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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

de 22 noiembrie 2018, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 22 

noiembrie 2018, ora 10,00 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. 305/16 noiembrie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 95/S/16 

noiembrie 2018. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

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

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

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Deaconu Ion și Morar Cătălin George. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Fiind prezenți 29 de consilieri județeni din cei 31 în funcție, drept urmare declar 

deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

de invitaţi participă: 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter”, 

- Dl. Török Sándor – director, S.C. Drumuri și Poduri S.A. 

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii; 

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

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

25 octombrie 2018, 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? 29 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 25 octombrie 2018.  

 

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 vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu 

completarea proiectului ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului 

identificat prin Cărțile Funciare nr. 25290 și nr. 25291 Ghidfalău; 

3. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului 

identificat prin Cartea Funciară nr. 25906 Reci; 

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

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

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 Județean Covasna, Instituția Prefectului - Județul 

Covasna și Fundația „Mihai Viteazul”, în vederea organizării și finanțării 

manifestării Zilei Naționale a României în anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna și Fundația SERA ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament 

nr. 6 Olteni și înființarea a trei case de tip familial în orașele Baraolt și Întorsura 

Buzăului; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, respectiv în folosință gratuită 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii 

Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna 

Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în proprietatea privată a 

județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna, Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei 

Bodoc, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 

Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Asociația pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna, în vederea organizării unor evenimente de interes 

public județean pentru promovarea turismului în județul Covasna; 

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

Județean Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul 

județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei 

de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie 

“Reparații capitale – Centrul de Educație a Adulților Arcuș”; 

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

şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2018; 

9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul  III 2018; 

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

Județean Covasna nr. 169/2018 privind darea în folosință gratuită a bunurilor de 

inventar – obiecte și mijloace fixe din domeniul privat al Județului Covasna către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al Județului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cotelor de participare reală asupra 

părților de uz comun generale a imobilului înscris în Cf. nr. 23317-C1 Sfântu 

Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Libertății nr. 1, județul 

Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe în vederea achiziționării energiei electrice de pe 

Ringul Bursier specializat operat de Bursa Română de Mărfuri; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár; 

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

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare 

și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul 

Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.; 
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17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu 

ofertă în plic, în condițiile legii, a imobilului compus din teren și construcții, 

înscrise în Cf. nr. 23057 Malnaș, nr. cad. 23057-teren în suprafață de 17.386 mp, nr. 

cad. 23057-C1-grajd, 23057-C2- grajd, 23057-C3- cantină+restaurant, 23057-C5-casă 

pompe și 23057-C6-casă pompe, situat în Comuna Malnaș, localitatea Malnaș Băi, 

Județul Covasna; 

18. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrărilor de construire a unui 

șopron pentru furaje de către comuna Bodoc pe terenul aflat în coproprietatea 

Județului Covasna și a Comunei Bodoc, respectiv aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiției ”CONSTRUIRE ȘOPRON 

PENTRU FURAJE ÎN LOCALITATEA OLTENI, COMUNA BODOC, JUDEȚUL 

COVASNA”; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii și Salvamont a unui imobil, aflat în proprietatea publică a 

județului Covasna; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte 

şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a unui 

imobil, aflat în proprietatea publică a județului Covasna; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

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

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018; 

23. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului identificat 

prin Cărțile Funciare nr. 25290 și nr. 25291 Ghidfalău; 

24. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului identificat 

prin Cartea Funciară nr. 25906 Reci; 

25. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu 

privire la efectuarea a 8 zile de concediu de odihnă, în perioada 26 noiembrie-06 

decembrie 2018. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu privire 

la efectuarea a 3 zile de concediu de odihnă, în perioada 3-5 decembrie 2018. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 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 
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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 6, 14, 15, 16 și 21 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenți la şedinţă.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 3, 10, 11, 17, 18, 19 și 20 

este necesar votul a 2/3 al consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, Instituția Prefectului - Județul Covasna și Fundația „Mihai Viteazul”, 

în vederea organizării și finanțării manifestării Zilei Naționale a României în anul 2018; 

 

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

de ridicat? 

