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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 3 septembrie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 03 

septembrie 2015, 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. 198/21 august 2015, modificată, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

108/S/27 august 2015. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor şi Szakács 

Zoltán.  

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. Borsai Gheorghe Emeric – directorul S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.  

- Dl. Col. György Alfons Gheorghe, inspector șef al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Mihai Viteazul”al Județului Covasna 

- Pap Endre – Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont 

- Dl. András- Nagy Róbert – managerul Spitalului Județean de Urgență “Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/ 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2015, 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. 

 

http://www.cjcv.ro/
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 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 30 iulie 2015.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar 

materialele în format electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, în calitatea mea de inițiator, conform 

art. 80 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Covasna, retrag de pe proiectul ordinii de zi, proiectele de hotărâre de la punctele nouă 

și douăsprezece şi anume:  

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului Protocolului de colaborare între 

Consiliul Județean Covasna și Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna; 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 108/2015 privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al județului 

Covasna. 

 

Totodată, rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi încă patru 

proiecte de hotărâre și anume:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pap Endre în vederea exercitării cu 

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

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul 

nr. 941/119/2015 aflat pe rolul Tribunalului Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale, cu rugămintea ca acest proiect de 

hotărâre să fie dezbătut la primul punct de pe ordinea de zi iar restul proiectelor 

de hotărâri să fie renumerotate în mod corespunzător.  

 

Menționez că materialele au fost prezentate în ședințele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna.  

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la completarea și 

modificarea proiectului ordinii de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea și modificarea proiectului 

ordinii de zi, conform propunerii.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 de la km 

18+500 la km 20+600, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în 

categoria funcțională a drumurilor de interes local; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 112 de la km 

10+100 până la km 18+500 (limita județ Brașov- limita UAT Sfântu Gheorghe); 

4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Covasna nr. 194/2015 cu privire la majorarea bugetului propriu al județului 

Covasna; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și 

al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2015; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național 

Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum; 

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

Covasna nr. 102/2009 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism  de pe lângă Consiliul Județean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Covasna în Comisia județeană Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor; 

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

Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - 

Economice a Consiliului Judeţean Covasna; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 107/2015 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. Sf. Gheorghe; 

13. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, 

aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 

2015-2016; 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2015; 
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15. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pap Endre în vederea 

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

al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul 

nr. 941/119/2015 aflat pe rolul Tribunalului Covasna; 

17. Diverse  

- Informarea scrisă a domnului Tamás Sándor - Președintele Consiliului Județean 

Covasna cu privire la efectuarea a 15 zile de concediu de odihnă. 

- Informarea scrisă a domnului Henning László János - Vicepreședintele 

Consiliului Județean Covasna privind efectuarea concediului de odihnă rămas 

din anul 2014. 

- Informarea scrisă a domnului Nagy Iosif - Vicepreședintele Consiliului Județean 

Covasna cu privire la efectuarea a 12 zile de concediu de odihnă. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

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

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

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

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 4, 5, 6, şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 2 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 Proiectul de hotărâre privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 
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Prin rectificare de buget am primit 6.568 de mii de lei pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, această sumă este puțin mai mare 

de cât au primit alte județe, dar este mult mai mică de cât am avea nevoie. 

Trebuie să știți că numai în acest an am cheltuit, din bugetul propriu, o sumă de 

zece ori mai mare pentru reabilitarea drumurilor județene.  

Marți am avut ședință cu toți primarii din județ și situația repartizării din anexă 

reflectă înțelegerea conducerii Consiliului Județean Covasna cu primarii din județ.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Înainte să trecem la punctul doi de pe ordinea de zi permiteți-mi să vă prezint 

situația în ceea ce privește angajamentul nostru de la începutul anului, și anume: 

asfaltarea a 100 km de drum județean.  

Prezintă un slide show despre reabilitarea drumurilor județene.  

Ciprián-Kovács Lóránd: Aș dori să vă întreb dacă știți că pe o porțiune de 200 m 

lipsește covorul asfaltic pe tronsonul Hăghig și Belin? 

Tamás Sándor: Știm. Pe porțiunea respectivă n-a fost asfalt niciodată, deci drumul 

n-are fundație și de aceea nu este acolo covor asfaltic pentru că realizarea fundației 

necesită o altă metodă tehnică, dar se va rezolva și această problemă.  

Benedek Erika: Va fi și șanț lângă drum? 

Tamás Sándor: Deocamdată nu va fi șanț numai acostament, dar o să facem și șanț 

pentru că avem un utilaj cu care putem realiza aceste lucrări.  

