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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 23 ianuarie 2020, ora 12,00 

 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 23 

ianuarie 2020, 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. 6/17 ianuarie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi 

prin adresa nr. 4/S/17 ianuarie 2020. 

 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 general? 

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Lukács László, Orbán Miklós, Pethő István și Teacă 

Florentina.  

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. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidența a 

Persoanei Covasna; 

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

Copilului Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid - șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 

- Dl. Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. 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. 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

13 decembrie 2019, 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?  

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 13 decembrie 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.  

 

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

completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor bunuri imobile și mobile 

care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la 

Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău, aceasta urmând a fi introdusă la 

primul punct de pe ordinea de zi, iar restul proiectelor de hotărâri vor fi renumerotate 

în mod corespunzător.  

 

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

Vă aduc la cunoștință că după ce am trimis convocatorul pentru ședința de astăzi 

spre publicare în ziare și la Instituția Prefectului Județului Covasna pentru controlul 

legalității, vineri la ora 12,00 la Brașov a avut loc licitația pentru ”Ansamblul tehnic - 

Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, și având în vedere că în termen de 30 de zile 

trebuie să încheiem contractul de vânzare cumpărare și să achităm suma respectivă, 

care este motivul urgenței, rog să fiți de acord să completăm proiectul ordinii de zi cu 

proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.  

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

http://www.cjcv.ro/
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor bunuri imobile și 

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

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

2. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 346/2019 privind majorarea bugetului Judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2019; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 

2020 în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului 

Județean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 

2019; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Covasna pentru anul școlar 2020-2021; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului contractului de finanțare 

secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul 

Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și 

Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2020, în cadrul finanțării programului 

sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC  „Participarea ACS Sepsi Sic în 

toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, 

lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori.” 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale domnului Varga Zoltán, secretar general al județului Covasna 

pentru anul 2019; 

8. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale doamnei Vass Mária, director general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru anul 2019; 

9. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale domnului Moscviciov Leonid, șef serviciu al Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii și Salvamont pentru anul 2019; 

10. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale domnului Oláh-Badi Csaba, șef serviciu al Serviciului Public 

Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei Covasna pentru anul 2019; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii 

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont; 

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

Județean Covasna nr. 54/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”; 

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

Județean Covasna nr. 175/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului 

Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 

încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.; 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnilor Pethő István și Ambrus 

József în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A. și desemnarea a doi noi mandatari; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Reparații capitale și modernizarea clădirii 

spitalului (corp vechi) și extindere clădire”; 

17. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării în județul Covasna a 

Sesiunii plenare de primăvară ale comisiilor de specialitate ale Adunării 

Regiunilor Europene și a unei conferințe tematice; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare 

ale serviciilor sociale cu cazare: „Casa Familială nr. 1 Cernat ” respectiv „Casa 

Familială nr. 2 Cernat”; 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a 

persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din 

judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor 

sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, pe anul 2020; 

21. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019; 

22. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului 

Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2019; 

23. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2019; 

24. Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în 

cursul anului 2019; 

25. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 

2019; 

26. Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 

350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2019; 

27. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 

3 zile de concediu de odihnă, în perioada 8-10 ianuarie 2020. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea unei zile de concediu de odihnă, în data de 20 decembrie 2019, 

respectiv 2 zile în perioada 30-31 decembrie 2019; 

 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 
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Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

(A sosit domnul consilier Pethő István. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 28 de consilieri județeni. ) 

 

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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 2, 3, 4, 19 și 20 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție.  

 – pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la primul punct 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 cumpărării unor bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul 

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

comuna Comandău; 

 

Sigur am discutat de mai multe ori despre acest lucru, am avut și hotărâri 

adoptate în acest sens și acum am ajuns la ultimul pas în ceea ce privește finalizarea 

cumpărării imobilului, când vom ști suma exactă cu TVA care trebuie să plătim către 

lichidator, vom încheia contractul de vânzare cumpărare în fața notarului public, după 

care o să intrăm în posesia complexului de imobile. 

