Tamás Sándor: Eu cred că da.  

De pildă, în Bucovina la Gura Humorului este permis să se arboreze Drapelul 

Bucovinei, chiar cu oficialități, cu sobor de preoți și fanfară militară. 

În județele noastre acest lucru nu este permis. 

De exemplu, săptămâna trecută s-a dat aviz din partea Ministerului Turismului 

pentru Țara Hațegului, adică promovarea regiunii Țara Hațegului. 

S-a dat nu numai aviz ci și sprijin financiar. 

În această perioadă, o asociație pe care am inițiat împreună cu mai multe județe 

și având denumirea Asociația de Dezvoltare a Turismului în Ținutul Secuiesc a fost 

viat, pentru că figurează în denumire termenul de „Ținutul Secuiesc”. 

Înțeleg întrebarea dumneavoastră și cu tot respectul vă spun, simt și eu că există 

o dublă măsură în probleme de acest gen. 

Dar, în România există unități militare atât a Ministerului de Interne cât și a 

Ministerului Apărării care sună în felul următor: ISU Țara Bârsei a Județului Brașov, 

sau Unitatea Militară X,Y Țara Bârsei a Ministerului de Interne.  

Eu cred că tot pe aceeași idee, ar trebui să avem doleanța să putem să folosim și 

noi o denumire istorică și de ce nu o denumire turistică și e și o atracție turistică.  

De pildă, suntem mândrii de „Kürtöskal{cs” produs tradițional secuiesc care nu 

se poate traduce în nicio limbă și nici nu trebuie, pentru că și celor din București le place 

„Kürtöskal{cs” cum ne place și nouă.  

Deci dacă este și un brand turistic nu ne-ar trebui să deranjeze. 

Singura problemă este că din deranj în deranj am ajuns sau ajungem în situații 

din când în când penibile și din când în când mai ridicole și asta nu e bine. 

Nu știu dacă ați citit, sau citiți pagina hotnews.ro unde ziaristul Dan Tapalaga 

avertizează politicienii, citez: „Ei ar trebui să se ocupe de această problemă.”. 

Eu întotdeauna am susținut ideea ca o relație între majoritate și minoritate, sau 

calitatea relației, atmosfera relației între majoritate și minoritate, întotdeauna cade în 

sarcina majorității.  
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Deci, dacă luăm țara în întregime, atunci în relația românilor cu ungurii, cu 

secuii, calitatea acestei relații sau atmosfera acestei relații, cade în sarcina majorității 

românești.  

Tot așa, recunosc, că în județul Covasna relația între majoritatea ungurilor și 

minoritatea românilor este sarcina noastră.  

Punând mâna pe inimă vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră și în această 

ordine de idei, puteți să întrebați pe primarii români din județ, ce relație instituțională și 

personală avem, pentru că eu susțin acest lucru, calitatea relației, atmosfera relației 

întotdeauna cade în sarcina acelui care stă într-un fotoliu mai mare sau care este 

majoritar numeric sau instituțional și așa mai departe.  

Asta este adevărat și față de București.  

Cred că sunteți de acord, sau dacă nu sunteți de acord putem purta discuții, că 

aici avem carențe. 

Deaconu Ion: Nu vreau să intru în polemică. Ieri eram la ședința comisiei și când 

mergeam spre mașină întâmplător am văzut un steag Secuiesc arborat pe un balcon și 

vă pot spune ce am gândit eu. 

Faptul că apar chestiuni de genul „Haideți să ne omorâm unii pe ceilalți.” eu 

personal aș spune așa: fiecare steag, fiecare simbol însemnă ceva pentru niște oameni și 

trebuie să respectăm chestiunea asta.  

Ieri mă gândeam la așa ceva, dar trebuie să existe dialog și înainte de toate să 

respectăm și legile țării.  

Tamás Sándor: Sunt de acord cu dumneavoastră. 

Eu știu foarte exact pentru că am fost deputat trei mandate și nici în 1992 și nici 

în 2003 nu eram de acord și am votat împotriva adoptării Constituției. Însă după vot, eu 

mă număr printre cei care respectă Constituția.    

Aș putea să dau și exemple contrare, cei care au luptat pentru Constituție și 

statul suveran< dar nu respectă după aceea Constituția și legile țării.  