Mulțumesc pentru atenție.  

Kulcsár-Terza József-György: Promisiunile vor fi realizate înainte sau după 

alegeri.  

Tamás Sándor: Aproape în fiecare ani avem alegeri.  

În anul 2012 au fost alegerile locale și parlamentare, în anul 2014 au fost alegeri în 

Ungaria, alegeri europarlamentare și prezidențiale și în anul 2016 vor fi alegeri locale și 

parlamentare. 

Dacă ne uităm din această perspectivă nu putem face niciodată nimic pentru că 

mereu suntem înaintea alegerilor.  

Moroianu Ioan: Și între Ojdula și Mărtănuș este o porțiune de drum de cca. 2 km 

care n-a primit asfalt. Când va fi asfaltat? 

Kovács Ödön: Este vorba de drum comunal, deci nu aparține de noi.  

Tamás Sándor: În toamna anului trecut a fost reabilitat o porțiune semnificată de 

drum în comuna Ojdula, până la granița cu comuna Brețcu. Reabilitarea acestui tronson 

este inclus și într-un program național. 
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Deci așa stau lucrurile.  

 

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

aprobarea încadrării drumului județean DJ 112 de la km 18+500 la km 20+600, din 

categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a 

drumurilor de interes local; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție ”Modernizare DJ 112 de la km 10+100 până la km 18+500 (limita județ 

Brașov- limita UAT Sfântu Gheorghe); 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Cum v-am spus este vorba de 8,5 km, elaborarea documentație costă 15 milioane 

de lei și luna aceasta începem licitația.  

Dacă sunt intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 194/2015 cu privire 

la majorarea bugetului propriu al județului Covasna; 

 

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

de ridicat? 
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Nu sunt. 

Este vorba de contribuția lunară pentru personalul neclerical angajat în unitățile 

de cult din județul nostru, pentru că a fost mărit nivelul salariului de bază minim pe 

țară.  

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes 

județean pe anul 2015; 

 

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

de ridicat? 

Henning László János: Am rugămintea ca suma de 3.945 lei aprobat la primul 

punct s-o cuprindem în rectificarea bugetului, la capitolul reabilitarea DJ103, pentru 

continuarea lucrărilor.  

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

vicepreședinte Henning László János.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

propusă.  

 

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

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre.  

 

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

aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti 

Múzeum; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 102/2009 privind 

reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism  de pe 

lângă Consiliul Județean Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Comisia județeană 

Covasna pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

 

Doresc să vă informez, că din luna august, din nou avem arhitect șef care se 

numește Niste Gabriel Nicolae, a venit din București și interimar ocupă postul de 

arhitect șef până la scoaterea la concurs a postului. 

Prin această hotărâre îl desemnăm pe domnul arhitect șef în comisia județeană 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean 

Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 107/2015 privind 

reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al județului Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea 

Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2015-2016; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

privind numirea domnului Pap Endre în vederea exercitării cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 941/119/2015 aflat pe rolul 

Tribunalului Covasna;  

 

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

de ridicat? 

Pethő István: Am studiat documentele și am ajuns la concluzia că trebuie sprijinit 

acest proiect de hotărâre.  

Eu aș întreba dacă în acest caz se poate apela la asigurarea Spitalului pentru mall 

praxis pentru finanțarea acestor cheltuieli? Dacă au fost făcute demersuri în acest sens? 

Tamás Sándor: Eu nu știu, dar este prezent domnul manager al spitalului care va 

răspunde la întrebare.  

András Nagy Róbert: Este vorba de un caz din anul 2013 despre care ați primit 

informații amănunțite în ședințele comisiilor de specialitate.  

În ceea ce privește procesul trebuie să chemăm în proces firma de asigurări în 

calitate de pârât.  

Asta va fi pasul următor.  

Evident, firma de asigurări se va apăra și se va pune și întrebarea dacă cazul se 

încadrează în categoria mall praxis. 

Asta va decide instanța. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Tompa György: Stimate domnule președinte, stimați colegi. 

În primul rând ar trebuie să ne gândim la faptul, cum am ajuns în această situație, 

adică de ce s-a întâmplat această tragedie? 

Din păcate, în fiecare secție a spitalului lucrează numai jumătate de personal în cât 

ar trebui pe baza normativelor existente. 