Acest complex de imobile, a fost construit în anul 1888 și a funcționat mai mult 

de 100 de ani, după care S.C. Brafor S.A. a lăsat în paragină prin AVAS – Agenția de 

Valorificare a Activelor Statului și acum am ajuns și juridic în situația când putem să 

cumpărăm acest complex de imobile. 

De altfel, cred eu, că am cumpărat o legendă și o posibilitate, dar nu va fi 

funcțional de mâine sau de săptămâna viitoare, mai necesită fonduri și o concepție de 

dezvoltare.  

(A sosit doamna consilier Teacă Florentina. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 29 de consilieri județeni. ) 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La primul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 346/2019 privind 

majorarea bugetului Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2019; 

Este vorba de o alocație de 4 milioane de lei, din partea Guvernului, la finele lunii 

decembrie 2019, pe care prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Covasna am 

cuprins în buget, după care, la finele lunii decembrie, am alocat în totalitate Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”.  

Cu această sumă am rezolvat toate problemele financiare ale Spitalului inclusiv și 

problema Tichetelor de vacanță restante pentru angajați, care au fost achiziționate deja 

în luna decembrie.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 în limita sumei de 27.316 mii lei, 

reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre 27 de milioane de lei, sumă egală cu ce a primit Județul Mureș. 

Am avut întâlni în șir cu toți primarii din județ, unde am discutat pe îndelete, 

deși această sumă este mai mică de cât am primit anul trecut, am ajuns în situația ca 

fiecare comună să primească o sumă mai mare de cât a primit anul trecut.  
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Desigur există mai multe bariere și o logică în împărțirea acestei sume, e greu de 

explicat pentru cei care nu au participat la fiecare dezbatere, pentru că aceste sume pe 

care noi le am împărțit se dă pe investiții locale, după cererile formulate, după 

proiectele câștigate, după cota parte din proiectele câștigate și așa mai departe și 

desigur am avut în vedere și faptul că două comune au primit mai puțin, de la bugetul 

național, de cât anul trecut, și anume: Comuna Reci care a primit cu 2 milioane de lei 

mai puțin cât a primit anul trecut de la bugetul național, și Comuna Malnaș care a 

primit cu 141 de mii de lei mai puțin de cât a primit anul trecut. 

Toate aceste aspecte am avut în vedere, am discutat cu toți primarii și așa am 

căzut de acord cu sumele care sunt prezentate în anexa proiectului de hotărâre.   

 

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

de ridicat? 

Balázs Jozsef-Attila: Eu consider un lucru corect ca orașul Tg. Secuiesc primește 

5 milioane de lei, pentru că orașul are mare nevoie de această sumă și aici mă refer la 

problema apei potabile. 

Cu siguranță, această sumă nu va fi de ajuns pentru rezolvarea problemei, dar eu 

voi fiu atent și o să urmăresc pentru ce s-au cheltuit acești bani.   

Tamás Sándor: Despre asta e vorba în acest mandat. 

Balázs Jozsef-Attila: Eu mă bucur de această sumă și sper că vom primi în 

continuare ajutor din partea Consiliului Județean Covasna, pentru că calitatea apei este 

în continuarea insuportabilă.  

Știu că și orașul trebuie să câștige proiecte, dar contăm și pe ajutorul Consiliului 

Județean Covasna.  

Vă mulțumesc! 

(A sosit domnul consilier Orbán Miklós. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 30 de consilieri județeni. ) 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Eu îmi aduc aminte ce am promis de fiecare dată cât am vorbit despre această 

problemă.  

Ultima dată am promis că la împărțirea bugetului pe anul 2020 o să avem în 

vedere această problemă și o să ajutăm orașul Tg. Secuiesc, vor primi sume cu 

destinație.  

Și am și promis ca în cazul în care Primăria orașului Tg. Secuiesc și Operatorul 

vor veni cu niște propuneri tehnice, pe parcursul anului vom ajuta și atunci.  

