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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna, din data de 17 decembrie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 17 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. 380/15 decembrie 2015, consilierii judeţeni fiind 

invitaţi prin adresa nr. 170/S/15 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, sunt prezenţi 19 de consilieri din cei 29 în 

funcţie, lipsind consilierii Ambrus József, Bagoly Miklós-Levente, Bodó Lajos, 

Calinic Sabin, Fülöp Csaba, Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Orbán 

Miklós, Pethő Istv{n şi Tompa György. 

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. Könczei Csaba – director executiv, Direcția pentru Agricultură a 

Județului Covasna; 

- 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, 

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

materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului 

Judeţean Covasna. 

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

completarea acestuia cu următorul material: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de 

învăţământ special din judeţul Covasna pentru anul şcolar 2016-2017. 
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Vă consult, dacă Dvs. aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Kulcsár-Terza József-György: Cum am solicitat și la ședința ordinară să 

scoatem acel proiect de hotărâre de pe odinea de zi care este legat de domnul Bedő 

Zolt{n, așa și astăzi solicit să fiți de acord cu scoaterea proiectului de hotărâre de 

la punctul cinci de pe proiectul ordinii de zi, să dezbatem această problemă la 

următoarea ședință ordinară dacă va fi cazul, dar sperăm că în legătură cu 

contestația formulată de domnul Bedő Zolt{n până atunci o să avem o decizie a 

instanței de judecată.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Alte observații dacă sunt în legătură cu proiectul ordinii de zi? 

Benedek Erika: După cunoștințele mele locul consilierului județean Bedő 

Zoltán a devenit vacant. 

Tamás Sándor: Da. 

Benedek Erika: Deci, din punct de vedere juridic postul este vacant și nu 

văd ce ne împiedică să validăm un nou mandat, pentru că nici de la Prefectură n-a 

sosit nicio înștiințare că ar fi fost suspendată procedura.  

Tamás Sándor: În asemenea cazuri prefectul este care contată vacantarea 

mandatului de consilier județean. 

Acest lucru s-a și întâmplat și noi am și inclus pe ordina de zi a următoarei 

ședințe ordinare validarea unui nou mandat, care după discuții a fost scos de pe 

proiectul ordinii de zi.  

Din punct de vedere juridic Ordinul prefectului este în vigoare până când 

instanța nu decide suspendarea acestuia. 

Benedek Erika:  Teoretic se poate valida un nou mandat.  

Tamás Sándor: Da. 

Benedek Erika: Atunci eu vă solicit să includem pe proiectul ordinii de zi 

validarea unui nou mandat de consilier județean în locul domnului Bedő Zolt{n.  

Este posibil acest lucru? 

Tamás Sándor: Nu este posibil, pentru că legea prevede că validarea noului 

mandat se va face la următoarea ședință ordinară, de la data constatării vacantării.  

Benedek Erika: Atunci solicit să includeți pe proiectul ordinii de zi a 

următoarei ședințe ordinare.  

Tamás Sándor: Am inclus deja pe proiectul ordinii de zi a primei ședințe 

ordinare după data emiterii Ordinului Prefectului, care după discuții a fost scos de 

pe proiectul ordinii de zi, dar vom include din nou pe proiectul ordinii de zi a 

ședinței ordinare din luna ianuarie.  

Benedek Erika: Așa este legal.  

Tamás Sándor: Da. Vă mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea, domnului consilier Kulcsár-Terza József-György, 

cu privire la scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a proiectului de hotărâre de la 

punctul cinci. 

 

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

Dacă se abţine cineva? 3 „abțineri” (Benedek Erika, Henning L{szló 

János, Szakács Zoltán) 

 

În urma supunerii la vot cu 17 de voturi „pentru” și 3 „abțineri” s-a aprobat 

propunerea formulată de domnul Kulcsár-Terza József-György. 