Credeți-mă, am fost împotriva formulării Constituției, formulării ceea ce însemnă 

Constituția României, am fost pentru modificarea Constituției României și în 2003 când 

aveam putere decizională, pentru că eram și eu printre cei aleși în Parlamentul 

României, dar, după ce s-a adoptat cu majoritatea cerută de lege și Constituție, după 

aceea respect Constituția României.  

Este o chestiune foarte-foarte importantă. 

Foarte mulți m-au întrebat de loialitatea mea față de țară. 

Pe mine m-au întrebat, care stau aici unde stau. 

Este vorba de o comunitate, hai să zicem de 1000 de ani. 

Eu respect Constituția, legile țării, mi-am ales domiciliul stabil în România, deși 

puteam să aleg și alte țări, pentru că am făcut facultatea în străinătate, dar n-am făcut. 

Am venit acasă pentru că aici vreau să trăiesc.  

Plătesc impozite și respect Constituția țării.  

În al doilea rând: ceea ce fac în poziția în care sunt, fac și pentru comunitatea 

românească din județ și pentru comunitatea evreiască, acea mică care este în Județ. 

Eu cred că trebuie să avem o viziune mai largă. 

Sunt și eu un secui mândru. 
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Da, sunt, dar respect acei cetățeni care sunt români mândri, sau evrei mândri și 

așa mai departe. 

Aici trebuie să ajungem. 

Dar, dacă nu putem ajunge acolo, atunci ajungem în situații din ce în ce mai 

intolerante. 

Să nu spun că vine sărbătoarea națională de 1 decembrie, unde în fiecare an 

asistăm la demonstrații ale tinerilor veniți în teniși din alte județe care urlă pe străzile 

orașelor Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc „Afară-afară cu ungurii din țară.” 

Nu mi-se pare normal.  

Sunt de acord ca fiecare cetățean al României are dreptul la propria opinie, dar 

nu sunt de acord cu asemenea manifestări de 1 decembrie, când organizatorul este 

Prefectura și evenimentul este finanțat de Consiliul Județean Covasna și de municipiul 

Sfântu Gheorghe.  

Acești indivizi care strigă pe stradă, fac acest lucru în mijlocul evenimentului 

oficial înconjurat de armata Română, de Poliția Română și în spate de Prefectul 

Județului Covasna.  

Ce aspect? Ce mesaj transmite pentru cetățenii din Județul Covasna, care privesc 

de pe balcon acest lucru.  

Sigur, am putea să aducem exemple din ultimii 500 de ani, pentru că sunt foarte 

multe exemple pro și contra. 

Deaconu Ion: Domnule președinte, stimați colegi! 

Pentru noi viitorul este împreună! 

Morar Cătălin-George: Se poate compara situația din Bucovina doar în parte. 

Mă refer la drapelul Secuiesc care este un drapel cu simboluri etnice pe când al 

Bucovinei este drapel local. 

Și eu sunt de acord ca drapelul să fie arborat în situația în care include și un 

simbol românesc. 

Pe lângă trei simboluri secuiești ar putea include și un simbol românesc.  

Tamás Sándor: Nu este drapelul Secuilor ci a Ținutului Secuiesc.  

Ținutul Secuiesc cuprinde Secui, Români, Evrei, Țigani și alții, cum și Bucovina. 

În Bucovina n-au trăit numai Bucovinenii, ci au trăit și Moldovenii și Ungurii și 

Secuii care s-au dus acolo după Maria Tereza.  

Într-adevăr problema e mai complexă.  

Sunt de acord cu dumneavoastră, însă vă spun că există sensibilități și o presiune 

prea tare, este o situație prea încordată și cum v-am spus rezolvarea problemei care 

întotdeauna în sarcina celor care sunt în poziții. 

Am mai întâlnit eu politicieni din București, care au zis că o să vină cu forța.  

Se poate și asta. 

Sunt pregătit și eu că o să vină și nu politic o să vină. 

Mâine o să vină Curtea de Conturi, eventual Procuratura sau alte minunății.  

Deci, caută soluții ca să nu mai avem voce.  

Nu politic o să vină cum au venit înainte 1989, dar aceste lucruri trebuie spuse.  

Există o dublă măsură în ceea ce privește administrația centrală față de noi și mai 

nou există o dublă măsură în instanță.  

Morar Cătălin-George: Nu se poate schimba în nici un fel? 
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Tamás Sándor: Situația se poate schimba. 

Noi, cel puțin eu și colegii mei cunoaștem bine problematica.  

