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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 28 noiembrie 2019, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

noiembrie 2019, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) 

raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 322/22 noiembrie 2019, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 83 /S/22 noiembrie 2019. 

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

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

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Cseh Csaba, Gál Károly, Kiss Imre, Oltean 

Csongor și Orbán Miklós.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

 

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

calitate de invitaţi participă: 

 Dl. Kozma Béla – reprezentant- Direcția pentru Agricultură a Județului 

Covasna; 

 D-na Szabó Erzsébet – reprezentant- S.C .Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

 D-na Ágoston Timea Zita–reprezentant- S.C .Drumuri și Poduri Covasna S.A. 

 Dl. Kozsokár Attila – directorul Societății Gospodărie Comunală S.A. - Sfântu 

Gheorghe; 

 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 

24 octombrie 2019, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 
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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?  

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 24 octombrie 2019.  

 

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.  

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-1 Decembrie 2019; 

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

Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2020, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței 

bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 

pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare 

cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie 

Comunală S.A.; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în 

proprietatea publică a județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna a unor bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric 

denumit „Ansamblul tehnic-Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în 

comuna Comandău; 

9. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării a unui nou membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din 

domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului 

http://www.cjcv.ro/
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Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 

Libertății, județul Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 

locuitorilor din așezările informale la nivelul județului Covasna; 

12. Diverse 

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

efectuarea a patru zile de concediu de odihnă, în perioada 4-9 decembrie 2019; 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea a cinci zile de concediu de odihnă, în perioada 9-13 decembrie 2019; 

- Informarea domnului președinte privind participarea la deschiderea expoziției Va 

fi tun!, la Budapesta, în perioada 17-19 noiembrie 2019; 

 

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: 

1.) – potrivit art. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 6, 9 și 11 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenți la şedinţă.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 8 și 10 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-1 Decembrie 

2019; 
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În prealabil am discutat atât cu domnul Prefect cât și cu Comisia de 

organizare, am căzut de acord, atât pe suma propusă de 40 de mii de lei cât și pe 

punctele care figurează în anexă.  

 

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

de ridicat? 

Teacă Florentina: Eu nu particip nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu au participat la vot doamna consilier Teacă Florentina, conform art. 228 alin. 

(1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.  

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi 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 2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Eu doresc să identific două sume mai importante și anume: includerea  în 

bugetul aparatului propriu al Consiliului Județean Covasna a sumei de 4.100 mii lei 

pentru cumpărarea unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe. 

Despre asta am discutat data trecută și am și dat acordul, desigur suma este o 

sumă simbolică pentru că acum se desfășoară evaluarea imobilului.  

(A sosit domnul consilier Calinic Sabin. De la această fază sunt prezenți la 

ședință 26 de consilieri județeni.) 

Al doilea sumă despre care doresc să vă atrag atenția este includerea în bugetul 

de venituri și cheltuieli a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”, a 

sumei de 1,5 milioane de lei, provenind din contractul încheiat cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Covasna. 

Al treilea, este după ce am terminat investiția de la Comandău, unde am fost 

data trecută, am constatat că firma respectivă a executat lucrarea, cu 542 de mii de lei 

mai puțin de cât era contractat, rar se întâmpă așa ceva în țara asta, și această sumă va 

intra înapoi în bugetul nostru.  

(A sosit domnul consilier Oltean Csongor. De la această fază sunt prezenți la 

ședință 27 de consilieri județeni.) 
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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 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019; 

 

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 privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. pe anul 2019; 

 

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

de ridicat? 

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

Ambrus József: Nici eu.  

Tamás Sándor: Bine.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Váncza Tibor-István, 

conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.  

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2020, în vederea 
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stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 

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

de ridicat? 

Lukács László: În baza părerii colegilor agricultori și a propunerii domnului 

director Könczei Csaba, propun modificarea prețului cartofului de consum, de la 

poziția 1 din anexă, de la 1,0 lei la 0,90 lei.  

Alte intervenții? 