Fazakas Péter: Stimate domnule președinte, stimați colegi. 

De când sunt eu consilier județean, consilierii din fracțiunea EMNP-PPM în fiecare 

an am votat alocarea banilor pentru organizarea evenimentelor organizate de 1 

decembrie, nu pentru că ne-am fi bucurat enorm de mult pentru acest lucru, ci din 

respect, având în vedere că este vorba de ziua națională a statului în care trăim. 

Cu toate acestea, în fiecare an cei care au primit cuvântul la serbarea oficială, au 

concurat care dintre ei poate spune lucruri mai dure împotriva maghiarilor și care dintre 

ei poate să ne jignească mai mult. 

Cu tristețe, vom vota și anul acesta contractul de asociere și cu această ocazie îl 

rugăm organizatorii să fie foarte atenți ca nimeni dintre vorbitorii acestui eveniment să 

nu ne jignească.  

Noi suntem cu respect față de națiunea română, față de sărbătoarea națională a 

României și exact acest lucru așteptăm și noi atât din partea organizatorilor cât și din 

partea participanților.  

Vom vota cu această condiție și în cazul în care nu așa se va întâmpla, jurăm acum 

și aici că fracțiunea EMNP-PPMT niciodată nu va fi de acord cu alocarea banilor pentru 

acest eveniment. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Teacă Florentina: Mulțumim colegilor de la EMNP-PPMT că votează acest proiect, 

care de altfel e normal, pentru că e vorba de ziua națională a țării care ne dă salarii, 

indemnizații etc.  

Fazakas Péter: Poate pentru dumneavoastră, pentru mine nu îmi dă, pe mine nu 

mă plătește statul.  

Teacă Florentina: Și indemnizațiile vin de la statul Român.  

Anul trecut nu au fost incidente, sperăm să nu fie nici în anul acesta. 
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O să transmit domnului Prefect dorința dumneavoastră, de altfel s-a 

discutat și în comitetul de organizare acest lucru. 

Noi nu dorim incidente de acest gen, însă nu putem împiedica oamenii din țară 

care vor să vină la Sfântu Gheorghe, nu avem baza legală cum să împiedicăm. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Nu vreau să intru în polemică, dar indemnizațiile și salariile care se plătesc din 

bugetul național ajung la noi totuși din impozitele plătite de cetățenii români. 

Teacă Florentina: Suntem toți cetățeni români. 

Tamás Sándor: Unii plătesc impozite de care beneficiază toată țara, dar nu vreau 

să intru în polemică. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Pethő István: Și noi avem o părerea foarte asemănătoare ca și fracțiunea EMNP-

PPMT, dar noi schimbăm puțin ordinea în sensul că dacă anul acesta nu vor fi incidente, 

nu vor venii cetățeni din Noua dreaptă cu lozinci anti maghiare, cu scandări jignitoare în 

direcția națiunii maghiare, atunci anul viitor vom vota asocierea, dar acum ne vom 

abține.   

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Atunci o să spun și eu opinia grupului de consilieri din UDMR, că desigur și noi 

am avut astăzi ședință de grup. 

Trebuie să înțelegem că din când în când trebuie să fim modești și să înțelegem și 

opinia altora, însă ne place, nu ne place, suntem de acord sau nu suntem de acord cu 

aprobarea sumelor pentru organizarea zilei naționale a României, care este reglementat 

în Constituția României la art. 12 simbolurile naționale și ziua națională, eu cred că 

suntem așa de educați încât respectăm necondiționat reglementările din Constituție. 

Am avut divergențe, am avut propuneri la modificarea Constituției, am avut 

declarații politice înainte de adoptarea Constituției chiar și în referendumul de adoptare 

a Constituției, dar după adoptarea Constituției respectăm prevederile acestuia, în plus 

avem și educația de a stima și de a înțelege cetățenii pentru care această zi este zi de 

sărbătoare.  