 

Supun aprobării completarea proiectului ordinii de zi al şedinţei de astăzi, 

conform celor arătate de mine mai înainte. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi a 

şedinţei de astăzi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri necesare finalizării 

proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n 

Kristóf”- Sf. Gheorghe” cod SMIS 13834; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie 

„Lucrări de reamenajare şi refuncţionalizare Centrală termică zona Bibliotecii 

Judeţene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvt{r”; 

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 stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole pentru anul fiscal 2016, în vederea stabilirii venitului net din cedarea 

folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societatea Gospodărie 

Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 

6. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de 

învăţământ special din judeţul Covasna pentru anul şcolar 2016-2017. 

 

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? 20 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de 

astăzi. 

(A sosit domnul consilier Pethő István, deci de la această fază a ședinței 

sunt prezenți 20 de consilieri județeni.)  

 

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

şi anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea 

privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care 

au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii 

consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul 

personal pe care-l au în problema respectivă. 

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

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

hotărâre de la punctele 1, 3 și 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea unor măsuri necesare finalizării proiectului „Reabilitarea Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf”- Sf. Gheorghe” cod SMIS 13834; 

 

Termenul de execuție a proiectului a fost extins până la data de 1 iunie 

2016. 

Noi avem de altfel trei proiecte în derulare și anume: Sistemul integrat al 

deșeurilor care a fost finalizat deja numai că sunt niște proceduri financiare de 

rezolvat, un proiect mai mic la protecția naturii și programul de reabilitare a 

Spitalului. 

La programul de reabilitare a Spitalului întârzieri majore au fost în 

derularea procedurii de atribuire a principalelor contracte de achiziție și un alt 

factor de întârziere a intervenit când fondurile alocate de Ministerul Sănătății au 

întârziat finalizarea lucrărilor de consolidare. Din această cauză am putut începe 

reabilitarea din fonduri europene puțin mai târziu.  

Cu toate acestea avem un progres fizic și anume la începutul lunii aveam 

75% și până la sfârșitul anului o să avem în total 90%. 

Ieri au sosit în proporție de 100% instrumentele medicale.  

Permiteți-mi să vă arăt un material despre stadiul lucrărilor de reabilitare a 

Spitalului.  

Prezintă un slide show.  

 

Anexa la proiectul de hotărâre este un act adițional la contract, pe care dacă 

îl adoptă plenul Consiliului Județean Covasna atunci mâine dimineață deja vom fi 

cu el la Alba Iulia.  
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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? 21 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre prezentat. 

Totodată, doresc să vă informez că luni o să avem o vizită pe teren la 

Spitalul Județean, dacă cineva dorește să participe îl așteptăm cu drag. 

 

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

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a devizului 

general actualizat pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de reamenajare şi 

refuncţionalizare Centrală termică zona Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” – Bod 

Péter Megyei Könyvt{r”; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 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; 

 

Gáj Nándor: Eu la acest punct nu particip nici la deliberare și nici la vot 

pentru că și Școala Populară de Arte și meserii, pe care-l conduc, a depus o cerere. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Cine este contra? - 



 6 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

În urma supunerii la vot, cu 20 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 stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 

2016, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform 

art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

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

probleme de ridicat? 

Cziprián-Kovács Lóránd: L-ați întrebat și pe domnul Bodó Lajos în legătură 

cu prețurile produselor agricole? Altfel o să pățim cu am pățit anul trecut. 

Tamás Sándor: Domnul consilier nu este prezent la ședință, dar cunoaște 

materialul și prețurile din proiectul de hotărâre sunt făcute în baza propunerii  

Ministerului Agriculturii.  

Dacă vor fi probleme atunci la ședința următoare vom modifica prețurile.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

privire la acordarea unui mandat reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor Societatea Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 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? 21 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre prezentat. 
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La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul 

Covasna pentru anul şcolar 2016-2017. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Doresc să vă informez că am efectuat din concediul de odihnă cuvenită pe 

anul 2015 în total 6 zile și s-ar putea să mai efectuez câteva zile în acest an și vă rog 

să-mi aprobați ca zilele neefectuate să efectuez anul viitor.  