De exemplu: la secția de psihiatrie, noaptea numai o asistentă este de serviciu, la 

neurologie la fel o asistență este de serviciu noaptea și în cursul zilei sunt de serviciu 

două asistente. 
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Ziua ar trebui să fie de serviciu 5 asistente iar noaptea 3 asistente așa prevăd 

normativele. 

În instanță prima întrebare este: dacă a fost personal suficient de serviciu? 

N-a fost!  

De ce n-a fost? 

Nu ne putem apăra cu „n-avem personal suficient”, sau „asistenta a fost într-un alt 

salon”, sau „tocmai efectua patrula de noapte”, pentru că ar trebui să fie de serviciu trei 

asistente în loc de una. 

Lipsa personalului este cea mai mare problemă a spitalului, care este valabil la 

asistente, infirmiere, medici.  

Sunt secții la care lipsește o categorie sunt secții la care lipsește o altă categorie, dar 

nicăieri nu se atinge numărul personalului care este prevăzut de norme.  

Deci, oricând suntem atacabili din punct de vedere juridic. 

Acest lucru cred că vă interesează și pe dumneavoastră, pentru că dacă nu reușim 

să obligăm să plătească firma de asigurări atunci Consiliul Județean împreună cu 

Spitalul va plăti.  

Eu cred că nu este vorba de mall praxis.  

De fapt, ce s-a întâmplat? 

Un bolnav mai în vârstă a fost legat de pat, la psihiatrie medicul are dreptul să 

prescrie ca bolnavul să fie legat de pat.  

Acest bolnav a fost legat pentru că era foarte agitat și era periculos atât pentru alții 

cât și pentru el însuși.  

A intrat în salon un bolnav și în câteva minute l-a sufocat pe bătrânul în cauză. 

Când asistentele au ajuns în salon bătrânul deja era decedat.  

Au încercat să-l resusciteze dar n-au reușit. 

În ziua următoare, bolnavul care a comis fapta, a mărturisit ce a făcut și autopsia a 

confirmat că bătrânul a fost sufocat. 

Se poate întreba: Unde a fost asistenta, sau unde a fost medicul de gardă în acest 

timp? 

Probabil asistenta a fost într-un alt salon și medicul probabil a fost sus la urgență. 

Eu nu știu amănunte.  

Dar, în fine, la nivelul județului ar trebui să existe o strategie de sănătate care nu 

există în momentul de față.  

În secția noastră, adică la neurologie, de la 1 octombrie vor rămâne 3 medici. Cu 

trei medici într-o secție nu se poate face linie de gardă. 

Deoarece de la ora 15 până la ora 8 dimineața și la sfârșit de săptămână pacienții 

din zona Tg. Secuiesc vin cu urgențele la noi, ar fi bine ca medicii neurologi să facă 

măcar 2-3 zile servicii de gardă la noi. Acest lucru n-am reușit să obținem prin discuții 

amicale cu medicii și directorii spitalului de la Tg. Secuiesc.  

Nu știu cine ar fi competent în rezolvarea acestei probleme, dar la nivel județean 

ar trebui să rezolvăm cumva această problemă pentru că așa spitalul va rămâne fără 

secția de neurologie.  

Este știut faptul că lipsa banilor stă la baza acestor probleme și nu știu dacă avem 

fonduri necesare pentru majorarea salariilor angajaților din sistemul sanitar.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Rog pe domnul manager al Spitalului să dea răspuns domnului consilier.  
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András-Nagy Róbert: Eu aș împărți pe două capitole problemele prezentate de 

dl. doctor, șeful secției de neurologie din cadrul spitalului nostru și anume:  

- lipsa de personal; 

- majorarea salariilor cu 25%; 

Astăzi am primit Ordonanța de urgență care reglementează creșterea salariilor 

angajaților din sistemul sanitar și trebuie să vă spun că este bine venită, dar această 

Ordonanță de urgență, în momentul de față, nu este însoțită și de o finanțare 

suplimentară care să mărească bugetul spitalului într-o formă sau alta.  

Deci, în momentul de față este o problemă, dar știm că astăzi Casa de Asigurări a 

formulat cereri pentru a primi informații pentru diferite fundamentări de venit 

suplimentar ce ar urma să se aloce spitalelor.  

În ceea ce privește cazul de care a vorbit dl. dr. Tompa și pentru care am cerut 

acordul dumneavoastră pentru angajarea reprezentantului juridic al Spitalului, într-

adevăr o problemă a constituit și partea de lipsă de personal, dar nu numai. 