În acest context eu propun să votăm cu „DA” și de data aceasta pentru acest punct 

de pe ordinea de zi.   

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 2 „abțineri” (Pethő István și Lukács László) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA 
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ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni și înființarea a trei 

case de tip familial în orașele Baraolt și Întorsura Buzăului; 

 

Data trecută am mai discutat despre acest aspect și anume închiderea Centrului de 

plasament nr. 6 Olteni și construirea, utilarea, mobilarea și punerea în funcțiune a 3 case 

de tip familial la Baraolt și Întorsura Buzăului în parteneriat cu Fundația SERA 

ROMANIA și DGASPC 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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

în administrare, respectiv în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor 

și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în 

proprietatea privată a județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării 

activității acestora ; 

 

În fiecare an prelungim darea în administrare a acestor imobile pentru Școala 

Specială și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 

instituții din subordinea Consiliului 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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cooperării între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Comuna 

Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, Direcția Generală de Asistență Socială și 
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Protecția Copilului Covasna, Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna, în vederea organizării unor 

evenimente de interes public județean pentru promovarea turismului 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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018 cu privire 

la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit 

estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota 

de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, a 

estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene 

și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 

 

Alocăm în total 130 de mii de lei, orașului Covasna cu 100 mii lei și Comunei 

Comandău cu 30 mii lei, pentru întreținerea pe timp de iarnă a DC 14 în orașul Covasna 

și Comandău.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico 
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– economici pentru obiectivul de investiţie “Reparații capitale – Centrul de Educație a 

Adulților Arcuș”; 

 

Este vorba despre suma de 265 de mii de lei, care va fi inclus în rectificarea 

bugetului și care se va folosi pentru reabilitarea tuturor grupurilor sanitare și băile de pe 

lângă camerele din Centrul de la Arcuș, unde în ultimii 12 ani n-a fost făcut nicio 

reparație și pentru această intervenție trebuie să aprobăm DALI. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

județean pe anul 2018; 

 

Așa cum am spus mai înainte, este vorba de 100 de mii de lei pentru orașul 

Covasna, 30 de mii de lei pentru Comuna Comandău și a intrat din partea Guvernului 

României 1.127 mii de lei pentru susținere centrelor publice pentru persoane adulte cu 

handicap și pentru susținerea sistemului pentru protecția copilului.  

La fel includem 18 mii de lei pentru aparatură medicală și 265 de mii de lei, așa cu 

v-am spus, pentru Școala Populară de Arte și Meserii pe care-l va folosii pentru 

reabilitarea grupurilor sanitare. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 
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Ansamblul de dansuri Trei Scaune-Háromszék și Centrul de Cultură au câștigat 

câte un proiect finanțat din Fondul Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt și Fondul Național 

Cultural al Ungariei, 1,5 milioane de forinți, respectiv 2,8 milioane de forinți și aceste 

sume trebuie incluse în bugetul nostru. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul  III 2018; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 169/2018 privind 

darea în folosință gratuită a bunurilor de inventar – obiecte și mijloace fixe din domeniul 

privat al Județului Covasna către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai 

Viteazul” al Județului Covasna; 

 

Este vorba de bunuri în valoare de 541 mii de lei, dacă vă amintiți acum două luni 

la fel am dat în folosință gratuită bunuri și obiecte de inventar, mijloace fixe în valoare 

mai amare de 1 milion de lei și aceste bunuri au fost cumpărate pe parcurs și acum le 

rezolvăm și pe plan juridic.  

 

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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea actualizării cotelor de participare reală asupra părților de uz comun generale a 

imobilului înscris în Cf. nr. 23317-C1 Sfântu Gheorghe, situat în Municipiul Sfântu 

Gheorghe str. Libertății nr. 1, județul Covasna; 

 

Este vorba despre sediul Ansamblului de Dansuri Trei Scaune-Háromszék pe care 

am preluat, acum câteva luni de zile, de la Consiliul Local Sf. Gheorghe și acum trebuie 

clarificat și suprafețele din jurul clădirii.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe în 

vederea achiziționării energiei electrice de pe Ringul Bursier specializat operat de Bursa 

Română de Mărfuri; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna ca 

membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” 

- Bod Péter Megyei Könyvtár; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece 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? 29 de voturi  
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea unor studii, precum și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul 

Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR 

S.R.L.; 

 

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

de ridicat? 