Deci, trebuie un partener din partea românească, nu numai la nivel local ci și la 

nivel central și trebuie atâta voință încât să găsim o soluție.  

Ceea ce avem în cap și în inimă, nu este altceva decât acele practici și rezolvări 

concrete de probleme cum au făcut și alții în Europa.  

Teacă Florentina: Pot veni cu argumente pro și contra în legătură cu evenimentul 

de 1 decembrie, dar e ciudat că această donație a venit chiar înaintea zilei naționale. 

Nu știu dacă are vreo legătură? 

Și al doilea lucru care doresc să spun, este că în numele comunității Românești vă 

invit la manifestările organizate de 1 decembrie care vor avea loc aici în Sf. Gheorghe și 

cu sprijinul Consiliului Județean Covasna.  

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

Am mai fost eu invitat de domnul Prefect în anii precedenți, dar am spus că, dacă 

o să vin atunci o să și vorbesc, dacă o să vorbesc o să și spun ceva. 

După cele spuse de mine, nu prea au vrut să audă principiile și ideile despre care 

aș fi dorit să vorbesc.  

Eu n-aș vrea să spun mai multe, decât tot ce ni-sa promis în 1918 și puțin din 

doleanțele din prezent.  

N-o să ne certăm cu siguranță pe această temă.  

 

Alte întrebări, sau probleme dacă aveți în legătură cu proiectul ordinii de zi a 

ședinței? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

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

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

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

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15 și 16 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 



 

 

10 

 

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

aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna, Instituția Prefectului Județul Covasna și Fundația ”Mihai Viteazul” 

în vederea organizării şi finanţării manifestării Zilei Naționale a României; 

 

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

de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Steagurile pe care le am dăruit Consiliului 

Județean Covasna nu au nici o legătură cu Ziua Națională a României.  

Proiectul de hotărâre din punct de vedere juridic este în regulă și dacă am trăi 

într-o țară democratică eu aș zice să votăm, dar îi întreb pe colegi dacă vă aduceți 

aminte că am fi aprobat cândva vreo sumă pentru organizarea evenimentelor de 15 

martie? 

Eu nu-mi aduc aminte de așa ceva. 

Și domnul președinte a făcut referire că de mai multe ori s-a întâmplat că în ziua 

de 1 decembrie au venit aici tineri din alte județe, care au deranjat liniștea orașului, ne-

au deranjat și pe noi și au scandat cuvinte jignitoare la adresa noastră.  

Știm cu exactitate ce se va întâmpla de 1 decembrie? Va trebui să ascultăm din 

nou că trebuie să plecăm din această țară unde ne-am născut?  

Noi, consilierii din PCM-MPP nu o să votăm acest proiect de hotărâre, pentru că 

nu suntem convinși de destinația sumei. 

Și în final, de ce nu alocă Guvernul fonduri pentru organizarea acestor 

evenimente? 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Ce să vă spun? 

Este zi națională și are prioritate. 

Eu cred că nu se discută nici organizarea și nici finanțarea zilei naționale.  

Într-adevăr, în ultimii ani, cerința din partea Prefecturii a crescut exponențial în 

ceea ce însemnă finanțarea organizării Zilei Naționale, dar cum v-am spus acest lucru, 

precum Steagul României, Imnul României, Stema României și Ziua Națională a 

României nu se discută în România. 

Eu cred că este o poziție corectă. 

În legătură cu a doua problemă ridicată de domnul consilier, că el nu-și 

amintește că am fi finanțat Ziua Ungurilor de pretutindeni, adică 15 martie, într-adevăr 

nu am alocat sume pentru organizarea acestor evenimente și „prietenul” nostru Dan 

Tanasa ne-a și întrebat acest lucru în fiecare an.   

Asta nu însemnă că n-o să avem în viitor această posibilitate. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Fazakas Péter: Dacă se știe concret pentru ce se va cheltui această sumă? 

Știm că pentru organizarea evenimentului, dar mai concret, vor aduce 

ansambluri de dansuri, vor închiria autobuze sau pentru ce? 

Tamás Sándor: Da. Se știe, pentru că în comitetul de organizare este reprezentată 

și instituția noastră și avem deja un program al manifestărilor culturale, care sună în 

felul următor: 
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Dă citire programului manifestărilor culturale organizate de Ziua Națională a 

României.  

 

Eventual doamna consilier Teacă Florentina știe mai multe. 

Teacă Florentina: Mare parte din bani se duc pe onorariul artiștilor, transportul 

și masa. 

