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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 9 octombrie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Doresc să salut prezența domniilor voastre la ședința de astăzi.. 

Este prima ocazie din istoria pe care o știm noi și nu numai noi ci și cel mai 

bătrâni dintre noi, că avem o ședință a celor două consilii județene Harghita și Covasna. 

Avem fiecare colaborări și cu alte județe, noi din Județul Covasna avem 

colaborare cu Județul Brașov și cu unitățile administrativ-teritoriale locale, dar acesta 

este prima ocazie când cele două județe am putut să găsim nu numai probleme practice 

de discutat, o să vedeți că fiecare consiliu are pe proiectul ordinii de zi probleme/puncte 

comune și o să avem și o prezentare, împreună cu domnul președinte Borboly Csaba, cu 

privire la cele realizate în comun în ultimii șapte ani de zile. 

Această ședință este și un mesaj simbolic pentru a dezvolta aceste relații.  

Salut prezența primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali din cele cinci 

unități administrativ-teritoriale  care fac parte din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Csomád-B{lv{nyos, precum și domnilor consuli de la Consulatul 

General al Ungariei și domnilor deputați Fejér László-Ödön, Korodi Attila și Antal 

István. 

Salut și conducătorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Covasna, directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna, și reprezentanții mass-mediei.  

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

9 octombrie 2015, ora 12,00, aici la Panorama Sfânta Ana, 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. 230 /7 octombrie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi 

prin adresa nr. 142/S/7 octombrie 2015. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 17 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Benedek Erika, Calinic Sabin, Demeter L{szló, Dezső 

Csongor-Attila, Goga Octavian, Keresztely Irma, Klárik Attila, Orbán Miklós, Radu 

Iosif, Szőcs Gabriella-Timea, Tatár Márta-Éva, Tompa György şi Tóth Zoltán. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 
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La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului 

Covasna, nu participă nimeni.  

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului. 

 

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

proiectului ordinii de zi încă un proiect de hotărâre și anume. 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

131/2015 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna- 

Kov{szna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei “Terra Siculorum 2021 

Egyesület” cu scopul de a susține candidatura Municipiului Sfântu Gheorghe la titlul de 

”Capitala Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România; 

Nu trebuie să vă speriați pentru că avem o altă soluție juridică. 

Urgența includerii acestui proiect de hotărâre pe proiectul ordinii de zi se 

motivează cu faptul că Consiliul Local Sf. Gheorghe mâine are ședință și vor putea 

modifica și ei hotărârea în cauză.   

 

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

proiectului ordinii de zi. 

Kulcsár-Terza József-György: Stimați domni președinți, stimați colegi și stimați 

invitați, doamnelor și domnilor. 

În numele fracțiunii PCM-MPP, rog să-mi permiteți să fac o declarație politică 

după epuizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt? 

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

Cine este pentru? 18 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

conform propunerii.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Informare privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliile Județene 

Covasna și Harghita, în perioada 2008-2015;  

2. Informare privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Csomád-

Bálványos; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării județului Covasna cu județul 

Harghita în vederea participării în comun la Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”; 
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4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015; 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

131/2015 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului 

Covasna- Kov{szna Megyei Művelődési Központ la înfiinţarea Asociaţiei “Terra 

Siculorum 2021 Egyesület” cu scopul de a susține candidatura Municipiului 

Sfântu Gheorghe la titlul de ”Capitala Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în 

România; 

 

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? 18 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

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

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

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

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Informare privind activitățile 

desfășurate în comun de către Consiliile Județene Covasna și Harghita, în perioada 

2008-2015; 

 

Permiteți-mi ca împreună cu domnul Președinte Borboly Csaba să vă prezentăm 

materialul.  

Domnii Președinți Tamás Sándor și Borboly Csaba prezintă un slide show. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Informare privind activitatea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Csomád-Bálványos; 
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Rog pe domnul Albert Zoltán să prezinte materialul. 

Albert Zolt{n prezintă un slide show. 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Borboly Csaba: Eu sper ca cele expuse vor fi realizate și această echipă va 

continua activitatea și chiar o să revenim în fața consiliilor județene cu aceste proiecte 

care vor fi dezvoltate. 

Echipa care lucrează la aceste proiecte trebuie mărit și trebuie majorat și 

cotizația.  

Deja se vede pentru ce trebui majorat contribuția pentru că până acum am plătit 

cotizația dar așa o prezentare axată pe viitor încă n-am văzut. 

Felicitări.   