Consiliul a luat act de informarea domnului președinte. 

 

Henning László János: Eu n-am efectuat nicio zi din concediul de odihnă 

cuvenit pe anul 2015 și rog să fiți de acord să le efectuez anul viitor.  

Consiliul a luat act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Nagy Iosif: Nici eu n-am efectuat nicio zi și din concediul de odihnă 

cuvenit pe anul 2015, l-aș efectua anul viitor, dacă sunteți de acord.  

Consiliul a luat act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Stimați colegi, stimate domnule președinte. 

Aș dori să vă informez despre o întâmplare destul de ciudată, care s-a 

întâmplat acum cca. o lună. 

Am fost amendat de către poliția rutieră pentru că am traversat strada în loc 

nepermis.  

Am acceptat această măsură sancționatorie, dar problema a fost 

comportamentul agenților de circulație.  

Închipuiți-vă că în intersecția Bulevardului Grigore Bălan cu Bulevardul 1 

decembrie, în zona unde sunt cramele Murfatlar, am traversat strada, pe un loc 

nepermis, la o distanță de cca 40 m de trecerea de pietoni. 

Gândiți-vă domnule președinte, stimați colegi, că poliția m-a urmărit cu 

mașina.  

Eu pieton ei cu mașina.  

Au venit către mine cu mașina, au ieșit din mașină parcă au fost Bonnie și 

Clyde, parcă am fi dat un jaf imens la cramele Murfatlar. 
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Trebuie să vă spun că Cramele Murfatlar se deschid sâmbăta la ora 

10,00 și eu am fost acolo aproximativ la 9,20.  

Deci n-am putut să cumpăr nimic. 

Cei doi agenți de poliție m-au sancționat, sancțiune pe care eu am acceptat-

o, dar i-am întrebat cum au reușit să treacă, peste cele două marcaje longitudinale 

continue, pe partea mea.  

La care n-am primit nici un răspuns.  

Am întrebat de la agentul de poliție dacă nu cumva contravine regulilor de 

circulație traversarea a două benzi longitudinale, la care mi-a zis să mă ocup de 

treaba mea. 

Am formulat o petiție către Poliția Județului Covasna în care am întrebat 

următoarele: 

- agenții poliției rutiere au un alt regulament de circulație pe drumurile 

publice, sau este reglementată tot de OUG nr. 195/2002? 

- dacă agenților poliției rutiere care încalcă prevederile regulamentului, ce 

pedepse sunt aplicate? 

- dacă trecerea peste un marcaj longitudinal, pentru un simplu cetățean se 

aplică pedeapsa complementară de retragere a permisului de conducere, unui 

agent de poliție care face același lucru ce pedeapsă i-se aplică? 

- în cazul în care un agent al serviciului poliției rutiere încalcă grav regulile 

privind circulația pe drumurile publice este sancționată administrativ sau nu? 

Cam acestea erau întrebările mele către conducerea IPJ. 

Am întrebat și dacă există un cod etic de conduită care se aplică agenților de 

poliție rutieră? și nu în ultimul rând care este rațiunea pentru care nevasta mea a 

primit doar 2 puncte amendă pentru aceeași faptă și eu am primit 3 puncte? 

S-ar putea să fie vreun indiciu de greutate sau înălțime. 

L-am întrebat pe agentul care m-a amendat, dacă are cunoștință că și șeful 

lui cel mare, adică Ministrul care a demisionat Gabriel Oprea, eludează regulile și 

regulamentele.  

Probabil întrebarea a fost motivul diferenței pentru care mi-a mărit 

punctajul de sancționare.  

Tamás Sándor: Și ce vi s-a răspuns? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Era o chestiune interesantă. 

Mi-au răspuns că ba prost sunt eu. 

Tamás Sándor: Eu v-am spus că este diferență de școală.  

Cziprián-Kovács Lóránd: Mi-au zis că m-au blocat în circulația deoarece eu 

am vrut să părăsesc locul faptei. 

