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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, on-line pe 

platforma ZOOM, din data de 24 martie 2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 24 martie 2021, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu 

prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 54/18 martie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

25/S/18 martie 2021. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

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

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi sunt prezenţi 

28 de consilieri judeţeni în funcţie, lipsesc domnii consilieri Cseh Csaba și Para János, 

respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 29 cu 

drept de vot. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi toți 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise 

lucrările şedinţei. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, iar 

în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Koszta Árpád – director adjunct, Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune - 

Háromszék”; 

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

Fogolyán Kristóf”; 

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

Copilului Covasna; 

- Dl. Fazakas András-Levente – director executiv, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 
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- 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. 

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

Vă informez că celelalte mai importante puncte de pe ordinea de zi se leagă de 

sănătate, de investiții în sănătate și investiții în structura rutieră județeană precum și 

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

asta însemnă 27.134 mii lei pentru orașele și comunele din Județul Covasna pentru 

echilibrarea bugetelor locale.  

O să propun să cuprindem pe proiectul ordinii de zi un nou punct și anume 

proiectul de hotărâre cu privire la modificarea indicatorilor tehnico economici pentru 

investiţia “Construire clădire boli pneumologice la Spitalul Județean de Urgență 'Dr. 

Fogolyán Kristóf' Sfântu Gheorghe”. 

Ieri după masă am fost cu domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos la 

Compania Națională de Investiții și am avut discuții cu conducerea instituției, după 

care am primit și în scris clarificări din partea CNI pe care azi o să prezentăm plenului 

Consiliului Județean Covasna, ca să putem adopta cât mai repede, ca să înceapă cât mai 

rapid această investiție de mult dorită de județ.  

Eu cred că nu trebuie să pledez pentru necesitatea acestei investiții. 

Se știe foarte clar că policlinica și spitalul de pneumologie funcționează în două 

clădiri improprii pentru un sistem de sănătate din secolul XXI. 

Deci, dorim să rezolvăm această problemă la nivel European.  

Tot așa o să vă prezentăm și câteva investiții, propuneri de investiții, în primul 

rând teme de proiectare pentru un drum ocolitor în jurul orașului Sf. Gheorghe, spre 

Ilieni în așa fel încât să nu intrăm în Ilieni, deci să scoatem circulația majoră din 

Comuna Ilieni. Dorim să facem această investiție din fonduri europene. 

Totodată avem pe proiectul ordinii de zi și trei proiecte de aprobare a indicatorilor 

tehnico economici pentru drumuri județene în Valea Crișului, de la ieșirea din 

Angheluș până la calea ferată și de la centrul Comunei Bixad până la gara CFR Bixad.  

Iată aceste sunt cele mai importante puncte pe proiectul ordinii de zi care au fost 

prezentate și în scris, dar au fost discutate și în comisii de specialitate.  

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

25 februarie 2021, 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

http://www.cjcv.ro/
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Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 25 februarie 2021.  

 

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 devizului general precum și a indicatorilor 

tehnico economici pentru investiţia “Construire clădire boli pneumologice la Spitalul 

Județean de Urgență 'Dr. Fogolyán Kristóf' Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, aceasta 

urmând a fi introdusă la punctul șaisprezece de pe ordinea de zi.  

 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentate în cele șase comisii de 

specialitate. 

După ce cele cinci primari s-au consultat între ei și m-au rugat pe mine să vă 

prezint această modificare.  

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 voturi „pentru” s-a aprobat propunerea domnului preşedinte. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

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

sumei de 27.134 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară 

și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune - Háromszék” asupra imobilului situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 14, județul Covasna, aflat în proprietatea 

privată a Județului Covasna;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reparaţii acoperiș 

terasă și terminarea lucrărilor de finisare a fațadei nordice-Sala Studio”; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia 

„Modernizare drum județean  DJ 121A km 46+000 – km 48+350”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare 

drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare 

pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 

35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 

pentru investiția “Drumul județean Sfântu Gheorghe - ocolitoare municipiul 

Sfântu Gheorghe (Chilieni)” varianta I; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 

pentru investiția “Drumul județean Sfântu Gheorghe - ocolitoare municipiul 

Sfântu Gheorghe (Chilieni)” varianta II; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Consiliul Județean Covasna și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna 

- ASIMCOV în vederea participării cu proiectul ”Consolidarea capacității de 

dezvoltare a bioeconomiei inteligente în județul Covasna” la Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), apel de proiecte 

