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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,  

din data de 28 noiembrie 2013, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 28 noiembrie 2013, 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. 243 /26 noiembrie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 191/S/26 noiembrie 2013. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Goga Octavian şi Radu Iosif.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

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

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

ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă al acestuia, conform Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi 

participă:  

- Dl. Vargha Mihály – director, Muzeul Naţional Secuiesc; 

- Dl. András-Nagy Róbert – director, Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Fogolyán 

Kristóf”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Stimaţi consilieri, 

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

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

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 
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Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

190/2012 privind stabilirea traseelor şi a programului de transport public de persoane 

prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013; 
 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

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

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

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

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Judeţul Covasna a unui Pre-Acord de finanţare 

pentru reabilitarea drumurilor judeţene; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc-

Székely Nemzeti Múzeum; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

190/2012 privind stabilirea traseelor şi a programului de transport public de persoane 

prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013; 

5. Raportul de activitate pe trei ani al Comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgență dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe; 

6. Diverse 

 

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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

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

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

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

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16) cu excepţia proiectelor de hotărâri 
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de la punctele 3 şi 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct 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 2013; 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a alocat 

județului Covasna suma de 475 mii lei şi trebuie să cuprindem această sumă în bugetul 

Judeţului. 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferencz Lajos: a prezentat materialul.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

şi Judeţul Covasna a unui Pre-Acord de finanţare pentru reabilitarea drumurilor 

judeţene; 

Permiteţi-mi să vă prezint un slide show referitor la drumurile judeţene şi 

comunale din judeţul Covasna.  

Prezintă un slide show.  

 

Pentru negocierea condiţiilor de acordare a creditului propun numirea unei 

comisii care să fie compus din domnul vicepreședintele Henning László János, domnul 

administrator public, președintele Comisiei Economice, președintele Comisiei Juridice, 

directorul Direcției economice, directorul adjunct al Direcției economice, și din șeful 

serviciului Buget, finanțe și contabilitate. 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferencz Lajos: a prezentat materialul.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferencz Lajos: a prezentat materialul.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 190/2012 privind stabilirea 

traseelor şi a programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013; 

 

Rog pe domnul vicepreşedintelui Henning László János să prezinte Expunerea 

de motive, Proiectul de hotărâre şi Raportul de specialitate. 

 

Henning László János: a prezentat materialul.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

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

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe trei ani al 

Comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență dr. Fogolyán Kristóf 

Sfântu Gheorghe. 

 

Rog pe domnul director András-Nagy Róbert să prezinte materialul. 

András-Nagy Róbert: prezintă un slide show. 

Aş dori să mulţumesc conducerii Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi 

domnului senator Klárik László Attila, care este prezent la şedinţă, pentru sprijinul 

acordat. 

Totodată permiteţi-mi să vă cer scuze dacă v-am deranjat cu modificările lunare 

ale organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Judeţean.   

Din păcate, legislaţia actuală nu permite altceva decât să astupăm anumite găuri.  

În final, am o noutate şi anume: de la 1 noiembrie 2013 este asigurat linia de 

gardă la neonatologie.  

Cum am amintit şi în Raportul de activitate, în anul 2011 am fost nevoiţi să 

desfiinţăm această linie de gardă care acum a fost repornită. 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 

Tamás Sándor: Şi noi mulţumim domnului director.  

De la o distanţă mai mare decât de domnul director, eu văd că spitalul este în 

evoluţie. 

Am parcurs până aici un drum lung şi se poate observa această evoluţie serioasă. 

Datoriile cu care am primit spitalul, în urma descentralizării, au fost restituite şi 

am avut posibilitate şi pentru investiţii.  

Eu aşa văd lucrurile şi aşa am văzut că s-a schimbat în bine şi atmosfera 

Spitalului în ultimii 2-3 ani.  

Eu vă felicit şi vă urez spor la treabă şi pentru noul mandat. Sper că vom lucra 

împreună. 

Muncă o să aveţi destulă pentru că trebuie terminată consolidarea Spitalului. 

Probabil dumneavoastră nici nu vă amintiţi de perioada când am primit fonduri şi de la 

Ministerul Sănătăţii, când domnul Cseke Attila şi Ritli László au fost miniştri, în 

perioada 2010-2012. 

De atunci s-a oprit acest proces de a primi fonduri de la Ministerul Sănătăţii. 

Munca nu s-a oprit pentru că după cum aţi văzut din banii consiliului judeţean şi 

din banii spitalului am continuat lucrările.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Tompa György: Stimate domnule preşedinte, domnule director şi stimaţi colegi. 

Mulţumiri domnului director pentru că într-adevăr nu numai dotările cu 

aparatură medicală a Spitalului s-au îmbunătăţit dar s-a îmbunătăţit aproape totul din 

Spital.  

Ne luptăm, de ani de zile, cu o problemă care nu s-a rezolvat nici până azi. 
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În anul 2008, conducerea de pe vremea aceea, nu a majorat salariile 

personalului la nivelul spitalelor de urgenţă. Noi am fost singurii din ţară unde nu s-au 

majorat salariile.  