Fazakas Péter: Asta m-a interesat. 

Teacă Florentina: La sfârșitul evenimentelor se va depune și un decont cu toate 

cheltuielile. 

Deaconu Ion: Domnule președinte! 

Apreciez un lucru și anume în media covăsneană se duce o campanie foarte 

importantă „Invită un prieten maghiar la Ziua Națională a României”.  

Și eu am prieteni maghiari foarte buni și îl invit pe domnul consilier Kulcsár la 

Ziua Națională a României și sunt convins că cel puțin la șampania aceea vom reuși să 

ne cunoaștem mai bine. 

Mulțumesc. 

Kulcsár-Terza József-György: Pentru mine, această zi națională este zi de doliu, 

deci nu pot să accept invitația, dar oricând dacă doriți să mergem la o cafea, cu cea mai 

mare plăcere.  

Deaconu Ion: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Trebuie să fim înțelepți și trebuie să înțelegem  și să fim toleranți 

deoarece ziua națională pentru dumneavoastră sau pentru fiecare națiune este o zi 

sfântă. 

Eu înțeleg acest lucru, dacă dumneavoastră în intimitatea sufletească așa simțiți 

atunci eu respect acest sentiment. 

Însă așteptăm și din partea majorității din țară acel sentiment ca să înțeleagă că 

ziua de 1 decembrie nu este o zi de sărbătoare pentru noi, dar asta nu însemnă că nu vă 

respectăm sau nu respectăm Ziua Națională a României.  

Există Constituția țării, există legi la care eu mă subscriu. Eu sunt un democrat 

convins. 

Dacă încercați să înțelegeți, dacă încearcă să înțeleagă și cei care nu înțeleg acest 

lucru atunci deja am depășit o problemă și suntem parteneri de discuție.  

N-aș vrea să trăiesc niciodată într-o societate care este uniformă, care se gândește 

la fel, dar dacă avem înțelepciunea să dezbatem ideile noastre atunci putem ajunge mai 

departe. Sunt sigur. 

Vă mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 2 „abțineri” (Kulcsár-Terza József-György și Pethő 

István). 
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În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna și Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Covasna în vederea organizării şi finanţării manifestării Gala Sportului 

Covăsnean 2016; 

 

Este vorba de o colaborare și de un sprijin financiar de 10 mii de lei, care va fi 

acordat cu sprijinul dumneavoastră. 

Parteneriatul va fi încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Covasna și Consiliul Județean Covasna care vizează 

premierea a șase antrenori și treisprezece sportivi tineri. 

Am discutat în amănunte cu domnul director, am primit lista de la Direcția de 

Sport și Tineret și este prezent și domnul director dacă are ceva de adăugat. 

Ioan Marian Știopu: Bună ziua tuturor! 

La sfârșit o să răspund și la întrebări, dar mai înainte vreau să vă spun că este 

vorba de un parteneriat între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna și 

Consiliul Județean Covasna pentru a premia cei mai buni sportivi și antrenori ai 

județului.  

Direcția Județeană are un fond de cca. 15 mii de lei, din care 10 mii de lei asigură 

premii în bani premii în bani pentru cei mai buni 10 sportivi ai județului, de asemenea 

mai asigură cupe, medalii, plachete, diplome pentru alte personalități sportive. 

De asemenea organizează desfășurarea galei și cocktailul care urmează după 

desfășurarea galei și inclusiv un moment sportiv care va fi în sala sport „Kati Szabó”.  

Consiliul Județean dacă intră în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret, va asigura celor mai bune antrenori precum și a tinerilor sportivi de 

perspectivă, copii și juniori se includ aici, care într-adevăr fac cinste județului prin 

rezultate obținute. 

În principiu despre asta este vorba.  

Avem cei 10 sportivi ai județului de pe primele locuri, însă mai sunt competiții și 

clasamentul va putea suferi ceva modificări, în zona locurilor 80. 

Vă mulțumesc. 

Dacă aveți întrebări? 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: Sportivii sunt din județ? 

Ioan Marian Știopu: 100% sunt din județ. 

Sunt antrenați în competițiile sportive din județ, nu știu dacă sunt născuți în 

județul Covasna.  

Tamás Sándor: Sunt membrii ai asociațiilor sportive din județul Covasna.  

Ioan Marian Știopu: Mai sunt copii de perspectivă care activează la cluburi din 

județul Brașov și sunt născuți în județul Covasna.  