POCA/660/2/1; 

11. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUACOV”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru 

Spitalulul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în 

Dosarele nr. 343/119/2020 și 344/119/2020, aflate pe rolul instanțelor de judecată; 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului anual pe 2021, pentru serviciile 

sociale oferite unui copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază 

de protecție în condițiile legii; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune-Háromszék”; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 157/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general precum și a indicatorilor 

tehnico economici pentru investiţia “Construire clădire boli pneumologice la 

Spitalul Județean de Urgență 'Dr. Fogolyán Kristóf' Sfântu Gheorghe, județul 

Covasna”; 

17. Diverse 

 

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

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi „pentru” 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 10 și 13, pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

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

estimat a se încasa la bugetul de stat în limita sumei de 27.134 mii lei, reprezentând 

fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre o sumă de 27.134 mii lei, reprezentând fond la dispoziția 

consiliului județean. 

Doresc să vă informez că zilele trecute am discutat cu primarii din fiecare regiune, 

primarii orașelor, municipiilor și comunelor despre aceste sume. 

Suma fiind una mai mare la nivel județean, dar nu e așa de mare la nivel local, asta 

însemnând la comune între 5-10 % din bugetul lor, pentru că această echilibrare pe care 

o votăm noi se completează cu suma primită în urma bugetului național și suma care se 

încasează de către fiecare UAT.  

Deci, aceste sume au fost discutate cu primarii. 

Față de cel prezentat aș dorii să cer acordul dumneavoastră pentru o modificare la 

următoarele UAT-uri unde primarii între ei s-au înțeles.  

Diminuarea sumei de 10.450 de mii de lei de la Sf. Gheorghe la suma de 10.410 mii 

de lei, deci cu 40 de mii de lei care să fie împărțit în mod egal, adică câte 10 mii de lei 

pentru comunele Arcuș, Reci, Moacșa și Bodoc.   

Cei cinci primari s-au înțeles între ei și m-au rugat pe mine să vă prezint 

modificarea la anexa respectivă.  

 

Cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar 

Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 
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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 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 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 

aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale cu 

anexe 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? 29 de voturi 

Cine este 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 privind 

încetarea dreptului de administrare al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - 

Háromszék” asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, 

nr. 14, județul Covasna, aflat în proprietatea privată a Județului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru investiția „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 

– km 48+350”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ”Reparaţii acoperiș terasă și terminarea lucrărilor de finisare a 

fațadei nordice-Sala Studio”; 

 

(S-au conectat la lucrările ședinței domnul consilier Para János, deci de la această 

fază a ședinței sunt prezenți 29 de consilieri județeni și Președintele Consiliului 

Județean Covasna, deci în total 30.) 

 

Concret este vorba despre o porțiune de 2,1 km de drum în Comuna Valea 

Crișului, din centrul comunei până la podul Vadas. 

Este vorba despre o lucrare de 7,6 milioane de euro pe care dorim să începem cât 

mai repede, ori din finanțare de proiecte ori din fonduri proprii.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico 
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– economici pentru investiţia „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 

1+300”; 

 

Este vorba despre reabilitarea totală a unei porțiuni de drum de 810 m, de la 

Angheluș până la halta Angheluș, în valoare de 2,8 milioane de lei.   

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico 

– economici pentru investiţia „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și 

modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad”; 

 

Tot așa este vorba despre o porțiune de drum județean în Comuna Bixad, din centrul 

comunei de la DN12 până la gara comunei, care însemnă 1,765 km plus un pod în lungime 

totală de 39 m. 

După cum reiese din documentația tehnico-economică, valoarea lucrării este de 

9,200 mii de lei. Având în vedere că este vorba despre o sumă mai mare, intenționăm să 

depunem acest proiect la Compania Națională de Investiții, dar prima dată trebuie să 

adoptăm toată documentația aferentă.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 

aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Drumul județean 

Sfântu Gheorghe - ocolitoare municipiul Sfântu Gheorghe (Chilieni)” varianta I; 
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Asta e varianta I și va urma și varianta II.  

Avem intenția ca din Programul Operațional Regional să atragem o sumă pe care 

putem investii într-o ocolitoare, ieșind din Str. Jókai Mór din Sf. Gheorghe spre Ilieni și la 

jumătatea drumului județean să facem un viraj la stânga și să cuplăm acest drum județean 

cu ocolitoarea Sf. Gheorghe la Coșeni-Chilieni și să se întâlnească cele două ocolitoare.  

