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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 5 noiembrie 2015, ora 13,00

Tusa Levente – Primarul Comunei Catalina
Salut pe domnul președinte, pe domnii vicepreședinți, consilierii județeni,
consilierii locali ai Comunei Catalina și locuitorii comunei Catalina.
În primul rând aș dori să mulțumesc domnului președinte că a convocat această
ședință a Consiliului Județean aici la Hătuica, ca să vadă și consilierii județeni unde
sunt fondurile alocate pentru comuna noastră.
În anul 2015 cea mai vizibilă investiție este drumul asfaltat între Catalina și
Mărcușa, lucrare care este apreciat enorm de mult de locuitorii comunei și vă
mulțumesc în numele locuitorilor comunei.
Sper că ne veți ajuta și anul viitor.
Am primit și o promisiune din partea domnului președinte și din partea unor
consilieri județeni că în anul 2016 ne vor ajuta în lărgirea drumului între Mărcușa și
Cernat, menționez că nu tot tronsonul aparține de Comuna Catalina, dar ar fi foarte
important lărgirea drumului.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulțumim domnului primar și locuitorilor satului Hătuica că ne găzduiesc.
Trebuie să vă spun că ultima ședință a Consiliului Județean Covasna a fost la
Ozun, dar am fost și vom pleca și în alte localități rurale din județ.
Dorim să vadă consilierii județeni ce investiții au fost realizate în comun cu
consiliile locale și aceste mici localități au beneficiat și vor beneficia de colaborarea
noastră.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 5
noiembrie 2015, ora 13,00 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. 345/30 octombrie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 151/S/30
octombrie 2015.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, doamna director?

2

Domokos Réka: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni din cei 30
în funcţie. Lipsesc consilierii Demeter László, Goga Octavian, Orbán Miklós, Tatár
Márta-Éva, Tompa György şi Tóth-Birtan Csaba.
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
doamna director executiv adjunct Domokos Réka, ca persoană desemnată care exercită
atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2015, iar în calitate de
invitaţi participă:

-

Fejér László-Ödön – deputat;
D-na Szász Katalin– director general adjunct- DGASPC Covasna;
Dl. Oláh-Badi Csaba – şef de serviciu - Serviciul Public Judeţean de Evidenţă
a Persoanei Covasna;

-

Dl. Kozma Béla – director- Camera Agricolă Judeţeană Covasna;

-

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.

Dl. Demeter János – director- Asociația „Vadon”;
D-na. Márton Imola– director artistic - Studio M, Teatrul Tamási Áron Sf.
Gheorghe;

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 1 octombrie 2015, a fost făcut
public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv
la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la
conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 1 octombrie 2015.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 octombrie
2015, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna
www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării
eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
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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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 9 octombrie 2015.
La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 octombrie 2015,
a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna
www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării
eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 21 octombrie 2015.
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.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Informare privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliul Județean
Covasna și Consiliul Local Catalina privind dezvoltarea economico-socială și
culturală a Comunei Catalina;
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
domnului Demeter László;
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
domnului Toth-Birtan Csaba;
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean;
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2015;

7.
8.