Ambrus József: În comisia de specialitate nr. II tot așa a fost propunerea, adică să 

fie modificat prețul cartofului de la 1 leu la 0,90 lei.  

Tamás Sándor: Având în vedere că și cei de la Direcția de Agricultură susțin 

această modificare și în două comisii de specialitate au solicitat modificarea în cauză, 

consult președinții celor șase comicii de specialitate dacă avizează favorabil propunerea 

de modificare.  

Varga Zoltán: Pentru amendamentele formulate oral în plen, comisiile de 

specialitate se pronunță tot oral în plen. 

Tamás Sándor: Consult președinții comisiilor dacă sunt de acord? 

Calinic Sabin: Comisia I este de acord. 

Ambrus József: Comisia II este de acord. 

Dimény György: Suntem de acord. 

Deaconu Ion: Suntem de acord. 

Oltean Csongor: Comisia V este de acord. 

Klárik Attila: Comisia VI este de acord.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Supun la vot propunerea formulată de domnul Lukács László ca prețul 

cartofului de consum să fie modificată de la 1 leu la 0,90 lei. 

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 modificarea 

prețului cartofului de consum, punctul 1 din anexa la proiectul de hotărâre, de la 1 leu 

la 0,90 lei. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.  

 

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 în forma 

modificată. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna; 



 7 

 

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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

mandatarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului 

serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul 

regional Gospodărie Comunală S.A.; 

 

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

de ridicat? 

Henning László-János: În textul proiectul de hotărâre este vorba de mandatarea 

domnului Kovács Ödön și având în vedere că acum câteva ședințe prin hotărâre, 

subsemnatul am fost nominalizat, aș solicita ca art. 1 și 2 să fie schimbat numele 

reprezentantului din Kovács Ödön în Henning László-János.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.  

Henning László-János: Totodată, întreb dacă nu pot participa nici la deliberare și 

nici la vot având în vedere că sunt președinte în AQUACOV?  

Tamás Sándor: Dacă noi vă mandatăm? 

Ambrus József: E aceeași problemă și la drumuri, nici domnul vicepreședinte și 

nici eu nu suntem plătiți, deci nu suntem remunerați.  

Tamás Sándor: Deci, nu aveți beneficii.  

Varga Zoltán: Dacă dânsul dorește să se abțină n-avem ce face, a dat și o 

motivație. 

Așa scrie legea că abținerile se motivează, întrucât se contabilizează la voturi 

contra.  

Tamás Sándor: Nu despre asta e vorba. El a pus o întrebare.  

Ce spune legea? 

Legea spune că nu poate participa la vot dacă are un interes financiar. 

Henning László-János: N-am nici un interes financiar. 

Fazakas András-Levente: Eu nu particip nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Rog pe domnul secretar general al județului să clarificăm această problemă până 

la ședința viitoare.  

Eu sunt sigur că aici nu este vorba de incompatibilitate.  
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Calinic Sabin: Este o problemă. Noi mandatăm pe cineva pentru aprobarea 

modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă. 

Tamás Sándor: Da. 

Calinic Sabin: Noi îl mandatăm, dar el ce mandat are, cum să modifice prețul? 

Asta aș vrea să știu și eu.  

În mărește? Îl micșorează? Care e mandatul său? 

Îl mandatăm pentru ce? 

Varga Zoltán: Este vorba de valorile care au fot transmise. 

Henning László-János: În raport este specificat tot, este vorba de 6%.  

Calinic Sabin: În limitele sumei? 

Henning László-János: E suma exactă acolo.  

Varga Zoltán: În proiect de hotărâre scrie „…să aprobe modificarea 

preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, 

practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu valorile 

cuprinse în Avizul nr. 711045/13.08.2019 emis de Preşedintele A.N.R.S.C, conform 

anexei …”. 

Deci, această sumă trebuie aprobată de A.N.R.S.C. 

Calinic Sabin: Atunci înțeleg că mandatarul nostru nu poate mișca în fond. 