Activează la cluburi din Brașov pentru că în județ nu sunt cluburi care să aibă 

asemenea activități, mă refer aici la auto-moto, la moto-cross etc. 

Tamás Sándor: Vă mulțumim.  
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Alte intervenții dacă sunt? 

Henning László János: În ședința comisiilor de specialitate era vorba de 10 

sportivi, dar în urma discuțiilor au fost incluse încă trei sportivi, la propunerea 

consilierilor județeni. 

Rog pe domnul consilieri Lén{rt Adolf să ne prezinte despre ce este vorba. 

Lénárt Adolf: Era vorba despre baschet feminin. Am avut niște jucătoare la 

campionatele naționale dintre care două jucătoare au fost incluse pe listă, mai erau încă 

trei jucătoare care tot așa erau premiate în competițiile naționale și nu erau pe această 

listă. 

Din această cauză am intervenit ca să luăm aceeași măsură ca în cazul celorlalți. 

Ioan Marian Știopu: Având în vedere că sportivii de echipă, practic sunt 

profesioniste sau semi-profesioniste, premiile sunt simbolice. 

Eu n-am considerat să premiem și așa, dar în schimb vor primi cupe și diplome 

de onoare și vor fi recunoscute și în cadrul galei, însă mai puțin la capitolul premii care 

sunt simbolice.  

Lénárt Adolf: Ce a fost luat în considerare la întocmirea acestei liste? Premii la 

competiții naționale, internaționale? Locul I, II sau III ? 

Ioan Marian Știopu: La nivel de minister există un sistem de punctaj. În acest 

sistem de punctaj, cele mai multe puncte se obțin la participarea la olimpiadă, la 

campionat mondial, la campionat european, la campionat balcanic, cupa europeană etc. 

Deci, este o ierarhizare a punctajului și inclusiv și participarea se punctează.  

S-a întocmit un clasament conform normelor Ministerului Tineretului și 

Sportului și acest clasament tot timpul a fost afișat la zi pe site-ul instituției, deci fiecare 

sportiv a putut să vadă unde se încadrează la nivel de punctaj.  

Un sportiv cu dublă legitimare primește jumătate din puncte, având în vedere că 

este încadrat la două cluburi sportive din diverse localități.  

Trebuie să vă spun, că de 4 ani consecutiv, cel mai bun sportiv din județul 

Covasna, de care ne mândrim, este campioană europeană la juniori.  

Tamás Sándor: Vă mulțumim.  

Henning László János: Tot așa și la antrenori se modifică lista în urma discuțiilor 

cu domnul director. 

Evident că sunt antrenori care au sportivi campioni mondiali și trebuie să facem 

o distincție între premii. 

Tamás Sándor: Vă mulțumim.  

Dacă sunt și alte intervenții? 

 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

repartizarea sumelor pe comune, orașe și municipii pentru finanțarea drepturilor 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 

masă; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru 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 2016; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2016; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2016; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și din cadrul instituțiilor 

publice subordonate acestuia; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 167/2016 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului „Rețeaua Centrelor de 

Informare Europe Direct”, pe anul 2017; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

declararea anului 2017 ca Anul Turismului în Județul Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Pethő István: Doresc să informez plenul că împreună cu domnul vicepreședinte 

Grüman, am purtat discuții cu organizații nonguvernamentale, care vor să se ocupe de 

promovarea turismului montan. 

Scopul acestei colaborări este renovarea marcajelor turistice din județ, și de ce nu, 

marcarea unor noi trasee. 

Dorim ca în următorii 2-3 ani traseurile montane să fie marcate la un alt nivel 

cum sunt în prezent.  

Tamás Sándor: Aș dori să vă spun că la art. 3 „Fondurile necesare organizării 

evenimentelor prilejuite de Anul Turismului în județul Covasna vor fi asigurate din 

bugetul Județului Covasna sau, după caz, din bugetele instituțiilor și asociațiilor 

prevăzute la art. 2.” asta însemnă că se referă și la instituțiile noastre subordonate cum 

este Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont care o să 

aibă un buget aparte pentru obiectivele enumerate.  