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

Tamás Sándor: Bine, mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

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

completările ulterioare.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic, în condițiile legii, a 

imobilului compus din teren și construcții, înscrise în Cf. nr. 23057 Malnaș, nr. cad. 

23057-teren în suprafață de 17.386 mp, nr. cad. 23057-C1-grajd, 23057-C2- grajd, 23057-

C3- cantină+restaurant, 23057-C5-casă pompe și 23057-C6-casă pompe, situat în Comuna 

Malnaș, localitatea Malnaș Băi, Județul Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Floroian Stelian-Olimpiu: În ședința comisiei de specialitate eu am propus 

schimbarea tipului de licitație cu licitație deschisă cu strigare care este în avantajul 

ambelor părți atât a Consiliului Județean Covasna cât și a Consiliului Local Malnaș. 

Licitația cu strigare cu siguranță ne va aduce bani în plus.  

Tamás Sándor: Colegii din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna în baza propunerii formulate de Dumneavoastră au pregătit două variante de 

proiecte de hotărâri împreună cu întreaga documentație pentru ambele variante.  

Acum trebuie să decidem care variantă să rămână. 
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Floroian Stelian-Olimpiu: Este mult mai în regulă ca licitația să se desfășoară cu 

strigare pentru că așa va afla mai multe societăți de această intenție de vânzare.  

Tamás Sándor: Va fi făcută public.  

Henning László-János: Indiferent ce procedură se alege, intenția va fi făcută 

public atât în ziarele locale cât și în ziarele de circulație națională.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Interesul Consiliului Județean Covasna este ca să 

participe cât mai mulți.  

Grüman Róbert-Csongor: Nu există o garanție ca la un tip de licitație să fie mai 

mulți participanți.  

Fiecare tip are avantajele și dezavantajele sale. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Din punctul nostru de vedere licitația cu plic nu este 

corectă.  

Grüman Róbert-Csongor: Din punctul dumneavoastră de vedere.  

Tamás Sándor: Acest imobil a fost cumpărat acum 5 ani de zile și acest raport de 

evaluare arată că prețul de pornire e mai mare de cât prețul de cumpărare și desigur va fi 

înființat și o comisie în acest sens, din care vor face parte consilieri județeni. 

Singura rugăminte a noastră este, dacă se poate, ca în termen de 2 luni de zile să 

finalizăm această licitație pentru că raportul de evaluare va expira în 2 luni de zile. 

Dacă n-am reușit revigorarea acestui imobil atunci interesul nostru este să primim 

înapoi banii care ni se cuvine și asta este și interesul Comunei Malnaș care de altfel are 

50% cotă parte din acest imobil.  

Henning László-János: Probabil în comisii s-a explicat că nu este vorba de un 

teren din centru, pentru care a fost depus proiect la PNDL, ci este un teren în afara 

satului lângă carieră. 

Din partea noastră tipul licitației este absolut indiferent mergem pe varianta care 

decid consilierii. 

După cum v-am spus, aparatul de specialitate a pregătit în urma solicitării 

dumneavoastră ambele variante. 

Vom numi o comisie la licitație deschisă, unde comisia trebuie să fie foarte bine 

pregătită pentru a putea derula această licitație.  

Evident comisia va fi alcătuită din consilieri județeni cum a fost și la cumpărare.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Cine o să ia plicul? Comisia? 

Henning László-János: În acest caz e mai simplu, pentru că se ia plicurile sigilate 

și după deschidere în care este prețul cel mai mare acela va fi câștigătorul. 

Dar cum v-am spus, nu e nicio problemă dacă mergem pe cealaltă versiune.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Asta a fost părerea noastră. 