Din acest motiv am ajuns în situaţia că o asistentă care a fost angajată în anul 

2007 are un salariu de 1300-1400 de lei, iar o asistentă care a fost angajată după anul 

2008 are un salariu de 1800-1900 de lei.  

În cazul medicilor specialişti: un medic care a fost angajat înainte de anul 2008, 

are un salariu de 1800 de lei, iar unui medic care a fost angajat după anul 2008 are un 

salariu de 2300 de lei.  

De exemplu, salariul meu net este 2600 de lei şi de 13 ani sunt şeful secţiei de 

neurologie, iar şeful unei secţii care a fost angajat după anul 2008 cu o vechime în 

muncă de cca. 4-5 ani are salariul de 2900 de lei.  

La nivelul judeţului am încercat să rezolvăm această problemă dar fără succes, 

nu ştiu dacă cumva domnul senator are posibilitate să facă demersuri la nivelul 

Ministerelor, pentru rezolvarea acestei situaţii neplăcute.  

Nu ştim din ce cauză nu se poate rezolva, din cauza lipsei de fonduri sau din 

cauza problemelor juridice.  

Dacă este problemă juridică atunci rezolvarea trebuie să căutăm la un nivel mai 

înalt sau prin avocaţii pe care din când în când îi angajăm pentru rezolvarea unor litigii 

de muncă.  

Trebuie să ştiţi că nu vorbesc în numele meu ci sunt împuternicit de medicii din 

Spital cu expunerea acestei probleme.  

Vă rugăm să ne ajutaţi cumva în rezolvarea acestei probleme.. 

Tamás Sándor: Cred că domnul director ştie răspunsul. 

András-Nagy Róbert: Am vorbit şi personal cu domnul doctor despre această 

problemă mai veche. 

În anul 2010 prima problemă cu care m-am întâlnit a fost problema salariilor. 

În timp de trei ani, de trei ori s-a schimbat legislaţia cu privire la salariile 

personalului. 

În anul 2008 a fost în vigoare o lege care a fost abrogată în anul 2010. În anul 2011 

a apărut o completare care nu mai este în vigoare astăzi.  

Salariile medicilor şi întregului personal medical sunt stabilite de lege şi sunt 

bine definite.   

Nu putem să ne reîntoarcem la legislaţia din anul 2008 şi din această cauză este 

vorba de o problemă juridică.  

Tompa György: Cum se poate că în fiecare spital de urgenţă din ţară este altfel 

de cât la noi? 

Asta este discriminare. 

András-Nagy Róbert: De mai multe ori ne-am adresat Ministerului Sănătăţii pe 

această temă şi Sindicatul Sanitas s-a adresat de trei ori Ministerului dar tot nu am 

primit nicio rezolvare. 

Trebuie să vă spun că nu suntem singurul spital care este în această situaţie.  

Tompa György: Atunci suntem între puţinele spitale. 

Tatár Márta Éva: După ultimele veşti pe care le am primit, va intra în vigoare un 

nou contract de muncă, aşa a promis Ministerul Sănătăţii. 
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Astăzi a fost suspendată greva şi am primit promisiunea ca vor fi încheiate noi 

contracte de muncă, la nivel de ţară, cu angajaţii din sistemul sanitar.  

După părerea mea trebuie profitat de încheierea noilor contracte pentru a 

remedia problema respectivă.  

Este clar că în acelaşi spital, este inacceptabil ca o persoană cu atribuţii identice şi 

pe funcţii identice cu o persoană angajată mai târziu să primească un salariu mai mare 

de cât cel care lucrează acolo de ani de zile.  

Al doilea lucru pe care aş dori să vă spun este că din afară aşa se simte că spitalul 

este pe drumul cel bun, dar de fapt este la începutului unui drum foarte lung pentru a 

deveni un adevărat Spital de urgenţă.  

În situaţia actuală în care zilnic se schimbă legislaţia şi Ministerul azi zice ceva iar 

mâine zice cu totul altceva, ar trebui să vedem cum am putea modifica sistemul sanitar 

din judeţ în aşa fel încât să nu fie aşa de aglomerată secţia de urgenţă a spitalului. 

De multă ori această aglomeraţie care este la urgenţă creează nemulţumiri în 

cazul bolnavilor, când se întâlnesc cazuri de urgenţă bine motivate şi mai puţin 

motivate.  

Şi această problemă ar trebui să fie rezolvată cumva, cum ar trebui să fie 

rezolvată şi problema policlinicii unde la fel este foarte aglomerat şi bolnavii aşteaptă în 

condiţii inumane.  

Eu cred că suntem pe drumul cel bun dar trebuie să vedem unde este necesar 

mai multă atenţie.  

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Ca în basme: am primit dar tot n-am primit Direcţia de Sănătate 

Publică. 

Legislaţia există numai că cei din opoziţie au atacat actul normativ la Curtea 

Constituţională. 

Deci, sperăm că în câteva luni Direcţia de Sănătate Publică va ajunge în 

subordinea Consiliului Judeţean şi atunci o să vedem cum o să reorganizăm sistemul 

sanitar din judeţul Covasna.  

Alte întrebări, observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Dacă se înscrie cineva? 