9.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2015;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru
anul 2016 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și
din cadrul instituțiilor publice subordonate acestuia;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret,
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean
Covasna pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al
Județului Covasna – Kov{szna Megyei Művelődési Központ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între
Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tam{si Áron din
Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale
„Flow Festival” – Festival Internațional de Teatru de Mișcare;
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale a județului Covasna
pe anul 2015 la patrimoniul Asociației „Vadon”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 92/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Covasna, pe principalele domenii de activitate;
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Covasna în
domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Școlii
Populare de Arte și Meserii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora;
Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a unor spații din
imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna,
proprietatea publică a județului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile în care se
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului Covasna de către
furnizorii de rețele de comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii,
înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, precum și măsurile privind construirea
de rețele de comunicații electronice, a tarifelor de utilizare și a contractului
standard;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului
„Rețeaua Centrelor de Informare Europe Direct”, pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
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?
25 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:
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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 hotărâre de la punctele 15 și 16 de pe
ordinea de zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în
funcţie (21).
Poftiți domnul consilier Bedő.
Bedő Zoltán: În calitatea mea de consilier județean am primit o adresă ciudată de
la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pe care aș dori să v-o prezint.
Tamás Sándor: N-ar fi mai bine să discutăm despre asta la punctul Diverse?
Bedő Zoltán: Eu aș dori să discutăm acum despre această problemă importantă.
Este o adresă ciudată care, după părerea mea, are caracter de intimidare.
Cer permisiunea Dumneavoastră ca să vă citesc această adresă, după care aș
adăuga câteva idei.
Dă citirea adresei pe care a primit-o de la Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor.
Stimați colegi! Vă aduc la cunoștință, și pe această cale, că susțin ceea ce am spus
în ședința din 03. 09. 2015, și anume că cer demisia imediată a Comisarului șef adjunct
CJPC Covasna Mircea Diacon.
Cer încă o dată și susțin această cerere.
Mă miră această scrisoare, pentru că la fiecare ședință a Consiliului Județean
Covasna se întocmește proces verbal care poate fi citit de oricine pe site-ul Consiliului
Județean.
În procesul verbal al ședinței din 09. 09. 2015, este cuprins ceea ce am cerut și
motivele pe care le am invocat.
Eu așa am înțeles că această scrisoare are un caracter de intimidare.
Pe mine nu mă poate intimida nimeni pentru că am dreptate și Dumnezeul este de
partea mea pentru că am dreptate.
După data de 3 septembrie, când eu am cerut demisia tovarășului respectiv, s-au
mai întâmplat anumite lucruri și anume la un local public a făcut scandal în stare de
ebrietate, a condus mașina în stare de ebrietate, a provocat scandal, folosindu-se de
autorizația pe care-l deține a cerut niște favoruri în acest local.
Acest comportament nu e demn pentru un conducător.
Pentru aceste motive și pentru motivele invocate în ședința din 3 septembrie, cer
încă o dată demisia și demiterea imediată a domnului Mircea Diacon.
Mulțumesc că m-ați ascultat.
Tamás Sándor: O scrisoare asemănătoare am primit și noi.
Am primit și eu, a primit și domnul primar Antal Árpád și a primit și domnul
consilier Grüman Róbert-Csongor.
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Răspunsul meu la această scrisoare a fost următorul: procesul verbal al ședinței
Consiliului Județean Covasna poate fi studiat pe site-ul www.cjcv.ro , care conține tot ce
s-a discutat la ședință, tot ce a spus domnul Bedő și reacția pe care am avut-o eu.
Pentru cei din Hătuica trebuie să spun, pentru că nu cred că toată lumea știe
despre ce este vorba, este vorba de domnul Mircea Diacon, care la rândul lui, nu
demult, a negat că există gust secuiesc și uite că la Lukoil, într-o bătaie a gustat gustul
secuiesc.
Nu știu dacă este dulce sau amar, acesta era sloganul dânsului că gustul poate fi
numai dulce sau amar și nu există gust secuiesc.
Acum probabil poate să spună dânsul ce gust are gustul secuiesc.
Și cu acestea eu aș închide această discuție.
Kulcsár-Terza József-György: Este uluitor ceea ce se întâmplă.
Eu cer demisia celui care a semnat această scrisoare, este vorba de comisarul șef
Susanu Sorin.
Ca să avem și frișcă pe tort.
Nu se poate să se lege de declarația politică a domnului Bedő.
Eu așa consider că trebuie să plece și Susanu Sorin.
Cziprián-Kovács Lóránd: Ce antet are scrisoarea?
Tamás Sándor: Antetul ANPC-ului.
Cziprián-Kovács Lóránd: Covasna?
Tamás Sándor: Regional.
Eu cred că și această problemă se va rezolva repede, Primul Ministru care a
demisionat, înainte să demisioneze, a demis din funcție președintele ANPC-ului
Național și vor urma și alții.
Așa se pare că pe cale naturală se va rezolva problema.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Informare privind activitățile