Henning László-János: Nu.  

Numai ridic mâna, da sau nu. 

Dacă dumneavoastră decideți „da”, ridic mâna cacă nu , nu ridic mâna.  

Varga Zoltán: Poate să vină cu o nouă propunere, care iar trebuie trimis la 

A.N.R.S.C.  

Calinic Sabin: A avizat deja. 

Tamás Sándor: A.N.R.S.C. a avizat cu tariful respectiv, iar acum trebuie să 

aprobe AGA Gospodărie Comunală S.A, unde suntem și noi acționari și avem un 

reprezentant, dar dacă tariful respectiv se schimbă din diverse cauze, atunci iarăși 

trebuie trimis la A.N.R.S.C. să avizeze. 

Calinic Sabin: Domnule președinte! 

Noi ne aliniem la avizul acesta sau spunem mandatarului la analizeze împreună 

cu toată societatea și eventual cu consultarea comunității dacă e bine sau nu e bine, 

pentru că altfel el numai ridică mâna.   

Varga Zoltán: Are dreptul să voteze prețul aprobat de către A.N.R.S.C.  

Ambrus József: A fost pus la consultare publică 45 de zile.  

Calinic Sabin: Dar tot avizare e. 

Ambrus József: Eu mă refeream că ați zis să consulte comunitatea. 

Pethő István: Deci, suntem în faza după. 

Balázs Jozsef-Atila: Eu sunt din Tg. Secuiesc, dacă cineva nu știe, unde consiliul 

nu a aprobat această majorare de preț și eu susțin consilierii din Tg. Secuiesc și sunt de 

acord ca să nu fie majorat. 

Noi acum ar trebui să corectăm hotărârea și să scriem că prețul la Tg. Secuiesc n-

o să fie majorat. 

Având în vedere că apa din Tg. Secuiesc, nici pe departe, nu este la standardul 

pentru care este încheiat contractul, eu zic ca până când nu se rectifică, nu se găsesc 

soluții pentru remedierea problemei, să nu fie majorat prețul apei și cred că așa este 

corect pentru că nu poți să plătești ceva care nu corespunde calitativ. 
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Eu știu că firma nu are legături cu țevile și cu toate acestea, pentru este treaba 

consiliului local, dar din păcate nu primim apă curată, așa că eu nu susțin această 

modificare și dacă nu va fi trecut în hotărâre că la Tg. Secuiesc nu se majorează atunci 

eu n-o să votez această hotărâre.  

Benedek Erika: Nici eu nu susțin.  

Calinic Sabin: Ideea este, după părerea mea, că noi mandatăm o persoană care 

să voteze majorarea, dar iată că sunt probleme.  

Poate ar fi mai bine să zicem, că îl mandatăm să participe la chestia asta dar să ia 

în seamă toate aspectele, dacă se respectă contractul etc. 

Ce ar însemna nerespectarea, ad literam, a contractului, din punct de vederea al 

lui AQUACOV? 

Poate e o investiție uriașă, poate e altceva.  

Eu zic să nu facem formal. 

Sigur, trebuie să mandatăm o persoană, dar respectivul mandatar să primească 

directive din partea Consiliului Județean Covasna să examineze toate aceste aspecte.  

Tamás Sándor: Aveți dreptate. 

Totodată doresc să vă informez că din cinci orașe trei au adoptat, Sfântu 

Gheorghe, Întorsura Buzăului și Baraolt, iar din 28 de comune 25 au adoptat și urmează 

să adopte și ceilalți. 

Eu cred că are dreptate domnul Calinic Sabin, ca pe lângă mandatul pe care 

primește să semnaleze și aceste probleme, dar de altfel în Adunarea Generală, sunt 

sigur, că cei din Tg. Secuiesc o să semnalizeze aceste probleme.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Fazakas Péter: Și în comisia de specialitate am discutat cu domnul vicepreședinte 

și i-am zis că la Tg. Secuiesc nu peste tot curge apă de proastă calitate. Sunt și alte 

localități unde sunt probleme cu calitatea apei.  