Poftiţi domnul Kulcsár. 

Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi. 

Ieri Consiliul Judeţean Harghita a decis în privinţa organizării referendumului, 

cu privire la regionalizare. 

Am văzut că decizia noastră a fost atacată de prietenul nostru, Prefectul 

Judeţului. 

Întrebarea mea este cum stăm cu procesul? Care este primul termen de judecată? 

A doua întrebare: în mandatul anterior am adoptat o hotărâre cu privire regiunea 

Ţinutul Secuiesc, care la fel a fost atacat de prefect şi aş dori să aflu ce s-a întâmplat cu 

procesul respectiv. Există o hotărâre definitivă sau nu? 
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În viitor o să avem nevoie de acţiuni comune pentru că nu putem permite ceea 

ce fac cu noi cei de la putere.  

Din întâmplare, nişte oameni ne-am întâlnit la Sântionlunca şi ne-am plimbat 

puţin pe trecerea de pieton.  

Poliţia ne-a aşteptat de dimineaţă. 

În acest Stat poliţia şi serviciile secrete cunosc şi ce gândim. Este un lucru foarte 

interesant.  

Din această motiv ar trebui să vedem care sunt următorii paşi cu privire la 

organizarea referendumului şi dacă n-o să avem altă posibilitate atunci la începutul 

anului fiecare Consiliu Judeţean să adopte încă o hotărâre pentru organizarea 

referendumului.  

Aşa consider că voinţa poporului trebuie avută în vedere. 

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Domnul director Sztakics István Attila va răspunde la întrebările 

formulate de dumneavoastră.  

Sztakics István Attila: La prima întrebare: încă nu a fost stabilit primul termen 

de judecată, deoarece acest proces va fi judecat pe baza Noului Cod de Procedură 

Civilă, care însemnă că în prima etapă, prin corespondenţă, fiecare parte transmite 

tribunalului punctul său de vedere, după care se va stabili primul termen de judecată. 

Momentan suntem în faza în care am primit Cererea de chemare în judecată 

formulată de Instituţia Prefectului cu care a fost atacată hotărârea, la care o să 

transmitem răspunsul până la data de 15 decembrie 2013.  

După aceşti paşi o să aflăm termenul de judecată. 

În legătură cu a doua întrebare: procesul s-a terminat.  

Tamás Sándor: Dacă doriţi să aflaţi ce a scris domnul prefect în cererea de 

chemare în judecată, puteţi solicita o copie de la domnul director Sztakics. 

Bedő Zoltán: Aş dori să mulţumesc domnului Moroianu Ioan că a participat la 

conferinţa organizată de noi pe tema autonomiei. 

Consider că a fost un prim pas spre un dialog român-maghiar. 

Tamás Sándor: A fost un gest elegant din partea fiecăruia. 

Alte probleme de discutat dacă aveţi? 

Kulcsár-Terza József-György: Regret că domul coleg Calinic Sabin, preşedintele 

ATOP-ului, nu poate fi prezent la şedinţă pentru că, aş fi vrut, să primesc explicaţii în 

legătură cu cele întâmplate la Belin.  

Este interesantă situaţia că în ziua aceea chiar în Belin a avut loc şedinţa ATOP-

lui şi diseară s-a întâmplat incidentul.  

Aş dori să primesc nişte explicaţii pentru că aşa consider că este vorba despre o 

infracţiune gravă şi nu numai pentru asta, dar condamn şi atitudinea poliţiei faţă de 

acest caz.  

Când am fost membru în ATOP am solicitat de mai multe ori ca în aceste 

comune să fie repartizaţi poliţişti care cunosc limba maghiară, pentru că locuitorii în 

multe cazuri nu pot comunica cu poliţistul deoarece acesta nu cunoaşte limba maghiară.  

Cunoaştem cazul şi cazul de la Băţanii Mari unde, poliţia în prima fază avea o 

atitudine anume, dar pe urmă cazul s-a terminat exact invers. 

Ştim că nişte tineri au organizat un miting spontan de unde au fost luaţi de 

poliţie şi era să ajungă cazul la procuratură. În legătură cu acest caz nu am primit nicio 
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explicaţie de şeful poliţiei iar eu am fost dat afară din această sală când am vrut să 

întreb anumite lucruri. 

Deci sunt probleme cu poliţia. 

Eu aş dori să se realizeze o bună comunicare între Consiliul Judeţean şi 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie.  

Eu nu sunt nici de partea primarului şi nici de partea poliţistului dar ar fi bine să 

primim o explicaţie din partea ATOP-ului.  

Tamás Sándor: ATOP-ul este înfiinţat tocmai pentru îmbunătăţirea comunicaţiei 

între Inspectoratul de Poliţie şi Consiliul Judeţean. 

Nici eu n-am ştiut că domnul consilier Calinic Sabin va lipsi de la şedinţă, dar 

pentru şedinţa următoare rugăm membrii ATOP-ului să ne prezinte un raport şi o să 

invităm la şedinţă toţi membrii comisiei. 

Va fi bine aşa? 

Kulcsár-Terza József-György: Da. 

Tamás Sándor: Alte probleme de discutat dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