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

aprobarea colaborării județului Covasna cu județul Harghita în vederea participării în 

comun la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 „Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”; 

 

 Este vorba de reabilitarea drumului, care leagă Județul Harghita cu județul 

Covasna, print-un proiect care depunem la POR, care se referă la sistemul de drumuri 

județene din depresiunea Baraoltului și depresiunea Odorheiu Secuiesc, în lungime 

totală de 55,7 km și în valoare totală de 12,5 milioane de euro.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 18 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 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 

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

județean pe anul 2015; 

 

Acest proiect cuprinde mai multe puncte importante. 
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Începând cu 1 octombrie 2015 se poate majora salariul angajaților din 

sectorul bugetar cu 12% și angajaților din sistemul de sănătate cu 25%, ceea ce este un 

lucru foarte important pentru că știm cu toții cât de mici sunt salariile acestor angajați.  

La instituțiile în care nu au fost fonduri pentru majorarea salariilor, pentru acele 

instituții repartizăm fonduri pentru efectuarea acestor majorări.  

Este vorba de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna, de 

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, Căminul pentru 

Persoane vârstnice Hăghig, Spital Județean de Urgență, Muzeul Național Secuiesc, 

Ansamblul de Dansuri Trei Scaune și Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont.  

Pe lângă acestea alocăm suma de 113 mii de lei pentru a construi a centrală 

termică la Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogoly{n Kristóf și pentru proiectul de 

extindere a Unității de Primiri Urgențe. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 18 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 131/2015 privind aprobarea 

participării Centrului de Cultură al Județului Covasna- Kov{szna Megyei Művelődési 

Központ la înfiinţarea Asociaţiei “Terra Siculorum 2021 Egyesület” cu scopul de a 

susține candidatura Municipiului Sfântu Gheorghe la titlul de ”Capitala Europeană a 

Culturii” pentru anul 2021 în România; 

 

Cum am amintit și la începutul ședinței, domnul prefect avea obiecțiuni în 

legătură cu această hotărâre și de aceea trebuie să-l revocăm, dar am găsit o altă soluție 

juridică pentru rezolvarea problemei. 

După ce va fi revocată hotărârea Consiliului Județean Covasna, Centru de 

Cultură prin hotărârea Consiliului de Administrație va asocia și noi vom cuprinde 

suma necesară în bugetul pentru anul viitor al Centrului de Cultură.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 18 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Am formulat un text prin care dăm acordul ca Centrul de Cultură al Județului 

Covasna să participe la înființarea asociației, care sună în felul următor:  

Având în vedere Ghidul Comisiei Europene pentru orașele care se pregătesc 

pentru depunerea candidaturii Capitala Europeană a Culturii 2021 în România, propun 

să ne exprimăm acordul de principiu, cu vot, cu intenția de participare a Centrului de 

Cultură al Județului Covasna, ca partener în demersul municipiului Sfântu Gheorghe, 

de a candida pentru titlul de Capitala Europeană a Culturii 2021 în România și să 

participe la înființarea Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”. 

Propun să votăm. 

Cine este pentru? 18 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, consiliul a fost de acord ca 

Centrul de Cultură al Județului Covasna să participe la înființarea asociației.  

 

Dau cuvântul domnului consilier Kulcsár-Terza József-György care are de 

prezentat un material.  

Kulcsár-Terza József-György: Prezintă o declarație și-l roagă deputații UDMR să 

prezinte în Parlamentul României, până la data de 1 decembrie 2015, proiectul de lege 

cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc.   

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt observații? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Ca reprezentantul PNL-ului în legătură cu această 

declarație în mare măsură suntem de acord, dar sunt niște probleme de formulare și din 

această cauză ne vom abține la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumim pentru observație, dar nu va fi supus la vot ci o să 

luăm act de declarație.  

Alte observații dacă sunt? 

Moroianu Ioan: Salut distinșii domni, distinsele doamne. 

Trăim o nouă istorie regională, o nouă inițiativă a celor două județe. 

În legătură cu Miorița consider că acolo aveau oi, cai și câini mai buni, dar 

consider că la nivel național avem consilieri mai buni și avem un timp pe care-l 

acordăm într-adevăr pentru a dezvolta economia pentru că avem nevoi de locuri de 

muncă cât și de  ramurile și programele care au fost prezentate. 

Aș puncta patru lucruri: trăim, muncim, vorbim, gândim. 

Muncim prin tradiție și obiceiuri, gândim la fel diferit esențial, dar avem o 

gândire critică, creativă, constructivă cu anumită logică.  