Tamás Sándor: Ținem cont de părerea dumneavoastră și de aceea am pregătit 

două variante și dacă susțineți că este mai bine din partea noastră nu e nici un obstacol să 

adoptăm varianta propusă de dumneavoastră. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Keresztely Irma: Stimate coleg!  

Este doar parțial adevărat că o licitație deschisă oferă șanse mai mari pentru 

beneficiar de a câștiga o sumă mai mare din vânzarea imobilului sau terenului respectiv. 

Este totuși o problemă și din experiența mea personală știu că de fiecare dată prin 

licitație cu plic închis, deci cu oferta în plic închis câștigi mai mult, pentru că ei între ei nu 

se cunosc, nu vorbesc, nu stabilesc anumite reguli și prețuri și cunoscând prețul de la 
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care se pornește, evident că cel care dorește să achiziționeze va veni cu o ofertă mult-

mult peste oferta respectivă.  

Prin urmare interesul nostru, al Consiliului Județean Covasna, este acela de a lua 

cât mai mulți bani pentru imobilul pe care scoatem la vânzare, deci este interesul nostru. 

Dacă mergem pe varianta licitație deschisă atunci se văd totul pe loc și câte o dată 

la puls 10 lei deja cineva câștigă licitația pentru că ceilalți au venit de formă sau se înțeleg 

între ei. 

Deci, din punct de vedere al licitației, atunci când am lucrat la Inspectoratul Școlar, 

întotdeauna cele în plicuri închise a funcționat mult mai bine. 

S-a deschis la o anumită zi la o anumită oră, comisia a lucrat frumos și a punctat 

fiecare criteriu așa cum este indicat și până la urmă s-a decis în funcție de aceasta.  

La licitațiile deschise sunt niște jocuri teribile și Consiliul Județean Covasna va 

pierde.  

Nu există nicio garanție. 

Asta este părerea mea personală. 

Deci eu susțin prima variantă și anume cu plic închis.  

Nagy Iosif: Cele mai multe licitații din județ sunt organizate de Regia Națională a 

Pădurilor, ei au o experiență în acest sens și fiecare licitație ținută de ei este cu licitație în 

plic care chiar este mult mai avantajos pentru vânzător. 

Și eu sunt de părere că este mai avantajos licitația în plic. 

Bodó Lajos: Asta depinde câți ofertanți sunt. 

Tamás Sándor: Experiență avem, argumente sunt. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Noi susținem în continuare varianta licitație cu 

strigare.  

Tamás Sándor: O să dau o speță: suma de pornire este 242 de mii de lei, dacă este 

licitație în plic închis și va fi un singur candidat, el nu știe că este singurul candidat și va 

oferi, hai să zicem, 400 de mii de lei. 

Am deschis plicul și am primit 400 de mii de lei.  

Dacă e licitație deschisă și este un singur candidat el cu siguranță va cumpăra cu 

242 de mii de lei, dar într-adevăr sunt și alte situații când la licitația deschisă nu se înțeleg 

între ei și o să ridice suma.  

Am participat și noi la o asemenea licitație. 

Sunt două tipuri și fiecare are avantaje și dezavantaje.  

Nagy Iosif: Cel mai important este să plătească o garanție fiecare. 

Henning László-János: Garanția este 10% din prețul de pornire, deci cine depune 

oferta trebuie să depună și 10% garanție, altfel nu poate participa la licitație.  

Tamás Sándor: Propun 5 minute de pauză când fiecare grup de consilieri poate 

consulta în privința licitației.  

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Grupul de consilieri UDMR va vota uniform, vom sprijinii 

varianta licitație prin strigare dacă domnul consilier Floroian Stelian-Olimpiu va accepta 

să fie președintele comisiei.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Cum ar să spun acum că nu accept? 

Tamás Sándor: Avem pregătit și această variantă. 

Politic vă întreb, veți accepta să fiți președintele comisiei?  
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Floroian Stelian-Olimpiu: Accept.  