Este de știut faptul că indiferent dacă adoptăm sau nu tot se va realiza această 

scumpire, dar ar trebui găsit o soluție ca acele persoane care suferă de această problemă, 

deci primesc apă de proastă calitate, într-un fel sau altul să fie scutite de la această 

scumpire până când vor fi remediate aceste probleme.  

Deci, acești oameni n-ar trebui să simtă deloc scumpirea apei, fiindcă și așa 

suferă destul din cauza calității apei. 

Tamás Sándor: Într-adevăr colegii au dreptate, de altfel și eu stau în Tg. Secuiesc, 

văd și știu că au dreptate. 

Eu am propus domnului primar și conducerii operative a Gosp. Com să vină cu o 

soluție tehnică. Eu nu mă pricep și nu știu care ar fi soluția. 

De altfel Consiliul Județean Covasna este acționar în firma respectivă cu 17%, dar 

eu am propus și fac această propunere și în public și în fața dumneavoastră, că dacă ei 

vin cu o soluție concretă din punct de vedere tehnic, ce ar trebui să se facă, cu acest 

sistem vechi de 60-70 de ani. Noi Consiliul Județean Covasna, anul viitor o să avem în 

vedere acest lucru la proiectarea bugetului județului, și o să vedem ce sumă putem 

aloca pentru Tg. Secuiesc ca să putem sprijinii. 

De altfel, știți și dumneavoastră foarte bine, că anul acesta am dat o mână de 

ajutor societății respective ca să poată să termine lucrările de extindere. 

Dacă vă amintiți, era vorba în total de 2,4 milioane de lei. 
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Tot așa, eu cred că putem veni anul viitor, în susținerea rezolvării acestei 

probleme, care este o problemă veche și arzătoare pentru cei din Tg. Secuiesc. 

Poftiți domnul director! 

Kozsokár Attila: Doresc să menționez în legătură cu cele spuse și de domnul 

președinte că, noi am înaintat deja o propunere pentru soluțiile tehnice, pe viitor, către 

autoritatea locală Tg. Secuiesc, am vorbit cu domnul primar care ne a promis că vom 

primii un răspuns și săptămâna viitoare probabil o să și finalizăm lista prioritară de 

investiții pentru a soluționa aceste probleme.  

Referitor la tarifele noastre pentru apă și canalizare, momentan dintre cei 43 de 

operatori regionali suntem pe locul 38, deci suntem între cei mai ieftini 5 operatori din 

țară și în momentul în care se aprobă noile tarife ajungem pe locul 32.  

Atât am vrut să menționez. 

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: În legătură cu locul 38 pe țară, trebuie să vă spun că la acel nivel 

suntem și în privința veniturilor, ceea ce este un lucru foarte trist.  

Din păcate suntem undeva la locul 35-36 pe țară, în privința venitului populației. 

Benedek Erika: Dacă există posibilitatea de diferențiere a prețului în funcție de 

calitatea serviciilor? 

Tamás Sándor: Nu cred, dar o să vedem. 

Balázs Jozsef-Atila: Dacă noi acum votăm majorarea prețului, așa va rămâne 

pentru că nu poate face nimic. 

Noi mandatăm pentru a vota acest tarif și dânsul nu poate vota altceva. 

Calinic Sabin: Ideea este că în condițiile mandatării scrie „tot ce însemnă 

respectarea contractului”. Acum ce să voteze? 

Îl mandatăm să voteze ce a avizat A.N.R.S.C.-ul. 

Tamás Sándor: Alte observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi  

Este cineva contra? 4 voturi (Fazakas Péter, Balázs Jozsef-Atila, Calinic 

Sabin și Mike Gabriella) 

Dacă se abţine cineva? 4 „abțineri” (Benedek Erika, Floroian Stelian-

Olimpiu, Lukács László și Teacă Florentina) 

Nu au participat la vot domnii consilieri Fazakas András-Levente și Henning 

László János, conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea 

ulterioară. 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, 4 voturi „contra” și 4 

„abțineri”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

Calinic Sabin: Eu am făcut o propunere, ca în conținutul mandatului să se 

specifice pentru ce anume îl mandatăm, adică să ia în seamă toate opiniile și nu să 

voteze automat avizul A.N.R.S.C. 