În legătură cu lipsa de personal trebuie să vă spun că eu de când lucrez în spital, 

adică din anul 2010, n-a fost o lună în care să nu ne confruntăm cu o problemă de 

personal, ba a plecat o asistentă, ba a plecat o infirmieră dintr-o secție în alta, deci 

permanent este problemă de personal.  

Problemele de personal au originea în mai multe aspecte: normativul la care a 

făcut referire dl. doctor, este unul depășit din punct de vedere profesional<  

Tompa György: Chiar ar trebui mai mult personal< 

András-Nagy Róbert: Ajung imediat și acolo dl. doctor.  

< pe lângă faptul că este depășit, în sensul că se ține cont de numărul de paturi, la 

asta m-am referit când a intervenit dl. doctor, deci na-r trebui să se țină cont de numărul 

de paturi, ci de complexitatea și de numărul de persoane tratate și nici măcar de acest 

normativ nu se ține cont.  

Motivul este foarte simplu: finanțarea și subfinanțarea sistemului de sănătate care 

la ora actuală înregistrează deficit de personal.  

Dau aici un exemplu: media europeană la medici la 100 de mii de locuitori este 

cca. 240 de medici și noi avem la 100 de mii de locuri cca. 100 de medici. 

Dacă fac referire la asistenții medicali, media europeană este cca. 800 de asistenți la 

100 de mii de locuitori care la noi este jumătate.  

Anul trecut am scos la concurs 106 posturi din care au fost ocupate 80 de posturi, 

într-un an de zile.  

Anul acesta am scos la concurs peste 80 de posturi, vă spun și cifra exactă care a 

fost la 30 iulie 2015: 82 de posturi din care au fost ocupate 53 de posturi.  

Problema în această situație nu este numai partea de finanțare, pentru că dacă se 

găsește o sursă de finanțare și se dă voie managerului să angajeze 100 de persoane luna 

acesta, managerul nu are această posibilitate, pentru că pe piața muncii nu există 

suficient personal calificat.  

Doamna consilier a întrebat în ședința comisiilor de specialitate, unde sunt 

absolvenții liceului din Sf. Gheorghe care formează asistenți medicali? 

După cunoștințele mele, din promoția din anul acesta în care sunt în jur de 50 de 

persoane, au rămas în județ doar 6 persoane, restul au plecat deja să lucreze în 

străinătate, în diferite țări ale Europei.  

Vă mulțumesc.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 
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Tatár Márta-Éva: Până când n-o să avem o nouă lege a sănătății și personalul 

specializat nu va fi plătit ca lumea nu va fi ordine în sistemul sanitar. 

Poate să scoate managerul la concurs și 200 de posturi dar vor veni din ce în ce 

mai puțin candidați. 

Politicienii ar trebui să înțeleagă, în sfârșit, că am ajuns în faza în care nu se știe 

dacă va fi asistență medicală în România. 

Este o problemă foarte mare. 

Tamás Sándor: Problema este că un medic începător are un salariu de 1.400 de lei. 

Salariile sunt stabilite la București, fondurile de salarii sunt stabilite la București și 

numărul de posturi tot la București sunt stabilite. 

La cererea managerului spitalului, am primit aprobare pentru a scoate la concurs 

106 posturi, din care au fost ocupate 80 de posturi, iar anul acesta am scos la concurs 82 

de posturi din care s-au ocupat 53 de posturi.  

În ultimii 25 de ani 25 de mii de medici au plecat din țară din cauza salariilor mici.  

Alte intervenții dacă sunt? 

 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

(Pentru a fi adoptat este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți.) 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Nu au participat la vot domnii consilieri Bodó Lajos, Bagoly Miklós-Levente, 

Calinic Sabin și Cziprián-Kovács Lóránd, lipsind din sală la momentul votului. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

- Informarea scrisă a subsemnatului, cu privire la efectuarea a 15 zile de concediu de 

odihnă; 

Prezintă informarea.  

Consiliul ia act de informarea domnului președinte Tamás Sándor. 

 

- Informarea scrisă domnului Henning László János, vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna cu privire la efectuarea concediului de odihnă rămasă din anul 2014; 

Henning László János: Prezintă informarea. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreşedinte Henning László János. 

 

- Informarea scrisă domnului Nagy Iosif, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna cu privire la efectuarea a 12 zile de concediu de odihnă; 

Nagy Iosif: Prezintă informarea. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif. 
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Dacă se înscrie cineva la punctul Diverse? 

Kulcsár-Terza József-György: Aș dori să mă interesez dacă s-au făcut demersuri 

cu privire la organizarea unei ședințe comune cu Consiliul Județean Harghita? 