Dacă suntem creștini, înseamnă că avem biserică, avem Dumnezeu și avem 

cultură. 
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Pe plan social, m-am gândit că ar fi fost nevoie, pe lângă serviciile pe care le 

aducem noi familiilor, școlii și bisericii, ar fi fost bine să fie aici cu noi și un preot, 

indiferent de ce religie, care să ne binecuvânteze. 

Am observat că și în Parlamentul României e tradițional binecuvântarea.  

Deci putea să ne dea o binecuvântare ca să nu putem uita niciodată ceea ce am 

început astăzi. 

Pe plan creștin acest preot ar fi putut duce mesajul pe care cele două consilii 

județene ar fi putut să transmită. 

Din punct de vedere al acelui cântec pe care a cântat domnul Vaszi Levente și 

care m-a impresionat, l-aș numi dor, l-aș numi hotar, l-aș numi hotar al lumii, pentru că 

probabil marii lumii le au încurcat hotarele sau dorurile naționale, locale și regionale.  

Ca logică: avem un vis al revoluționarilor de la 1848, avem logica lui Bălcescu, al 

lui Kossuth, pentru că dacă ar fi înțeles împreună am fi progresat, dar consider că atât 

noi Covasna, Harghita și Mureș indiferent de ținut avem voie să ne exprimăm, în orice 

limbă, ceea ce gândim sau ceea ce dorim, bine înțeles respectând Constituția.   

Vă invit la Oituz, ca să vedeți că tot ceea ce am spus eu este o realitate.  

Domnule președinte, cu această ocazie vă fac o invitație ca să puteți să vedeți că 

acolo copii noștri pot să înțeleagă tot dorul acesta și toată dragostea de Ardeal, de imn, 

de cântec pe toate limbile pe care noi le vorbim aici.   

Vă mulțumesc și doresc inițiatorilor o viață lungă și trainică în aceste idei. 

Munții noștri aur poartă,  

Noi cerșim din poartă-n poartă,  

În loc să ne creștem copii, să ne creștem obiceiurile și tradițiile.  

Cum să crească economia cu salarii atât de mici? Cum să faci consum sau cum să 

faci producție? 

Le place domnilor sau nu le place, Miorița se termină tot printr-o dispută, avea 

cai, avea câini mai mândri sau mai frumoși. 

Când m-au sunat și m-au convocat în această ședință, am simțit că trebuie să fiu 

aici în plan personal.  

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Bedő Zoltán: Stimați domni președinți, domni deputați, primari și colegi.  

Participând la această ședință comună, mă simt ca băiatul din basm, și anume 

unul dintre ochi plânge iar celălalt zâmbește.  

Zâmbește pentru că în sfârșit s-a realizat această ședință comună și plânge 

pentru că nu sunt prezenți și reprezentanții județului Mureș, pentru că o mare parte din 

județul Mureș aparține de Ținutul Secuiesc, ne mai vorbind de faptul că cele trei județe 

au probleme comune. 

Bănuiesc că au fost invitați dar din anumite motive nu au putut veni.  

Trebuie găsit modul ca din când în când politicienii din Ținutul Secuiesc să se 

întâlnească pentru a discuta despre problemele comune.  

De exemplu ar fi bine să se întâlnească în 6 în 6 luni.  

Mulțumesc pentru domnul Moroianu Ioan, cu care sunt consătean, ca el fiind 

singurul reprezentat al românilor din județul Covasna și î-mi pare rău că ceilalți colegi 
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români n-au venit, fiindcă avem probleme comune și trăim împreună, adică ar trebui 

să trăim împreună și nu unu lângă altul. 

Problema este că nu trăim împreună ci trăim unu lângă altul, am creat societăți 

separate între care nu există drum de acces. 

Referitor la propunerea colegilor din PCM-MPP, în numele EMNP-PPMT 

Covasna pot să vă spun că susținem propunerea în totalitate și înainte ca juriștii să 

formuleze vreo observație, atrag atenția ca de fiecare dată națiunea asuprită trebuie să-

și exprime cel puțin dorința că vor să trăiască liber.  

Pot să vă spun în fața tuturor că într-adevăr suntem asupriți, nu numai ungurii 

din Ținutul Secuiesc dar și românii din anumit punct de vedere.  

Dacă ne gândim la istorie, dacă am fi așteptat ca cei de la putere să adopte legi 

prin care ne dă dreptul să dăm cu părerea atunci niciodată n-am fi făcut nici un pas în 

față și până în prezent am fi trăit în sclavie.  

Eu propun ca indiferent ce spune legea, noi să formulăm și să susținem 

propunerile și o să vedem dacă atacă sau nu tovarășul prefect, dar măcar am formulat 

voința.  

Mulțumesc pentru atenție.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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  