desfășurate în comun de către Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local Catalina
privind dezvoltarea economico-socială și culturală a Comunei Catalina;
Permiteți-mi să vă prezint materialul.
Prezintă un slide show.
Referitor la promisiunea noastră, la care a făcut referire domnul primar, în
legătură cu lărgirea drumului între Mărcușa și Cernat, confirm cele promise pentru că
lărgirea drumului respectiv este cuprins pe lista investițiilor de anul viitor.
Klárik Attila: În Cernat nu există nici un indicator rutier care să semnalizeze
drumul spre Mărcușa și Hătuica și este o ocolire destul de mare să mergi la Hătuica
prin Tg. Secuiesc.
Tamás Sándor: Localitatea este semnalizată dar nu și Centrul de tratament.
Cziprián-Kovács Lóránd: Este indicator pe partea din stânga.
Tamás Sándor: Mulțumim pentru observație, pentru că vorbim și de Centrul de
tratament care a fost construit din fonduri guvernamentale, locale și județene.
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Cu acest Centru de tratament pot să se mândrească atât locuitorii din Hătuica cât
și cei din județ, pentru că specialiștii sunt de părere că aici este o mofetă cu gaz de cea
mai bună calitate din zonă.
Se vede că funcționează bine, au fost create și trei locuri de muncă și au fost
vândute mii de bilete de intrare care dovedește și eficiența.
Vă mulțumesc pentru atenție.
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 Proiectul de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Demeter László;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Toth-Birtan Csaba;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier județean;
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Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de
demisia domnului Demeter László din calitatea de consilier judeţean, respectiv a
declarat vacant locul deţinut de acesta, în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33)
din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se impune să validăm
mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași listă de candidaţi, de
unde a provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de candidaţi a UDMR pentru
alegerile locale din 10 iunie 2012.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa nr.
96/15.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 10.346/26.10.2015, UDMR ne-a
comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Nagy Zoltán.
În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă
în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Nagy Zoltán, sens în care vă propun să
luăm o pauză de 5 minute.
După pauză.
Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal de validare.
Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier
judeţean al d-lui Nagy Zoltán.
Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul Nagy Zoltán al cărui mandat a fost supus
validării.)
Cu 25 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Nagy Zoltán.
Rog pe doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Proiectul
de hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Nagy
Zoltán.
Domokos Réka: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali
nr. 393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate,
depun „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnul Nagy Zoltán să citească jurământul să pună mâna stângă pe
Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după
care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă,
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consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând
cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnul Nagy Zoltán a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi
rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte.
(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 25.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier județean;
Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de
demisia domnului Toth-Birtan Csaba din calitatea de consilier judeţean, respectiv a
declarat vacant locul deţinut de acesta, în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33)
din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se impune să validăm
mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași listă de candidaţi, de
unde a provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de candidaţi a UDMR pentru
alegerile locale din 10 iunie 2012.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa nr.
99/27.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 10.386/26.10.2015, UDMR ne-a
comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Opra-Béni Béla.
În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă
în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Opra-Béni Béla, sens în care vă propun să
luăm o pauză de 5 minute.
După pauză.
Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal de validare.
Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier
judeţean al d-lui Opra-Béni Béla.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-
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Cu 26 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Opra-Béni
Béla.
Rog pe doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Proiectul
de hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui
Opra-Béni Béla.
Domokos Réka: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali
nr. 393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate,
depun „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnul Opra-Béni Béla să citească jurământul să pună mâna stângă pe
Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după
care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă,
consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând
cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnul Opra-Béni Béla a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi
rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte.
(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 26.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2015;
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna și din cadrul instituțiilor publice
subordonate acestuia;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Programului anual pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice,
sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din
bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2016;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Termenul de depunere a proiectelor? Așa am
înțeles că este 21 decembrie.
Tamás Sándor: 21 decembrie orele 14,00.
Alte intervenții dacă sunt?
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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Cziprián-Kovács Lóránd: În ședința comisiei de specialitate ne-au cerut să fim de
acord cu două propuneri ale domnului președinte. Mai multe informații n-am primit
despre acest material.
Tamás Sándor: Este vorba de o mică reorganizare interioară, care vizează și
anumite persoane și așa consider că munca va fi mai eficientă dacă din când în când
angajații primesc și atribuții pe care n-au făcut până acum.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna
Megyei Művelődési Központ;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tam{si Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea
organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale „Flow Festival” – Festival
Internațional de Teatru de Mișcare;
Este prezent d-na Márton Imola, director la Studio M, Teatrul Tamási Áron Sf.
Gheorghe și ea ne va prezenta despre ce este vorba.
Márton Imola: Trupa de mișcare Studio M anul acesta împlinește 10 ani și dorim
să sărbătorim acest eveniment cu un festival internațional de teatru de mișcare de 5 zile
între 25 noiembrie – 1 decembrie.
La acest festival se pot vedea 6 spectacole, 2 spectacole ale noastre și 4 spectacole
ale invitaților noștri.
Cele 4 spectacole pe care le am invitat sunt producții internaționale, într-una
dintre ele sunt dansatori din Ungaria, Franța și Cuba.
Cu ocazia festivalului va avea loc și o expoziție de afișe și fotografii ale
spectacolelor Trupei de mișcare Studio M, iar după fiecare spectacol va avea loc și o
întâlnire cu publicul.
Pentru acest festival am solicitat sprijinul Consiliului Județean.
Tamás Sándor: Mulțumim.
După cum știți, am sprijinit atât Festivalul Reflex, cât și Festivalul Atelier și cred că
este absolut normal să sprijinim și acest festival.
Suma nu este prea mare dar este potrivită pentru a organiza acest festival.
Este vorba de suma de 10 mii de lei.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea majorării cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2015 la patrimoniul
Asociației „Vadon”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Cziprián-Kovács Lóránd: Ce culoare are calul?
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Tamás Sándor: Este prezent domnul Demeter János, directorul Asociației Vadon,
și-l rog să răspundă la întrebarea domnului consilier.
Demeter János: Cu stimă v-aș întreba la culoarea cărui cal v-ați gândit, pentru că
avem nouă?
Tamás Sándor: Domnul consilier Czipri{n de fiecare dată formulează această
întrebare când dezbatem materiale în legătură cu Asociația Vadon.
Demeter János: Este vorba despre o majorare de buget, fiindcă inițial în bugetul
anului 2015 era prevăzută o sumă destul de importantă pentru amenajarea Centrului
Hipic de la Benedekmező, dar între timp au intervenit foarte multe alte cheltuieli care
nu erau prevăzute în cadrul acestei activități, ca atare am solicitat și din partea
Consiliului Local al Municipiului Sf. Gheorghe și din partea Consiliului Județean
această majorare de contribuție al bugetului din acest an.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 92/2012 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, pe principalele
domenii de activitate;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia a unor
construcții aflate în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, în vederea scoaterii
din funcțiune și demolării acestora;
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Noi nu vrem să dărâmăm, noi dorim să construim, mai exact dorim să
reconstruim tabăra de la Comandău, dar ca să putem să reconstruim trebuie să
demolăm clădirea veche, care practic nu se poate folosi.
Avem fonduri suficiente, avem și planul pentru această investiție, vă cerem
acordul.
Gáj Nándor: Având în vedere că aceste imobile sunt în administrarea Școlii
Populare de Arte și Meserii unde sunt director, eu nu voi participa nici la deliberare și
nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
transmiterea dreptului de administrare a unor spații din imobilul situat în municipiul
Sfântu Gheorghe, str. Recoltei, nr. 3, județul Covasna, 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
aprobarea regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a Județului Covasna de către furnizorii de rețele de
comunicații electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor
de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii
acestora, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, a
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tarifelor de utilizare și a contractului standard;;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului „Rețeaua Centrelor de
Informare Europe Direct”, pe anul 2016;
Este vorba de un proiect finanțat în procent de 50%, de Comisia Europeană, iar
contribuția noastră este de 48 de mii de euro.
În fiecare an am profitat de această ocazie și așa dorim să procedăm și anul viitor
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea atribuirii unei licențe 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?