Tamás Sándor: Marți o să am o întâlnire cu domnul președinte când o să 

discutăm și despre această problemă.  

Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Bedő Zoltán: Aș dori să vă aduc aminte, că în data de 15 septembrie va avea loc, 

ședința, în faza de recurs, în procesul înaintat de Prefectul județului Covasna pentru 

cântarea imnului Ungariei.  

Tamás Sándor: Pe la ce oră? 

Bedő Zoltán: La ora 9,00 și vă rog ca cei care au posibilitate să vină la această 

ședință la Tribunalul Covasna.  

Al doilea lucru de care aș dori să vorbesc este comportamentul tovarășului 

conducător al Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, care efectuează controale 

ilegale cum a făcut și cazul taberelor organizate de anumite biserici. 

Rolul acestei instituții ar fi să protejeze consumatorii și drepturile acestora și nu 

să amendeze și să pune bețe în roată. 

În tabăra de la Zăbala a văzut o mică gaură într-o saltea și din aceea găurică a 

făcut o gaură mare după care a chemat colegii să fotografieze și să filmeze. 

S-a legat și de faptul că păturele nu sunt de culoare albă. 

E batjocură ceea ce face.  

S-a legat de taximetriști să îndepărteze matrițele cu înscrisul SIC, deci face niște 

lucruri care nu sunt de competența lui. 

Nu demult s-a dus în control însoțit de agenții de poliție la tabăra pentru copii 

care a fost organizat de Biserica Unitariană, unde copii s-au speriat și unii au început să 

plângă și nu s-a putut ține nici liturghia și nici programul în ziua aceea.  

Eu propun să consultăm și să facem ceva împreună, să strângem semnături 

împotriva dânsului, sau să depunem o plângere la șeful lui, deoarece nu mai putem 

suporta aceste fapte de batjocură.   

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Cred că ceea ați spus a fost numai o informare pentru că rezolvarea problemei nu 

este de competența Consiliului Județean.  

Cu domnul primar Antal Árpád, de mai multe ori, am depus plângeri nu numai 

la șeful dânsului, ci la domnul ministru, la domnul președinte al României și la avocatul 

poporului, în legătură cu abuzurile comise pe marginea Produselor Secuiești și în alte 

cazuri când a procedat ilegal și necinstit.  

Prin răspunsul primit la aceste plângeri nu ne-au zis nimic important, se pare că 

politicienii țin foarte mult ca dânsul să rămână în funcția pe care o deține acum.  

Eu cred că faptele pe care le comite fac parte din șirul de fapte bine programate. 

Dacă se va iniția strângerea de semnături, atât eu personal cât și multe alte 

persoane vom fi parteneri. 

Nu va fi ușor înlăturarea din această poziție pentru că știu foarte bine cine sunt 

cei care îl susțin și așa se vede că se folosesc de el pentru a tulbura comunitatea 

maghiară. 
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S-a dus în control într-un restaurant, unde a găsit ceva carne stricată 

pe care aruncat-o în fața proprietarului zicând: „Dăi la secuii tăi poate moare vreunul 

dintre ei!”. 

M-am uitat și la procesele verbale încheiate cu ocazia controalelor, unde sunt 

trecute numai lucruri care pot fi susținute legal. 

Și în cazul abțibildurilor lipite pe taxiuri, în proces verbal se referea la lipsa 

contractului de reclamă care trebuia să fie încheiată cu firme care comercializa piese 

auto și între aceste procese verbale strecoară și câte un element legat de abțibildurile cu 

înscrisul SIC. 

Nu va ușor rezolvarea acestei probleme, dar eu zic că o să reușim și dacă va fi de 

ajutor atunci o să dăruim taximetriștilor abțibilduri cu înscrisul SIC. 

Kulcsár-Terza József-György: Apreciez observația domnului consilier Bedő, 

pentru că așa se pare că „tovarășul” este fratele geamăn al prefectului și s-ar putea ca 

acestea să se înmulțească și de aceea trebuie să facem ceva cu forțe comune.  

Le dăm abțibilduri taximetriștilor dar îi e frică să lipească pe autoturisme și noi 

care am fost aleși de cetățeni trebuie să le explicăm de ce trebuie să le lipească pe 

autoturisme.   

Tamás Sándor: Tocmai de aceea fac aceste fapte ca să ne sperie.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Următoarea ședință ordinară vom avea în data de 1 octombrie 2015.  

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