Anul viitor va primi o atenție sporită Societatea Carpatină Ardeleană care 

împlinește 125 ani de la înființare și în Județul Covasna se va fi organizat întâlnirea 

națională a Societății unde sunt așteptate 1000-1500 de participanți. 
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Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna Vâlcele, în vederea realizării 

proiectului „Supraveghere și monitorizare cu camere video a ordinii publice la 

intersecția DN 13E cu DC 33B la intrarea spre Satul Hetea și la intersecția DN 13E cu DJ 

103 în centrul Satului Araci”; 

De fapt sunt trei proiecte de hotărâri care se referă la cooperarea cu Inspectoratul 

de Poliție Județean Covasna, cu comunele Vâlcele, Zagon și Turia momentan, dar în 

ultimii cinci ani de zile am încheiat mai multe cooperări cu alte comune și cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna. 

Profit de ocazie și-l salut Adjunctul șefului IPJ Covasna, domnul Ivașcu Marius 

Daniel, care este prezent la ședința noastră. 

Așa cum s-a discutat și în comisii, este vorba de montarea camerelor de 

supraveghere în diferite locații. 

Conform statisticii în județul Covasna este cel mai scăzută rată de criminalitate și 

conform celor declarate de IPJ Covasna, în ultimii 4-5 ani de zile, au fost depistate mai 

multe infracțiuni datorită acestor camere de supraveghere. 

Prima dată am montat camere la intersecția de la Reci, după aceea la Chichiș, 

Bixad, Ojdula și acum sunt trei proiecte de hotărâri care se referă la montarea camerelor 

de supraveghere la Araci în intersecția DJ cu DN, la intersecția DJ și drumul spre Hetea, 

la Turia în intersecția spre Alungeni și la Zagon intersecția DJ cu DN. 

Nu este vorba de o sumă mare, dar demersul nostru este de o eficiență maximă. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna Turia, în vederea realizării 

proiectului „Supraveghere și monitorizare cu cameră video a ordinii publice pe DN 11C 

în Turia de Jos la intersecția cu DC 4 Alungeni”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cooperării județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și cu Comuna Zagon, în vederea realizării 

proiectului „Supraveghere și monitorizare cu cameră video a ordinii publice la 

intersecția DJ 121 cu DN 13E la intrarea în comuna Zagon dinspre Boroșneu Mare”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ,,REABILITAREA ANSAMBLULUI MUZEULUI NAȚIONAL 

SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE”; 

 

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

de ridicat? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul ,,REABILITAREA ANSAMBLULUI 

MUZEULUI NAȚIONAL SECUIESC SFÂNTU GHEORGHE” precum și participarea 

Județului Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 5- ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1- 

“Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

actualizarea Studiului de Fezabilitate și a Devizului General al investiției pentru 

proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna” ca urmare 

a finalizării implementării acestuia; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea transferurilor către Unitățile administrativ-teritoriale Sfântu 

Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna și Întorsura Buzăului a sumelor ce le revin din 

cheltuielile indirecte aferente proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Covasna”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Klárik Attila: Dacă am face încă câteva găuri în suportul acela de steag, atunci 

am putea expune și steagul rromilor și steagul comunității armene, pentru că cele două 

minorități au rămas afară.  

Morar Cătălin-George: În legătură cu defrișările trebuie să vă spun că Județul 

Covasna în continuare  e pe locul 3 pe țară la defrișări ilegale. 

V-aș ruga dacă se poate să corectăm acest clasament. 
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Tamás Sándor: Ce să corectăm?  

Să corectăm statistica? 

Morar Cătălin-George: Statistica. 

Tamás Sándor: Aici am vrut să ajung și eu. Dumneavoastră sunteți inginer, eu 

sunt tehnician, mai sunt tehnicieni sau chiar ingineri în sală care știm foarte bine că nu 

este reală această statistică.  

Morar Cătălin-George: Poliția a primit niște filmări de sus, de pe raza județului, 

unde se văd defrișările. 

Tamás Sándor: Într-adevăr este vorba de o sugestie.  

Eu sunt sigur, sunt de meserie, că nu este adevărată această statistică.  

Nu spun că nu sunt defrișări ilegale. Sigur că sunt și la noi, dar că am fi pe locul 

trei pe țară cu siguranță nu este adevărat.  

Eu aș putea să enumăr cel puțin 10 județe care sunt în fața noastră.  

Nagy Iosif: Pe această cale aș dori să atrag atenția colegilor și primarilor că s-a 

deschis o sesiune la PADR pentru împăduriri. 

Deci, acum este momentul ca primăriile să depună proiecte pentru împăduriri. 

Morar Cătălin-George: Ne omoară birocrația cu aceste proiecte.  

Tamás Sándor: Vă mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 