Trebuie o variantă, care trebuie supus la vot și cuprins în mandat și atunci va fi 

în regulă, ar trebui să se specifice acest lucru, pentru că altfel este un mandat în alb.  
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Tamás Sándor: Eu am crezut că aveți o sugestie ca domnul Henning să 

spună acest lucru în cadrul ședinței. 

Calinic Sabin: Nu putem să nu-l mandatăm. Îl mandatăm, dar nu-i dăm un 

mandat în alb. 

Tamás Sándor: Textual cum sună propunerea dumneavoastră? 

Calinic Sabin: 1. În conținutul mandatului pe care dăm persoanei pe care îl 

mandatăm, să se specifice împrejurarea că trebuie să aibă în vedere toate opiniile ale 

comunității, ale primăriei, ale celorlalți atunci când ia decizia să voteze. 

2. Să verifice dacă contractul de furnizare este respectat. 

Tamás Sándor: Textul? Cum facem? 

Calinic Sabin: În conținutul mandatului să scrie acest lucru. 

Tamás Sándor: Aveți un text redactat? 

Calinic Sabin: Nu am text redactat. 

Tamás Sándor: De aceea am organizat ședințe de comisii. 

Calinic Sabin: Ca și comisie, noi am avizat pentru că e legal să mandatăm pe 

cineva. 

Tamás Sándor: Ar trebui să aveți un text redactat. 

Varga Zoltán: Legislația prevede că avizul se face în preambul, citez: „Având în 

vedere prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, contractului 

de finanțare, prevederile contactului de credit…”, care au fost luate în vedere cânt s-a 

dat avizul.  

Calinic Sabin: La contractul de furnizare a apei către comunitate e problema și 

nu la finanțare. 

Ce fel de apă dau? Dau apă în standarde sau nu? 

Iar, dacă nu dau apă în standarde și noi dăm un mandat în alb să voteze mărirea 

prețului, facem un rău oamenilor de acolo. 

Ambrus József: Am o observație și anume, odată ce a trecut de perioada 

prevăzută pentru transparența decizională, adică 45 de zile și nimeni, nici organizații 

nonguvernamentale, nici persoane private n-au formulat nici o observație nu mai avem 

ce face. 

Dumneavoastră puteți să votați „contra”, eu o să votez „pentru”, pentru că altfel 

se duce în râpă firma.  

Eu știu că trebuie găsită soluția la Tg. Secuiesc, pentru că nu se poate ca pe 

robinet să curgă noroi. 

Evident, trebuie găsită o soluție, dar soluția nu este să împingem firma noastră în 

faliment.  

Din punctul meu de vedere 8% nu este o majorare care să afecteze și există o 

întreagă procedură și trebuie avut grijă și la pragul de suportabilitate a populației. 

Această întreagă procedură s-a parcurs corect. 

Deci, trebuie să punem în balanță. 

Tamás Sándor: Și mâine nu putem rezolva. 

Orice tip de vot am putea da acum, dar de mâine nu se schimbă.  

De mai multe ori am discutat cu domnul primar și cu domnul director a firmei să 

vină cu o soluție tehnică și cu un deviz de execuție din care să reiasă o sumă. 

Noi cu bani putem ajuta rezolvarea acestei probleme, ceea ce am propus și în 

public.  
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Angajament nu pot să iau pentru asta depinde de bugetul nostru, de votul 

dumneavoastră anul viitor când votăm bugetul, dar și până acum așa am procedat, că 

am discutat și am dat o mână de ajutor peste tot unde era nevoie, dar nu putem noi să 

rezolvăm problema și nu se poate rezolva mâine problema, nici de Tg. Secuiesc și nici 

de firma respectivă.  