Această concepție prima dată trebuie prevăzut într-un proiect de hotărâre prin 

care aprobăm tema de proiectare. 

Varianta I este tronsonul de drum de la marginea municipiului Sf. Gheorghe, iar 

varianta II care figurează la punctul 9 de pe ordinea de zi, este de la sensul giratoriu de 

pe Str.Jókai Mór.  

O să facem două variante în două tronsoane și depinde de sumele pe care putem 

atrage de la Uniunea Europeană care va fi varianta cu care o să mergem la depunere de 

proiecte.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Drumul județean 

Sfântu Gheorghe - ocolitoare municipiul Sfântu Gheorghe (Chilieni)” varianta II; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 

aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Covasna și 

Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna - ASIMCOV în vederea participării 

cu proiectul ”Consolidarea capacității de dezvoltare a bioeconomiei inteligente în 
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județul Covasna” la Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020 (POCA), apel de proiecte POCA/660/2/1; 

 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna să ne prezinte despre ce este 

vorba.  

Jakab István-Barna: Sărut mâna! Bună ziua! 

Ar fi vorba despre o posibilitate de aplicare pentru fonduri europene din cadrul 

programului POCA. 

Aici trebuie să știm, în primul rând, că poate să aplice o asociație împreună cu o 

unitate administrativ-teritorială, în acest caz ar fi Consiliul Județean Covasna împreună 

cu ASIMCOV. 

Consiliul Județean Covasna nu o să aibă nici un efort financiar. Nu o să dăm, dar 

nici nu o să primim bani.  

În cazul în care câștigăm proiectul toți banii vor ajunge la ASIMCOV. 

Având în vedere că noi susținem acest proiect am cerut de la ASIMCOV ca ei să 

facă niște programe care sunt în beneficiul Județului Covasna, iar domeniile principale 

care vor fi abordate de acest program, în cazul în care câștigăm, vor fi: balneo-turismul, 

dezvoltarea mediului rural, protejarea mediului înconjurător și digitalizarea.  

În aceste teme, am dori ca ASIMCOV-ul să faciliteze și să ne ajute în formarea 

unei cooperări mai bune între sectorul privat și sectorul public.  

Cam despre asta ar fi vorba.  

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Henning Laszlo-Ianos: Nu voi participa la deliberare și al vot. 

Tamás Sándor: Bine!  

Fazakas András-Levente: De asemenea nu voi participa la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine! Mulțumim! 

Alte observații, probleme de ridicat dacă sunt?  
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

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

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Laszlo-Ianos , conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarele nr. 343/119/2020 și 

344/119/2020, aflate pe rolul instanțelor de judecată;   

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 

privind stabilirea costului anual pe 2021, pentru serviciile sociale oferite unui 

copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile 

legii; 

 

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 

Cine este 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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

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

şi funcţionare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 157/2020 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea devizului general precum și a indicatorilor tehnico economici pentru 

investiţia “Construire clădire boli pneumologice la Spitalul Județean de Urgență 'Dr. 

Fogolyán Kristóf' Sfântu Gheorghe, județul Covasna”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Henning Laszlo-Ianos: Valoarea totală a investiției este 5,8 milioane de euro, din 

care CNI contribuie cu 5,6 milioane de euro, iar Consiliul Județean Covasna cu 226 mii 

de euro aproape 227 de mii de euro. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Deci, este o investiție în total de 28,8 milioane de lei, din care contribuția CNI 

este 27,8 milioane de lei, iar a Consiliului Județean Covasna în jur de 1 milion de lei. 
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Dacă sunt intervenții? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 Diverse.  

 

În cadrul punctului Diverse, aș dori să ridic o problemă. 

Este vorba despre o declarație politică pe care aș dori să inițiez, să discutăm și 

după aceea să și adoptăm. 

Este vorba despre o Declarație privind sprijinul pentru protecția minorităților 

naționale din Europa. 

Este de știut că am inițiat noi, Uniunea Democrată Maghiară din România, și ani 

de zile am adunat în întreaga Europă 1.300 de mii de semnături din diferite state din 

Europa, ne-am coalizat cu peste 90 de grupuri de minorități din Uniunea Europeană și 

această inițiativă cetățenească a fost prezentat în fața Comisiei Europene, iar Comisia 

Europeană nu a binevoit să înainteze plenului Consiliului Europei. 