Varga Zolán: Față de ceea ce s-a prezentat în comisii de specialitate și s-a publicat 

și pe site aș avea o propunere în sensul ca să fie specificat în mod ex verbis că vindem 

cota noastră de ½. 

Dacă citim varianta inițială se poate interpreta că vindem și cota Consiliului Local 

Malnaș.  

Tamás Sándor: E absolut logic. 

Varga Zolán: Indiferent de modalitatea licitației. 

Dacă se schimbă modalitatea se vor schimba și anumite articole în funcție de 

modul de procedură.  

Tamás Sándor: Deci, prima dată vom vota despre modalitatea licitației și după 

aceea vom vota conținutul proiectului de hotărâre. 

Supun la vot propunerea domnului consilier Floroian Stelian-Olimpiu privind 

vânzarea imobilului prin licitație deschisă cu strigare.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea 

domnului consilier privind vânzarea imobilului prin licitație deschisă cu strigare. 

 

În acest caz se schimbă titlul proiectului de hotărâre care va fi „privind vânzarea 

prin licitație publică deschisă cu strigare, în condițiile legii, a imobilului compus din 

teren și construcții, înscrise în Cf. nr. 23057 Malnaș, nr. cad. 23057-teren în suprafață de 

17.386 mp, nr. cad. 23057-C1-grajd, 23057-C2- grajd, 23057-C3- cantină+restaurant, 23057-

C5-casă pompe și 23057-C6-casă pompe, situat în Comuna Malnaș, localitatea Malnaș 

Băi, Județul Covasna”, art. 1 se va trece sintagma “Se aprobă vânzarea prin licitație 

publică deschisă cu strigare…”, art. 6 alin. (2) Se aprobă valoarea saltului de supralicitare 

de 25.000 lei.”, restul proiectului de hotărâre rămâne de schimbat, iar caietul de sarcini la 

fel se va schimba. 

 

Consult președinții comisiilor de specialitate să prezinte Rapoartele de avizare 

pentru proiectul de hotărâre în forma modificată, fiindcă este vorba de o modificare de 

esență nu numai de formă. 

Calinic Sabin: Comisia I avizează favorabil. 

Ambrus József: Comisia II avizează favorabil. 

Bodó Lajos: Aviz favorabil. 

Kiss Imre:Avizăm favorabil 

Oltean Csongor: Comisia V. avizează favorabil 

Klárik Attila: Avizăm favorabil. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările ulterioare. 

 

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

privind acordul pentru realizarea lucrărilor de construire a unui șopron pentru furaje de 

către comuna Bodoc pe terenul aflat în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei 

Bodoc, respectiv aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul 

de investiției ”CONSTRUIRE ȘOPRON PENTRU FURAJE ÎN LOCALITATEA OLTENI, 

COMUNA BODOC, 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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea dării în administrarea Centrului Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont a unui imobil, aflat în proprietatea publică a 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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a unui imobil, aflat în proprietatea publică a 

județului Covasna; 
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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? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și doi 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 2018; 

 

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

de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 

46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind reglementarea situației juridice a terenului identificat prin Cărțile Funciare nr. 

25290 și nr. 25291 Ghidfalău; 

 

Este vorba despre 1,9 km de drum comunal care va deveni drum județean 121E. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind reglementarea situației juridice a terenului identificat prin Cartea Funciară nr. 

25906 Reci; 

 

Este vorba despre 480 m drum care va deveni drum județean 121E. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Diverse, unde avem 

cuprins două informări. Dau cuvântul domnului vicepreședinte Grüman Róbert-

Csongor.  

Grüman Róbert-Csongor: Doresc să informez plenul că voi efectua 8 zile de 

concediu de odihnă, în perioada 26 noiembrie-06 decembrie 2018. 
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Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte Grüman Róbert-

Csongor. 

Tamás Sándor: Mulțumim. Domnul vicepreședinte Henning László-János la fel 

are o informare.  

Henning László-János: Eu voi efectua a 3 zile de concediu de odihnă, în perioada 

3-5 decembrie 2018. 