Anul trecut, de altfel, am ajutat în mod indirect, de două ori, cu 2,4 milioane de 

lei. Cum reiese și din această repartizare, Tg. Secuiesc a primit de patru ori mai mult de 

cât celelalte orașe din județ, tocmai ca să poată începe acele lucrări prin care, sperăm 

noi, că se va rezolva calitatea apei potabile la Tg. Secuiesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna pentru 

anul școlar 2020-2021; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2020, în cadrul 

finanțării programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC  „Participarea ACS 

Sepsi Sic în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, 

lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori.”; 

 

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

de ridicat? 

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot. 
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Lénárt Adolf: Nici eu nu voi participa.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform 

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

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului Varga 

Zoltán, secretar general al județului Covasna pentru 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale doamnei Vass Mária, 

director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna pentru 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului Moscviciov 

Leonid, șef serviciu al Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont pentru 

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului Oláh-Badi 

Csaba, șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei 

Covasna pentru anul 2019; 

 

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

de ridicat? 

Fazakas Péter: Eu aș avea o întrebare la domnul director. 

Tamás Sándor: Poftiți. 

Fazakas Péter: Am citit pe undeva că în unele cazuri nu se folosesc diacritice pe 

nume și prenume la eliberarea cărții de identitate.  

E adevărat acest lucru? 

Oláh-Badi Csaba: Nu este adevărat. 

La eliberarea cărților de identitate se folosesc diacritice. 

După cum știu eu, cândva la eliberarea pașportului nu se folosea. 

La eliberarea cărților de identitate este exclus. 

Varga Zoltán: Nu ei eliberează cărțile de identitate.  

Fazakas Péter: Nu ei eliberează cărțile de identitate? 

Tamás Sándor: Nu. 

Varga Zoltán: Ei se ocupă de evidența certificatelor de naștere și a certificatelor 

de deces.  

Hennig László-János: Este o altă instituție care eliberează cărțile de identitate și 

aparține de consiliul local.  

Fazakas Péter: Domnul director! 

Nu dumneavoastră eliberați cărțile de identitate? 
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Oláh-Badi Csaba: Nu noi eliberăm. Noi suntem răspunzători de calitatea 

acestor date, dar efectiv cererile se depun la serviciile locale, iar biroul care efectiv 

imprimă cărțile de identitate este Biroul Județean pentru Administrarea Bazelor de Date 

care aparține de MAI.  

Programul în care de introduc diacriticele și lucrătorii care introduc aparțin de 

serviciului local de evidența persoanei.  

Fazakas Péter: Atunci tot dumneavoastră sunteți responsabili de lipsa 

diacriticelor.  

Oláh-Badi Csaba: Da. 

Tamás Sándor: Eu nu am observat asemenea problemă, dar dacă aveți cazuri 

concrete vă rugăm să ne anunțați, pentru că și eu sunt sensibil la diacritice.  

Oláh-Badi Csaba: Dacă există probleme punctuale la persoane vă rog să ne 

contactați. 

De exemplu: există persoane în cazul cărora la naștere de exemplu pe prenumele 

de Zoltán nu s-a pus accentul, la căsătorie deja s-a pus accentul pe numele de Zoltán, și 

legislația prevede modalități de corectare.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 54/2019 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare 

și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 175/2019 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare 

și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgypentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 175/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la 

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

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

ECO BIHOR S.R.L.; 

 

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

de ridicat? 
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Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot, dar dacă îmi permiteți 

aș dori să prezint în câteva cuvinte despre ce este vorba în acest material. 

Stimați colegi! 

Există o problemă: proiectul de hotărâre pe care urmează să aprobăm astăzi, va 

intra în ședința AGA din data de 30 și se face o confuzie uriașă.  

Colegii noștri, adică UAT-urile deja au aprobat o modificare de tarif către 

populație de 1 leu. Această modificare pe care urmează să aprobăm noi, nu are nicio 

legătură cu aceea modificare de 1 leu. 