Din acest motiv aș dori să adoptăm o declarație privind sprijinul pentru protecția 

minorităților naționale din Europa, prin urmare inițiatorii acestui document solicităm 

Comisiei Europene: 

Comunitatea maghiară din România, împreună cu minoritatea maghiară din 

întregul Bazinul Carpatic au așteptat, cu nerăbdare, aderarea țării la Uniunea 

Europeană, în urma căreia ar fi fost de dorit să existe nu numai dezvoltare economică și 

prosperitate, dar și o afirmare, respectiv protecție reală a limbii materne și culturii 

minoritare, precum și garantarea folosirii libere a simbolurilor comunității maghiare.  

Cu toate acestea au fost nevoiți să constate că legislația privind protecția 

minorităților naționale – asumată de țările candidate în procesul de integrare – nu a fost 

pe deplin implementată, iar extinderea drepturilor minorităților nici măcar nu a fost 

situată pe ordinea de zi de către națiunile majoritare. Uniunea Europeană a refuzat 

permanent să adopte o poziție fermă în această privință.  

Consiliul Județean Covasna este dedicat ideii de bunăstare și prosperitate pentru 

toți locuitorii județului, conviețuirii pașnice dintre naționalități și consideră că este 

esențial să fie oferit un cadru legislativ în vederea consolidării identității naționale, a 

dialogului dintre majoritate și minoritate, a respectului reciproc și egalității, precum și 

prevenirii tuturor formelor de excluziune socială. 

În acest scop:  

Constatăm că Inițiativa Cetățenească Minority SafePack, elaborată de UDMR și 

partenerii săi europeni a devenit – sub egida FUEN – o mișcare de solidaritate a 

minorităților naționale din Europa și a făcut din protecția minorităților o cauză comună 

a multor comunități minoritare; 
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Apreciem că propunerile formulate de Minority SafePack servesc intereselor 

unui total de aproximativ 50 de milioane de cetățeni aparținând comunităților naționale 

autohtone și grupurilor lingvistice, dar și cooperării dintre majoritate și minoritate, 

respectiv protecției patrimoniului cultural european; 

În mod evident, Inițiativa pentru protecția minorităților a fost susținută de peste 

un milion de cetățeni ai UE, iar Parlamentul European, respectiv numeroase parlamente 

regionale și cantonale ale statelor membre, dar și autoritățile locale au adoptat decizii 

pentru susținerea Inițiativei Cetățenești; 

Am fost consternați și profund dezamăgiți de decizia Comisiei Europene din 15 

ianuarie 2021, prin care aceasta a renunțat la elaborarea unui cadru legal în baza 

propunerilor cuprinse în Inițiativa Cetățenească Minority SafePack, document ce 

respectă, în toate privințele, normele legale aflate în vigoare; 

Suntem convinși că prin decizia sa, Comisia Europeană a refuzat un pachet de 

propuneri ce are ca scop crearea unei Europe care protejează și promovează diversitatea 

lingvistică și culturală, le consideră pe acestea adevărate valori ale societății și 

contribuie astfel la egalitatea tuturor cetățenilor din societate; 

Ne reafirmăm susținerea pentru cauza maghiarilor de peste hotare, a națiunii 

maghiare și a minorităților naționale europene și împreună cu ei protestăm împotriva 

deciziei Comisiei Europene, prin care s-a comis o nedreptate istorică împotriva 

minorităților naționale, ignorându-se propunerile constructive și legitime ale acestora, 

formulate în vederea protejării patrimoniului lingvistic și cultural al Europei; 

Salutăm faptul că, Inițiativa Cetățenească Europeană pentru Protecția Regiunilor 

Naționale - deși acțiunea de strângere a semnăturilor este încă în derulare - , aparent a 

îndeplinit deja criteriile necesare. Astfel, o nouă Inițiativă elaborată în interesul 

minorităților naționale autohtone se va afla, în curând, pe masa Comisiei Europene. 

Acest aspect demonstrează, de asemenea, că minoritățile europene, inclusiv 

comunitățile maghiare de peste hotare, secuii și minoritățile naționale care trăiesc pe 

teritoriul Ungariei, nu renunță la lupta pentru dezideratele lor și așteaptă soluții din 

partea Uniunii Europene. 

Prin urmare, semnatarii acestui document:  

Solicită Comisiei Europene să își revizuiască decizia anterioară și să reintroducă 

pe agenda de lucru propunerile formulate în Minority SafePack. 