Consiliul ia act de informarea domnului Henning László-János. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți intervenții, probleme de discutat în cadrul 

punctului Diverse? 

Poftiți domnul Pethő. 

Pethő István: În data de 23 octombrie 1956 studenții de la Timișoara, au auzit 

vestea bombă că la Budapesta s-a izbucnit revoluția.  

A fost convocată o ședință a studenților a cărei inițiatori au fost: Aurel Baghiu, 

Friedrich Barth, Heinrich Drobny, Caius Muțiu, Nagy László, Teodor Stanca, Aurelian 

Păuna și la această ședință au fost prezenți 2000 de studenți, a fost prezent și rectorul 

Coriolan Drăgulescu, Ministerul educației care a numit pe revoluționarii din Budapesta 

huligani, hortiști și fasciști, după care studenții au început să fluiere și au strigat 

următoarele: „Cunoaștem ce s-a întâmplat este vorba de o revoluție și poporul maghiar a 

strigat: afară cu rușii din țară” și noi considerăm că nu avem nevoie de trupe Sovietice, 

pentru că în perioada aceea erau trupe ale armatei Ruse și în România, mai bine să plece 

acasă.  

Au fost strigăte „Afară cu Rușii”, „Vrem libertate”, după care au ținut un minut 

liniște.   

Consecința acestei ședințe era că 3000 de studenți au fost arestați, 26 au fost 

condamnați în total la 78 de ani de închisoare.  

90% din studenții condamnați au fost de naționalitate română, aș numii două 

persoane care au fost executate, condamnate la moarte spun aceste lucruri în legătură cu 

cele discutate la ședința trecută la care eu n-am putut fi prezent, pentru că eram invitat la 

Doberdo, unde au avut loc ceremonii de 100 de la terminarea războiului cel mare Grande 

Gerla. 

În zona aceea au fost extraordinar de multe victime, ca rezumat pe timp de 2,5 ani 

au fost pierderi omenești pe partea Austro-Ungară 450 de mii, pe partea Italiană 600 de 

mii și noi am vizitat acele cimitire și locuri comemorare ale victimelor. 

Ceea ce m-a surprins este modul în care se respectă deși undeva Ungurii erau 

inamicii Italienilor, dar toate monumentele sunt puse în ordine, cimitirele la fel. 

De exemplu chiar la vârful muntelui Doberdo scrie în italiană o propoziție foarte 

interesantă care mi-a plăcut, chiar m-a surprins, scrie că „Soldații Italieni și Unguri s-au 

înfrățit în moarte”, acolo efectiv funcționează un muzeu, un muzeu privat pe care sunt 

puse toate steagurile pe lângă steagul Italian este steagul Maghiar, steagul Sloven, 

steagul Austriac. 

Am participat la o ceremonie de reinaugurare a unei capele, capela maghiară, 

unde a fost și o fanfară militară din Ungaria, s-au intonat imnurile Italiei și Ungariei și 

ofițerul italian a stat drepți și la intonarea imnului Ungariei. 
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După aceea am vizitat încă trei locuri, cimitirul Italian și cimitirul Austro-

Ungar și ne-a plăcut foarte mult modul în care au tratat, în același mod, indiferent că era 

vorba de un cimitir Italian sau un loc de comemorare cât și a inamicilor. 

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Fazakas Péter: Mulțumim domnului coleg Pethő István pentru acest raport 

valoros, am primit niște informații prețioase. 

Ședința trecută am primit o promisiune din parte conducerii S.C. Gosp Com S.A. 

Sf. Gheorghe că vor depune în scris la Consiliul Județean Covasna o anexă la raportul de 

activitate pe care vom primi și noi.  

A sosit cumva această anexă? 

Henning László-János: Nu știu, dar o să verific.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt.  

Klárik Attila: Am ascultat cu mare atenție cele spuse de domnul consilier Pethő, 

dar n-am înțeles care era esența discursului. 

Tamás Sándor: O să discutați despre asta personal. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