Dacă facem un calcul simplu, ceea ce cere firma ECO BIHOR SRL, este atât de 

nesemnificativ încât populația n-ar trebui să simte. 

Așa cum anul trecut, pentru taxa de economie circulară de 30 de lei, nu s-a plătit 

nimic în plus, pentru că am lucrat atât de bine încât sistemul a putut acoperii, acum nu 

se poate. 

Este foarte simplu, este ordonanță de urgență de la Guvernul României care a 

fost aprobat de Parlamentul României și noi de aici încolo nu avem ce face. 

Doresc să menționez că acest lucru se datorează Guvernului și Parlamentului, 

pentru că nu noi legiferăm. 

Fazakas Péter: Asta se adaugă la scumpirea de 1 leu? 

Ambrus József: Nu.  

Asta vom suporta noi din economii așa cum am procedat și în cazul a 30 de lei, 

pentru că oamenii din județ au înțeles că trebuie să colecteze selectiv. 

Cei care au nemulțumiri să nu dea vina pe GospCom, pe Tega, pe Consiliul 

Județean Covasna sau pe consilii locale pentru că de vină este Parlamentul României. 

Tamás Sándor: Problema este că România a fost amendată de Uniunea 

Europeană și România în mod egal pedepsește și acele județe unde funcționează cel mai 

bine colectarea și gestionarea selectivă a deșeurilor, cum este și județul Covasna. 

Județul nostru este pe primul loc din România în ceea ce privește gestionarea și 

colectarea selectivă a deșeurilor. 

Trebuie făcut o diferență între județele care colectează selectiv și județele care în 

ultimii 10 ani n-au făcut nici un pas în această direcție. 

Noi propunem acum domnului Ambrus József, directorul ADI SIMD, să 

formuleze o adresă către Guvernului României cu aceste nemulțumiri. 

Vă mulțumim. 

Fazakas Péter: Întrebarea mea este, parlamentarii noștri cum au reprezentat 

județul în această problemă?  

Ambrus József: N-am vrut să aduc în discuție, dar dacă m-ați întrebat trebuie să 

vă spun că, am fost atât de obraznic că am sunat pe toți parlamentarii din județ să nu 

voteze Ordonanța de Urgență nr. 74/2018, ei n-au votat dar majoritatea parlamentarilor 

au votat. 

Camera decizională a fost camera deputaților. 

Fazakas Péter: Dacă parlamentarii noștri n-au votat, nici noi n-o să votăm. 

Ambrus József: Asta n-are legătură cu Ordonanța nr. 74/2018 care n-a fost votat 

de parlamentari noștri.  

Fazakas Péter: N-o să votăm pentru că mai de vreme sau mai târziu tot populația 

va plăti și această amendă. 

Nu putem fi de acord. 



 14 

Ambrus József: Se pare că eu aici sunt în plus pentru că nu m-ați înțeles. 

Noi suntem așa de buni gospodari încât populația nu trebuie să plătească nimic, 

cum nu trebuia să plătească nici în cazul scumpirii de 30 de lei, ceea ce noi am plătit 

frumos în casieria statului Român și n-am majorat tariful. 

Acum este vorba de 80 de lei, de care noi nu avem nicio legătură și n-are nicio 

legătură cu acest proiect de hotărâre. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

(Pentru a fi adoptat este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi.) 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? 3 voturi (Balázs Jozsef-Attila, Benedek Erika și 

Fazakas Péter) 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József. 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru” și 3 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind încetarea mandatului domnilor Pethő István și Ambrus József în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. și desemnarea a doi noi 

mandatari; 

 

Doresc să vă propun să adoptăm numai partea de încetare a mandatului pentru 

că nu suntem pregătiți pentru a desemna doi noi mandatari cu studiile necesare și cu 

aprobările necesare pentru a ocupa această funcție.  

Deci, propun să adoptăm numai art. 1. unde consiliul ia act de încetarea calității 

de mandatar a domnului Pethő István, art. 2. unde consiliul ia act de încetarea calității 

de mandatar a domnului Ambrus József și art.6 și 7 care rămân neschimbate. 