Solicită Parlamentului European și Comitetului Regiunilor să repună pe ordinea 

de zi problema protecției minorităților europene și să insiste asupra acestui subiect în 

cadrul lucrărilor Comisiei Europene. 

Invită europarlamentarii din România, reprezentanții Comitetului Regiunilor ca 

în activitatea lor să acorde prioritate promovării protecției minorităților naționale din 

Europa și să urgenteze adoptarea măsurilor care vizează consolidarea diversității 

lingvistice și culturale a Europei. 

Solicită Comisiei Europene să sprijine în procesul legislativ Inițiativa 

Cetățenească intitulată „Politica de coeziune pentru egalitatea regională și durabilitatea 

culturilor regionale”, în conformitate cu principiile echității, ale bunei guvernări și 

valorilor europene. 

Solicită autorităților publice regionale, cantonale și județene ale Europei să se 

alăture problemei protecției minorităților europene și să își exprime sprijinul în acest 

sens. 
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Totodată aș dori să vă informez că până acum, mai multe state, de exemplu: 

mai multe Landuri din Germania au adoptat textul similar, a adoptat Parlamentul 

Germanilor din Belgia, din Dania, a adoptat Parlamentul Regional din Tirolul de Sus 

etc, și am adus în atenția dumneavoastră că au adoptat mai multe parlamente naționale, 

regionale sau județene această Declarație cu text similar. 

Dacă sunt intervenții la această propunere care vizează o declarație politică? 

Floroian Stelian Olimpiu: Ați precizat că au mai fost parlamente regionale care 

au adoptat o astfel de declarație. 

Comisia Europeană s-a exprimat și în ceea ce le privește? Sau nu? 

Tamás Sándor: Comisia Europeană încă nu s-a exprimat după ce au fost 

adoptate aceste declarații de către Parlamente naționale, regionale sau județene.  

Încă nu s-a exprimat! 

Floroian Stelian Olimpiu: Cred că este important să cunoaștem două chestiuni , 

e vorba de conținutul cererii pe care ați depus-o și mai important este conținutul 

respingerii Comisiei Europene.  

Fără a avea cunoștință de conținutul acestei respingeri și pentru că în esență este 

vorba de o declarație politică, noi putem să ne pronunțăm pe această speță și din acest 

punct de vedere noi o să votăm împotrivă de data asta. 

Tamás Sándor: Am înțeles! Nu e nici o problemă. 

Suntem în cunoștință de cauză. 

Eu acum nu pot să vă prezint toate argumentele de respingere a Comisiei 

Europene. 

În regulamentul Comisiei Europene și a Parlamentului European este prevăzut 

foarte clar, ca o inițiativă ca să poată să aibă posibilitatea de a ajunge în plenul 

Parlamentului European trebuie să primească cel puțin un milion de semnături. 

Aceste semnături au fost în număr de 1.300 mii, care a fost validat de altfel de 

Comisia Europeană, iar văzând acest lucru Comisia Europeană nu vrea totuși să 

avanseze, să înainteze în fața plenului această solicitare.  

Floroian Stelian Olimpiu: E foarte scurt termenul și nu ne putem pronunța din 

păcate, dar nu ne oprește nimic ca să punem pe ordinea de zi într-o altă ședință dacă 

considerați că este necesar. 

Tamás Sándor: Eu propun ca după discuția de acum să adoptăm, să vedem cine 

cum sprijină și o să ne pregătim pentru o proximă ocazie și cu celelalte întrebări din 

partea dumneavoastră și atunci o să revenim la această problemă. 

Floroian Stelian Olimpiu: Din punctul nostru de vedere este foarte-foarte 

important ca să cunoaștem conținutul respingerii acestei cereri și în funcție de aceasta 

ne putem pronunța. 

Tamás Sándor: Atunci propun ca să adoptăm acum… 

Calinic Sabin: Aș avea și eu o scurtă intervenție. 

Ideea este următoarea: sigur că nu este o hotărâre a Consiliului Județean 

Covasna, dar este vorba de un vot. 

Ce însemnă votul asta? 

Însemnă sprijin politic! 

Eu ca și colegul meu Neagoe Daniel reprezentanți a unei formațiuni politice, cum 

să votez eu un sprijin politic? Eu nu sunt partidul! 

Nu sunt nici cel puțin organizația județeană.  
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Eu ar trebui să am mandatul acestei organizații județene sau a partidului ca să 

pot să votez așa ceva. 