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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Poftiți domnul consilier Kulcsár.
Kulcsár-Terza József-György: În ședința ATOP de mai multe ori am purtat
discuții despre camerele de supraveghere care sunt montate pe teritoriul județului.
Este de știut că pe vremea aceea când s-au montat primele camere și eu eram
împotriva acestora, dar acum pot să vă spun că este un lucru foarte bun că există aceste
camere.
Rugămintea noastră este că dacă, aveți fonduri să montăm anul acesta încă 4-6
camere.
Cziprián-Kovács Lóránd: Unde?
Kulcsár-Terza József-György: Membrii ATOP vor decide.
Am solicitat propuneri de la primari. Propunerile sunt la secretarul ATOP și au
fost trimise și domnului președinte.
Dacă există o posibilitate să montăm anul acesta camere atunci vom veni cu
propuneri concrete și vă rugăm la întocmirea bugetului pentru anul viitor să cuprindeți
o sumă mai mare ca să avem posibilitatea de a monta mai multe camere în anumite
părți ale județului.
Tamás Sándor: Dacă aveți deja lista unde doriți să fie montate aceste camere de
supraveghere, atunci nu este nicio problemă.
Noi plătim camerele și montarea acestora cu condiția ca Ministerul de Interne să
suporte cheltuielile legate de internet.
Dacă Ministerul de Interne va suporta cheltuielile de internet atunci cu siguranță
noi vom sprijinii montarea camerelor.
Calinic Sabin: Era vorba și de revocarea camerelor neutilizate în localități unde
nu-și permit asemenea cheltuieli. Noi le-am transmis spre informare procesul-verbal al
ședinței ATOP de la Comandău, unde domnii primari și-au exprimat dorința să aibă
aceste camere, au spus și unde, au trimis și în scris către noi propuneri.
Noi le-am explicat că ei trebuie să plătească cheltuielile de funcționare și au zis că
nu este nicio problemă, pentru că au obținut niște rezultate nemaipomenite datorită
acestor camere.
În câteva ore au fost depistate infracțiuni, depistarea cărora, fără aceste camere, ar
fi durat mai multe luni.
Le conferă siguranță.
Tamás Sándor: Așa este.
Sunt păreri absolut pozitive.
La Vârghiș neapărat trebuie montate niște camere pentru că acolo se fură caii ca-n
codru, dar și în alte părți va fi benefic.
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Eu cred că am făcut un lucru pozitiv pentru siguranța cetățenilor, însă singura
condiție de montare a acestor camere, este ca Ministerul de Interne să plătească
internetul.
Henning László János: Deci, să avem o adresă de la Inspectoratul de Poliție.
Calinic Sabin: Primarii vor atât de mult, încât sunt în stare să suporte cheltuielile
din bugetele locale.
Henning László János: ATOP-ul să solicite de la aceste consilii locale să facă o
adresă către Consiliul Județean referitor la montarea camerelor.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Fejér Éva Mária: Și eu aș avea o întrebare în legătură cu aceste camere de
supraveghere.
Tamás Sándor: Da, poftiți.
Fejér Éva Mária: În anul 2013, la Târgu Secuiesc, tatăl meu a fost călcat de o
mașină pe trotuar unde este montată cameră de supraveghere.
În seara aceea când s-a întâmplat accidentul ne-au zis vor verifica înregistrările,
dar a doua zi ne-au zis că n-a funcționat camera de supraveghere.
Unde putem să depunem o plângere în legătură cu acest aspect?
Tamás Sándor: Camerele sunt ale Primăriei?
Fejér Éva Mária: Da.
Tamás Sándor: Aceste camere pe care le-am montat și le vom monta, sunt
amplasate pe drumurile naționale și județene.
De camerele montate de noi putem să vă dăm informații, dar de camerele care au
fost montate de Primărie nu avem nicio informație.
Noi am montat camere în localitatea Sânzieni, Brețcu, Ojdula, Chichiș etc., dar din
păcate camerele de pe raza orașului Tg. Secuiesc nu aparțin de noi.
Fejér Éva Mária: Deci, să mă adresez Primăriei Tg. Secuiesc?
Tamás Sándor: Da. Sincer nu știu dacă camera respectivă mai funcționează pentru
că a fost montată destul de demult.
Fejér Éva Mária: Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim și noi pentru înțelegere.