Váncza Tibor-István: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de subsemnatul  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István. 

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

proiectului de hotărâre. 
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La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție „Reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere 

clădire”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privire la aprobarea organizării în județul Covasna a Sesiunii plenare de primăvară ale 

comisiilor de specialitate ale Adunării Regiunilor Europene și a unei conferințe 

tematice; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu 

cazare: „Casa Familială nr. 1 Cernat ” respectiv „Casa Familială nr. 2 Cernat”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu 

dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate 

în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 

2020; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul 

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

şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care 

participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2020; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raport de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  
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Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la 

modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II 

al anului 2019; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 

Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2019; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raport de informare 

privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2019; 

 

Știu că materialul a fost prezentat și în comisii de specialitate, dar având în 

vedere că și reprezentații mass-media sunt prezenți, rog pe d-na director general Vass 

Mária să prezinte succint materialul. 

Vass Mária: prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate 

al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2019; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la 

finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2019; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Diverse; 
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Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul acestui punct? 

Poftiți. 

Balázs Jozsef-Attila: Ieri m-a sunat cineva din Brașov în legătură cu Căminul 

pentru bătrâni Zenobia din Tg. Secuiesc. 

Eu personal n-am fost acolo, dar cel care m-a sunat din Brașov a zis că nu are 

cuvinte cu ce să descrie și să califice ceea ce este acolo. 

Întrebarea mea este dacă Consiliul Județean Covasna finanțează activitatea 

acestui Cămin? 

Avem noi posibilitatea, atribuția de a verifica cum funcționează acest Cămin de 

bătrâni? 

Acest individ care m-a sunat a zis că va veni la fața locului însoțit de televiziune, 

pentru că în Cămin și pe holuri sunt paturi unde dorm bătrânii în condiții insalubre. 

Eu n-am fost înăuntru, dar consider că ar fi important să vedem ce se întâmplă 

acolo.  

Tamás Sándor: În legătură cu prima întrebare: Nici Consiliul Județean Covasna 

și nici instituțiile subordonate, nu avem nicio legătură juridică și nici financiară, pentru 

că este o firmă privată. 

În legătură cu a doua întrebare: nu avem nicio posibilitate de control pentru că 

toate controalele sunt efectuate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

Vass Mária: AJPIS Covasna, ei sunt cei care controlează, evaluează și propun 

eliberarea licenței de funcționare. 

Căminul respectiv are licență de funcționare. 

Deci, ei sunt cei care pot intervenii. 

Am auzit și noi de problemele care există acolo, am înțeles că se fac niște cercetări 

în momentul de față, dar nu controlăm aceste ONG-uri care au în subordine servicii 

sociale. 

Cum a zis și domnul președinte, Consiliul Județean Covasna nu acordă finanțare 

pentru Căminul respectiv. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Teacă Florentina: Cei care controlează, pot face controale la cerere? 

Tamás Sándor: Sigur. 

Varga Zoltán: La sesizare.  

Vass Mária: Fac asemenea controale în baza sesizărilor.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Pethő István: În ultima vreme, de mai multe ori am citit articole cu privire la 

Aeroportul din Brașov, unde scriau că în curând se va realiza.  

Am citit și că până la sfârșitul anului în proporție de 90% va fi gata și anul viitor 

deja pot primii și porni curse. 

Știu că la început și noi eram asociați în acest proiect, întrebarea mea este dacă 

avem posibilitatea să contribuim financiar, ca să urgentăm realizarea acestei investiții?  

Totodată am și o propunere legată de Calea ferată îngustă și anume: ar fi bine ca 

odată cu reabilitarea căii ferate să construiască și pistă pentru schi la Comandău unde 

avem și locuri de cazare.  
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După părerea mea Comandău este singurul loc din județ, unde datorită 

mediului natural, se pot construi pârtie de schi foarte serioasă, unde există și zăpadă 

naturală, dacă se poate să luați în considerare și acest lucru. 