Henning László-János: Cum am spus și în comisii, și cum a zis și directorul Gosp 

Com, o să vedem posibilitățile care se dau pentru Tg. Secuiesc și dacă există bază legală 

de a da niște facilități consumatorilor din zonele vizate.  

Calinic Sabin: Nu vreau să vin cu argumente, dar chestiunea stă așa: dacă se 

semnează așa cum a avizat agenția și cum a fost pus la consultare timp de 45 de zile, cei 

doi co-contractanți, adică comunitatea prin consiliul local sau prin primărie ți firma 

furnizoare de apă, o să zică „Sănătate și virtute!”. O să vedem în viitor ce facem.  

Sigur, merită să-i spunem: că ajutăm, sprijinim numai să găsească o soluție. 

Dar găsește când vrea el, peste 3 ani, peste 5 ani, ceea ce nu e în regulă. 

Mai există o variantă, consumatorul final cu robinetul, se adresează unei instituții 

specializate, cum ar fi Protecția Consumatorilor și zice: „Ceea ce plătesc eu nu mi se 

furnizează, mi se furnizează o altă chestie, care poate să fie chiar nocivă.”, atunci ce 

facem?  

De aceea am zis că nu vreau să votez, sau să-l voteze mandatarul nostru acest 

preț, am spus să ia în seamă toate aspectele, fiind principal conformitatea produsului, 

adică a apei, furnizate și în funcție de aceasta să facă propuneri, să se discute și atunci 

va exista o dinamizare a rezolvării problemei.  

Altfel, „Sănătate și virtute!” și rămâne la mica înțelegere.  

Tamás Sándor: Aveți dreptate! 

O să vină firma peste o lună-două, cu o nouă cerere de mandatare, pentru că 

dacă vă aduceți aminte, în două în două sau în trei  în trei luni de zile au ședință.  

Eu propun, ca și sursă de compromis, ceea ce am votat să nu mai răsturnăm 

pentru că nu avem posibilitate juridică. 

Să formulați, sau să rugăm pe colegii noștri să formuleze tot ceea ce ați zis, 

pentru ca la mandatarea viitoare să includem în mandatul respectiv.  

Sunteți de acord? 

Calinic Sabin: În funcție de compromis. 

Varga Zoltán: Înainte să facă propunerea către A.N.R.S.C. să vină în consiliu cu 

prețul.  

Tamás Sándor: Exact. 

Vă rog să mergem mai departe. 

 

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

aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a unor bunuri imobile și 

mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic-Plan înclinat 

de la Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  
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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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

validarea desemnării a unui nou membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine prevederi prin care se 

desemnează un membru în Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna şi ţinând 

cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la 

persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea persoanei vom folosi 

buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László-János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Ambrus József. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consult pe domnul Ambrus dacă acceptă nominalizarea? 

Ambrus József: Accept. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi mergem mai departe. 

 

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

aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului 

Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în 

municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertății, județul Covasna; 

 

Este vorba despre fosta centrală termică de pe strada Libertății.  

 

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? - 
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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 Proiectul de hotărâre 

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale la nivelul 

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? 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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse; 

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

efectuarea a patru zile de concediu de odihnă, în perioada 4-9 decembrie 2019, 

consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.; 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea a cinci zile de concediu de odihnă, în perioada 9-13 decembrie 2019, 

consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.; 

- Informarea domnului președinte privind participarea la deschiderea expoziției Va 

fi tun!, la Budapesta, în perioada 17-19 noiembrie 2019, consiliul ia act de 

informarea domnului președinte.; 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse. 

Nu sunt. 

 

Reluăm punctul nouă de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar general al județului Varga Zoltán să explice modul de 

desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice 

şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 
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După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte 

procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea unui 

membru în Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Rog pe domnul dl. secretar general al județului Varga Zoltán să 

prezinte Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilieri Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) 

și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară. 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

S-ar putea să avem pe 12 decembrie 2019, următoarea ședință ordinară.  

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