Mă înțelegeți domnule președinte? 

Deci, ei m-au văzut trecând pe un loc nepermis și au venit cu mașina după 

mine. 

A doua chestiune la care se referă răspunsul șefului brigăzii rutiere din 

Județul Covasna este că: totul a fost regulamentar, ba mai mult girofarele mașinii 

de poliție au fost pornite. 

Închipuiți-vă. 

Nu știu, dar dacă am eu dreptate, atunci doi agenți de circulație din județul 

Covasna au încălcat regulile și n-au fost trași la răspundere, însă dacă au dreptate 
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cei de la conducerea IPJ Covasna atunci care e cea mai mare problemă a poliției 

județul Covasna? 

Să fugărească pietoni sâmbătă dimineața. 

Sunt două concluzii aici domnule președinte. 

Tamás Sándor: Ați vrut să părăsiți locul faptei sau nu? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Eu pe jos ei cu mașina. În fine. 

Sunt două concluzii: una la mână, sloganul poliției din România este „Lege 

și ordine”. 

Eu pentru poliția din Covasna propun să se șteargă cuvântul lege și să 

rămână numai ordine, pentru că e mai scurt, e mai la obiect și corespunde 

realității.  

Pe de altă parte, dacă cea mai mare problemă a poliției rutiere din Covasna 

este să alunge pietonii sâmbăta dimineața la ora 9,20 atunci avem o problemă în 

sensul în care n-au ce să facă, sunt prea mulți.  

Propun micșorarea efectivelor de polițiști din județ pentru că n-au ce face.  

Merg după pietoni cu mașina și cu girofarul aprins. 

Vă mulțumesc.  

Tamás Sándor: Domnule consilier citez un om de televiziune, „trăim în 

România și asta ne ocupă tot timpul”.  

Eu propun să-l invităm la proxima ședință pe domnul comandant al Poliției 

Județene și atunci să revenim la această problemă și la celelalte probleme ridicate 

de domnul consilier Kulcsár.  

S-ar putea ca ședința viitoare iar să avem o ședință extraordinară pentru că 

ieri s-a aprobat bugetul național și conform legii avem obligația să împărțim 20% 

din cota ce revine consiliilor locale. Eu propun să împărțim cât mai repede ca să-și 

poată să proiecteze și ei bugetul. 

La această ședință vom invita și pe domnul comandant și ridicăm 

problemele formulate atât data trecută cât și astăzi.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Klárik Attila: Cum vom ridica această problemă, pentru că domnul coleg a 

fost amendat ca persoană fizică, noi consiliu județean, suntem autoritate a 

administrației publice județene, cum întrebăm?  

Tamás Sándor: Lăsăm pe dânsul să întrebe. El nu numai la ședințele 

consiliului județean este consilier ci peste tot.  

Klárik Attila: Dar n-a fost amendat ca consilier ci ca persoană fizică.  

Și noi avem probleme cu poliția. Am fost și eu amendat. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Na vedeți.  

Dacă noi, cei care suntem aleși într-un for județean, le permitem polițiștilor 

să abuzeze de fiecare dată de funcția lor, atunci oamenii la ce să se aștepte.  

Klárik Attila: N-am permis, am câștigat în tribunal.  

Cziprián-Kovács Lóránd: Bine, este o cale individuală, dar după părerea 

mea este și o problemă comunitară.  

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Radu Iosif: Problema este foarte haioasă și frumos prezentată, a mea nu 

prea. 
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Am o mică problemă, care este la modă, este o problemă curentă și este 

legată de rețeaua școlară pentru învățământul special, dar pe mine mă preocupă 

învățământul normal. 

Este extraordinar de greu să ajustăm noi, pe plan local, în localitățile 

noastre, dar poate că problema este generală, să ajustăm rețeaua școlară potrivit 

legii.  

Există ceva în mentalul colectiv, la nivelul tuturor localităților, și anume 

„De ce trebuie să reducem numărul de posturi?”. 