Vă mulțumesc.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Apropo de aeroport, doresc să vă informez că, nu suntem acționari, ne mai 

vorbind de faptul că, construcția efectivă se face de Consiliul Județean Brașov, nu prin 

firme sau prin alte metode juridice. 

Însă, deja în anul 2011, când s-a predat acel teren de către Guvernul României, 

când am făcut și noi parte din Guvern, datorită poziției noastre politice, am acordat o 

majoritate a celor care au transferat terenul de la o societate națională în administrarea 

Consiliului Județean Brașov. 

În plus, anul trecut, adică 2019, am acordat un sprijin de 10 milioane de lei, 

pentru că Guvernul României în anul 2019, din bugetul național a alocat Consiliului 

Județean Covasna, 10 milioane de euro cu destinația construirea Aeroportului de la 

Ghimbav, ceea ce juridic nu se putea rezolva pentru că așa era făcută propunerea către 

Guvern, iar conform amendamentului nostru pe care am depus în Parlament, am 

schimbat Consiliul Județean Covasna în Consiliul Județean Brașov.  

Deci, dacă îmi permiteți, politic am acordat un sprijin de 10 milioane de lei, care 

juridic a venit direct nu prin intermediul Consiliului Județean Covasna, ci direct de la 

Guvern la Consiliul Județean Brașov. 

Dacă mai este necesar, vom găsi o soluție, dar deocamdată sunt în stadiu 

accelerat de finalizare a investiției.   

Să nu mă întrebați când se va finaliza Aeroportul din Brașov. 

În legătură cu pista de schi din Comandău, mergem pas cu pas, deci nu putem 

dintr-odată tot. 

Cum v-am spus, în Comuna Comandăul am rezolvat în ultimii 10 ani, sistemul 

de apă potabilă. 

Prima dată din istoria Comunei am rezolvat asfaltarea a trei străzi, plus s-a pus 

piatră cubică pe o suprafață de 5 mii de m2 . 

Tot în anii care au trecut, ați văzut, am predat deja în folosință Centrul de 

agrement. 

Am construit la Comandău o sală de sport, anul trecut am finalizat un teren de 

fotbal. 

Am sprijinit tehnic, juridic, financiar demersurile pentru a construi o nouă școală, 

am fost personal la București, de mai multe ori, de unde am obținut toate fondurile 

pentru a construi o școală nouă din programul PNDL. 

Noua școală are deja fundația turnată. 

Dorim să schimbăm acarul la Comandău, în sensul pozitiv al cuvântului, o 

schimbare de concepție și în sensul turistic, în această concepție este și pista de schi.  

De altfel, terenul și pista de schi, este în proprietatea Comunei, firma care a 

administrat până acum este în faliment, dar mergem pas cu pas. 

Pista de schi este vis a vis de terenul pe care tocmai acum cumpărăm. 

Deci, dezvoltarea o să fie uniformă. 

Vă mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 
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Fazakas Péter: Am discutat deja despre marile investiții, eu aș dori să 

vorbim despre o investiție mai mică.  

Este vorba de o problemă foarte serioasă în cadrul Consiliului Județean Covasna 

și anume: materialele de ședință în limba maghiară sunt incomplete. 

Eu știu că nu angajații sunt de vină, pentru că fizic nu au timp să traducă 

materialele. 

Eu propun să încheiați un contract cu un traducător autorizat, care să traducă 

materialele ședinței în limba maghiară și traducerile, înaintea ședințelor, să fie accesibile 

pe site-ul Consiliului Județean Covasna atât în limba română cât și în limba maghiară. 

Tamás Sándor: Vă mulțumim pentru observație, o să ne ocupăm și de acestă 

problemă. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Eu am de prezentat două informări, și anume: 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 

3 zile de concediu de odihnă, în perioada 8-10 ianuarie 2020. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte Tamás Sándor. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea unei zile de concediu de odihnă, în data de 20 decembrie 2019, 

respectiv 2 zile în perioada 30-31 decembrie 2019; 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  

 

 