Dacă domniile voastre acum o oră ne ați fi prezentat conținutul acestei declarații 

politice, istoricul, care a fost cererea inițială, care a fost răspunsul de respingere ale 

Comisiei Europene, dacă în noua cerere sunt chestiuni noi, atunci ar fi fost mai bine, dar 

așa cum aș putea eu, decât printr-o impostură, să dau un vot într-o declarație politică 

din partea formațiunii politice pe care-l reprezint.  

Cred că nu se poate! 

Dar dacă domniile voastre ne veți pune la dispoziție aceste materiale, sigur că le 

vom discuta și în cunoștință de cauză și cu un mandat ferm vom da sau nu votul 

nostru.  

Astăzi, cred că este imposibil să facem acest lucru, nici cel puțin formal nu 

putem! 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Domnul Calinic, după cum știți și dumneavoastră, am avut 

întotdeauna o înțelegere, o deschidere, o stimă nemărginită față de înțelepciunea 

dumneavoastră. 

Procedura întotdeauna încearcă să bată fondul! 

Și eu cunosc această metodă a avocaților excelenți ca și dumneavoastră. 

Desigur, așa cum am răspuns și domnului Floroian, până atunci eu vă propun ca 

să facem totuși o probă pe Declarația politică pe care v-am prezentat și vă propun ca 

înainte de ședința următoare o să întocmim o documentație mult mai vastă, deși aceste 

documentații au fost prezentate de a lungul anilor.  

Reînnoim această documentație în ceea ce privește inițiativa, țelul inițiativei, 

procedura pe care am parcurs acum câțiva ani de zile, o să prezentăm detailat și acele 

state de unde am adunat aceste semnături, plus așa cum ați cerut dumneavoastră cât și 

domnul Floroian și motivele care au stat la baza respingerii Comisiei Europene.  

E bine așa? 

Calinic Sabin: Sigur că da! 

Dacă am avea aceste date, am putea vota într-un fel sau altul, dar acum eu 

personal nu am nici abilitarea formațiunii pe care-l reprezint să mă exprim în legătură 

cu o declarație politică. 

Floroian Stelian Olimpiu: Eu nu aș spune că avem neapărat nevoie de o 

aprobare sau de o discuție cu conducerea formațiunii, nu aș merge pe această variantă, 

dar pur și simplu a fost timpul mult prea scurt și este important din punctul nostru de 

vedere conținutul respingerii. 

Conținutul respingerii este foarte-foarte important! 

Tamás Sándor: Am înțeles. 

Eu vă propun să mergem în două etape! 

Prima dată totuși țin să facem un vot politic pentru această Declarație politică și 

după aceea, data viitoare, poate argumentele vă convin și pe dumneavoastră și atunci o 

să avem un vot mai larg în susținerea unei declarații politice.  

Calinic Sabin: Domnule președinte! 

Cum să votăm noi ceva care este o declarație politică dacă nu știm despre ce este 

vorba? 

Tamás Sándor: Eu v-am prezentat declarația politică cu toate argumentele.  
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Am înțeles și opinia dumneavoastră.  

Calinic Sabin: Atunci cea de a II-a etapă din cea ar consta? 

După ce votăm ne dăm palme că am votat bine sau rău?  

Nu se poate! 

Tamás Sándor: Nu! Am înțeles că dumneavoastră nu o să votați!  

Nu e nici o problemă! 

Atunci data viitoare încercăm să vă convingem să votați și dumneavoastră.  

Asta este metoda propusă de mine! 

Calinic Sabin: Dacă sunt argumente nu e nici o problemă, dar acum nu se poate. 

Tamás Sándor: Eu propun să nu amânăm. 

Eu știu ce însemnă să aduci argumente bune pentru că „am stat și eu la bară”, 

știu și ce însemnă să aduci argumente formale și de conținut. 

Eu am citit amănunțit atât pe românește cât și pe ungurește această declarație și 

vă rog să încercăm totuși să votăm această declarație, votați cu „DA”, cu „NU” sau nu 

participați la vot, nu e nici o problemă. 

Deci, să vedem cine sprijină, cine votează pentru această Declarație politică? 

În urma supunerii de la vot 25 de consilieri județeni au votat „pentru”. 

5 consilieri județeni (Calinic Sabin, Floroian Stelian-Olimpiu, Leaua Jănel, 

Neagoe Daniel și Piștea Jănică) au votat împotrivă.  

Vă mulțumesc! 

Vă consult dacă sunt și alte probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru voturi dumneavoastră și 

pentru înțelegerea dumneavoastră. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