Eu mă chinui de câțiva ani de zile, să fac ca în localitatea noastră situația să 

fie măcar la limita legii. 

Știți că trebuie să reducem posturi și e justificat.  

Am avut o discuție și cu un inspector de la DNA, care m-a tratat cu foarte 

mult calm, cu înțelegere etc. încât am înțeles că de asta e nevoie.  

Ni se atribuie o oarecare autentică libertate de a organiza rețeaua școlară în 

teritoriu. 

Dar, pe noi nu ne ajută cu nimic faptul că ne zice, domnule director reduceți 

trei posturi, că potrivit legii trebuie să faceți acest lucru și faceți cum vreți 

dumneavoastră aceste reduceri de posturi.  

Această libertate nu ne ajută cu nimic. 

Apelul meu este următor: să facem cumva transpunerea legii în teritoriu, cu 

o oarecare atitudine coercitivă din partea Consiliului Județean. 

Directorii de școli vin cu o propunere de a cere o chestiune. 

Noi nu le putem implementa aceste rețele școlare fiindcă se opun cu 

atribuțiile consiliului de administrație a unei școli. 

Așa suntem, noi directorii de școli parcă am fi statul și toți ceilalți sunt un 

sindicat extraordinar de puternic.  

Cum pot să trezesc eu atitudinea, în cadrul consiliului că noi suntem aici ca 

să luăm hotărâri, ca după aceea directorii să dea decizii.  

Vă asigur că în toate localitățile e așa.  

Primarii trebuie implicați foarte mult și să fie alături de noi ca să facem așa 

cum trebuie.  

Vă spun, că ieri am avut ședință de consiliu de administrație și am rămas 

absolut singur cu decizia de a reduce numărul de posturi. 

În această situație am zis că am să fac un proiect, o variantă, așa cum 

trebuie făcut și nu mă interesează.  

Numai așa se poate, dacă nu cumva va veni de la Inspectoratul Școlar 

direct, sau de la Consiliul Județean o variantă concretă pe care trebuie să urmăm. 

A doua problemă pe care doresc să v-o mai prezint este problema laptelui. 

Aici propun să aveți în vedere, când se face licitația, să se facă pe zone și 

solicit acest lucru din considerente organizatorice. 

Știm cu toții că structurile școlare, au fost construite cu ani în urmă, nu 

întotdeauna au condiții pentru depozitări pe termene mai lungi, plus laptele care 

nu se consumă nu se poate returna, iar dacă pe zone ar face licitații, măcar acolo 

unde există furnizori, cred că organizarea ar fi mai bună și mai ușoară. 

Numai dacă se poate.  
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Legat de prima temă, există suspiciunea pe care eu nu-l împărtășesc 

și vă asigur că particip și la ședințele inspectoratului, dar mie mi-se spune în față 

că nu există transparență cum că se aplică reducerea personalului în rețelele 

școlare în întreg județul.  

Eu încerc să-l lămuresc că nu e adevărat, că este foarte echitabil, toată lumea 

dorește să facă în spiritul legii și echitabil și totuși eu nu pot estompa această 

suspiciune.  

Propun să fie rezonabil să fie transparent și să mă pot duce eu, uitați 

domnule, peste tot se întâmplă pentru că așa e legea. 

În concluzie, trebuie să fim ajutați, noi directorii, pentru nu putem să ne 

ducem cu jandarmi și nici n-avem poliție personală să ne ducem cu ei. 

Să știți că ne ducem în localitățile în care vrem să restructurăm și luăm noi 

cocoașe de la toți, încât nu merită treaba asta, dacă nu suntem ajutați. 

Primarii gândesc electoral și nu vor să ia niște decizii. 

Deci, mai mult sprijin, adică v-am zis la limita coercitivă. 

Tamás Sándor: Sunt impedimente legislative. 

Eu am propus să avem autonomia Ținutului Secuiesc și rezolvam toate 

aceste probleme.  

Radu Iosif: N-are nicio legătură. 

Tamás Sándor: Alte intervenții 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  