Alte intervenții dacă sunt?
Cziprián-Kovács Lóránd: Acum doi ani, din localitatea Herculian au fost furate 27
de cai. Eu cred că este vorba de aceeași echipă care fură caii și din Vârghiș.
Nu v-ați gândit să montați niște camere la Bățanii Mari și Herculian?
Tamás Sándor: ATOP-ul împreună cu poliția trebuie să decidă unde se montează
aceste camere, noi suntem gata să dăm banii.
Klárik Attila: ATOP-ul a trimis o circulară, către toate primăriile din județ, prin
care am solicitat să ne comunice dacă doresc să fie montate camere de supraveghere în
localitățile aparținătoarea primăriilor.
Răspunsurile la circulara respectivă au fost prelucrate și procesul verbal a fost
adus la cunoștința Consiliului Județean Covasna.
Deci, noi avem deja lista cu localitățile în care vor fi montate camerele
supraveghere.
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Tamás Sándor: Discutați această problemă ,încă o dată, în ședința ATOP și dacă
aveți decizia finală atunci în ședința următoare, care va fi joia viitoare la Turia, putem să
și alocăm fondurile necesare.
Moroianu Ioan: Eu mă bucur mult pentru faptul că domnul președinte a decis să
ținem ședințele Consiliului Județean în localitățile din județ.
Felicit pe domnul primar pentru tot ceea ce a realizat și consider că este foarte
important să vedem la fața locului, atât realizările cât și nevoile acestor localități.
Mă bucur că sunt prezenți la ședință și locuitorii comunei Catalina și îi rog să ne
spună problemele cu care se confruntă, ca să auzim și noi, pentru că și noi suntem
oameni ca ei.
Observăm cum se poate sta în picioare și dacă n-ai rezultate n-o să te susțină
nimeni.
Am văzut în prezentarea domnului Președinte cum arată Spitalul județean și dacă
este cazul putem să alegem dacă mergem la Spitalul din Tg. Secuiesc sau mergem la
Spitalul din Sf. Gheorghe.
Nu doresc să aduc elogii fostei inspectoare, dar am văzut o fetiță în prezentare
care dormea, doamna n-a dormit în perioada când a fost inspector general, a realizat
foarte multe și aceste realizări vor fi prezente încă mulți ani în viața noastră.
Rog pe domnul primar să facă ceva cu fotbalul pentru că n-are o echipă activă și
noi ne-am cunoscut datorită fotbalului. Eu când am venit de la Brețcu la Mărcușa,
Mărtineni, așa mi s-a părut că am venit într-o altă țară.
Pe domnul președinte îl rog să nu ne uite și să ne ajute să facem un mic teren de
fotbal și la Oituz.
Tamás Sándor: Pentru a realiza dorința dumneavoastră cu privire la terenul de
fotbal, aveți nevoie de un singur lucru și anume: Primăria Brețcu să depună un proiect
la Consiliul Județean Covasna.
Tusa Levente: Bănuiesc că aseară v-ați uitat și dumneavoastră la știri, unde s-a
arătat că tinerii cer ca politicienii mai în vârstă să se retragă din funcții, așa ca și eu voi
încerca să rămân în umbră.
În legătură cu fotbalul trebuie să vă spun, că eu am fost ales în funcția de primar în
anul 2004 și până atunci echipa de fotbal s-a deplasat la meciuri cu mașini proprii și cu
căruțe, iar după ce am devenit primar, cu ajutorul consiliul local în fiecare an am alocat
o sumă atât de mare încât aceste deplasări s-au efectuat cu autocarul în condiții comode.
Din păcate, în foarte multe localități, fotbaliștii din echipa localităților nu sunt din
aceeași localitate, ba mai mult nu sunt nici din județul Covasna.
La Catalina e aceeași problemă care este și în alte localități, ca fotbaliștii vin să
joace numai pentru bani.
Cum ați văzut și în prezentarea domnului președinte, la Catalina am reușit să
construim o sală sportivă în care încap 150 de spectatori, care s-a realizat cu sprijinul
dumneavoastră și pentru care vă mulțumesc.
Consiliul local a sprijinit în acest an cu 20 de mii de lei echipa de judo, care au
adus și premii de la concursul național.
Din păcate nu văd nicio soluție pentru rezolvarea problemei să avem o echipă
activă de fotbal.
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În sala de sport se țin ore de zumba, antrenamente de judo dar nu este folosit nici
în proporție 50% și iarna încălzirea ne costă destul de mult și oricine poate să-l
închirieze cu 50 lei/ oră.
Cu echipa de fotbal s-a ocupat domnul viceprimar și cred că și el are multe de
adăugat la această temă.
Fülöp Barna: Atât în numele domnului primar cât și în numele consilierilor locali
și al locuitorilor Comunei Catalina aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat.
În legătură cu fotbalul, trebuie să vă spun că activitatea echipei s-a sfârșit când sau terminat banii.
Înaintea meciului fotbaliștii când au intrat în vestiar, prima lor întrebare era „Ce
sumă primim la sfârșitul meciului?”.
Nu a fost de ajuns echipamentul, diurna și prânzul după meci.
Cu asta am terminat.
Eu am stat lângă echipă 15 ani dar a fost de ajuns, eu trebuia să-i trezesc dimineața
înaintea meciului, fotbaliști de 17-18 ani erau în stare de ebrietate, iar autobuzul ne
aștepta.
Eu m-am săturat. Să vină altcineva care poate să facă acest lucru.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult dacă mai aveți și alte intervenții?
Fülöp Barna: Eu aș dori să mai adaug o propoziție la cele spuse de domnul
președinte și anume: săptămâna trecută a avut loc ședința comisiei de atribuire a
locuințelor de serviciu pentru medici și deocamdată vor primi locuință 4 medici.
Predarea locuințelor va avea loc în data de 25 noiembrie.
Tamás Sándor: Da, în data de 25 noiembrie orele 11,00.
Alte intervenții dacă sunt?
Bardóc Sándor: Locuiesc în satul Hătuica și aș dori să vă întreb dacă putem să
folosim în cadrul Centrului de tratament Hătuica și bilete de pensionari?
Tamás Sándor: Din păcate nu se pot folosi aici.
Moroianu Ioan: Domnule președinte, eu am văzut la Tușnad că locuitorii din
localitate au ceva reducere la biletele de intrare.
Tamás Sándor: E posibil.
Alte intervenții dacă sunt?
Fülöp Barna: Angajații din administrația publică au primit o majorare a salariului
în procent de 12 %, de aceste majorări nu beneficiază primarii și viceprimarii.
Trebuie să vă spun că în administrația publică locală salariile sunt foarte-foarte
mici.
Domnul deputat Fejér László-Ödön, a zis odată că un conducător trebuie să aibă
un salariu cât de cât mare ca să poată îndruma și coordona subalternii.
Tamás Sándor: Aveți dreptate.
Trebuie să vă spun că nici domnul deputat nu are un salariu nu știu cât de mare.
Într-adevăr șefii lui au salarii foarte mari.
Acest lucru nu este corect deloc.
Și eu așa consider că fiecare angajat ar trebui să primească un salariu normal.
Și la Consiliul Județean Covasna sunt mulți angajați care primesc salariul minim și
salariul lor a crescut cu 70 de lei.
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Nici eu nu beneficiez de majorarea salarială și la Consiliul Județean sunt 2 angajați
a căror salariu este mai mare de cât a președintelui.
Problema este că aceste majorări nu sunt valabile pentru toată lumea.
Alte observații dacă sunt?
Tusa Levente: Din păcate domnul învățător Czipak nu poate fi prezent la această
ședință, dar m-a rugat că în cadrul ședinței Consiliului Județean de la Hătuica, să vă rog
să ne ajutați ca să avem o statuie, un bust a domnului Potsa József, care are legătură cu
satul Hătuica.
Tamás Sándor: Acest lucru va fi posibil dacă o asociație sau fundație din comună
depune un proiect la Consiliul Județean Covasna până la data de 21 decembrie 2015.
Eu consider că dacă va fi vorba de un bust, atunci putem finanța în proporție de
50%.
După cunoștințele mele, pregătirea unui bust nu costă atât de mult este vorba de
cca. 20-25 de mii de lei. 50 % va plăti Consiliul Județean iar restul va fi suportat de
comună, din donații, din contribuția consiliul local etc.
În anul 2016 se poate realiza această problemă și vă promit că în luna septembrie
din anul 2016 o să organizăm aici și o conferință despre Potsa József.
Tusa Levente: Vă mulțumim.
Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,

p. Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

DOMOKOS Réka
Director executiv adjunct

