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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 9 septembrie 2022, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 9 

septembrie 2022, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), 

precum și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (5), coroborat cu art. 179 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. 240/2 septembrie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 85/S/02 

septembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” și „Háromszék”. 
 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, secretarul general al județului, să ne 

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 22 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii Cseh Csaba, Dimény György, Grüman Róbert-Csongor, 

Kelemen Szilárd-Péter, Leaua Jănel, Orbán Miklós, Para János și Szöllösi Tamás, 

respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 23 

de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  
 

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

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 22 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La şedinţa noastră, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, participă 

dl. Prefect Ráduly István și domnul Subprefect Boricean Cosmin, fostul nostru coleg. 
 

Avem onoarea să întâmpinăm oaspeții noastre din Republica Moldova din 

Raionul Cimișlia și cu acceptul dumneavoastră îi invităm și pe dânșii să ia parte la 

ședința noastră. 

Delegația se compune din: domnul Mihail Olărescu, Președintele Raionului 

Cimișlia, domnul Gheorghe Netedu, Secretarul Consiliului Raional Cimișlia, doamna 

Mariana Vasluian, șefa Secției Administrație Publică și un om de afaceri important din 

Republica Moldova, domnul Radu Nazaria, reprezentantul JAVGURVIN GRUP S.R.L. 

La sfârșitul ședinței noastre vom semna cu domnul Președinte Mihail Olărescu 

un acord de cooperare între Județul Covasna și Raionul Cimișlia. 
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Totodată salut prezența domnului Primar al Comunei Dobârlău, pe care l-am 

invitat special la această ședință. 
 

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

iar în calitate de invitaţi participă:  

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

Copilului Covasna; 

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

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Opra János – director executiv interimar, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ birourilor/compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

8 august 2022, a fost făcut public și 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? 23 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 23 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 8 august 2022. 
 

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 pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul 

Covasna și Comuna Bodoc în vederea participării cu proiectul “Reabilitarea Castelului 

Mikó” la apelul de proiecte Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta 

C11. Turism și Cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, 

Modernizarea /reabilitarea siturilor turistice, finanțat din fondurile europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență; 

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

obiectivul de investiție „Reabilitarea energetică a unor clădiri aparținând Spitalului 

Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe”; 

http://www.cjcv.ro/
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Zid de sprijin pe DJ 

121A km 10+800, în regim de urgență”; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2022; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind alipirea 

imobilelor înscrise în C.F. nr. 32736  Sfântu Gheorghe și C.F. nr. 32737 Sfântu Gheorghe; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Covasna 

în domeniul privat al Județului Covasna a imobilului înscris în C.F. nr. 23501 Sfântu 

Gheorghe; 

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

județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUACOV”; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2023-31.12.2032; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 87/2020 pentru stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de 

asistență și de reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

12. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 11 august 2022, 

respectiv efectuarea a cinci zile de concediu de odihnă în perioada 22-26 

august 2022 . 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Jakab István-Barna cu privire la 

efectuarea a patru zile de concediu de odihnă în perioada 16-19 august 2022. 
 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 23 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 modificările și completările ulterioare, nu pot 

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

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

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

respectivă. 



 4 

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

votul majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 2, 8, 9, 10 și 11 este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 
 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna și Comuna Bodoc în 

vederea participării cu proiectul “Reabilitarea Castelului Mikó” la apelul de proiecte 

Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11. Turism și Cultură, Investiția 

I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea /reabilitarea siturilor 

turistice, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și 

reziliență; 

 

Am adoptat mai multe hotărâri în legătură cu acest proiect și am ajuns în fază 

avansată în care Ministerul ne solicită și un acord de parteneriat pe această speță. 

 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

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

„Reabilitarea energetică a unor clădiri aparținând Spitalului Județean de Urgență „dr. 

Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe”; 
 

Și pe această temă figurăm la un loc bun pe lista proiectelor pentru eficiență 

energetică și reziliență. 

Este prezent și domnul András-Nagy Róbert, managerul Spitalului de Urgență „dr. 

Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe care răspunde la eventualele întrebări. 
 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea devizului general actualizat, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Zid de sprijin pe DJ 121A km 10+800, în regim de urgență”; 
 

Este vorba despre zidul de sprijin, cum ieșim din Valea Mare spre zona Buzoaielor. 

Este o porțiune de drum de cca. 100 metri care nu a intrat în reabilitarea drumului 

județean pentru că am avut o calamitate acolo.  

Acum doi ani de zile am avut banii necesari, dar prețurile s-au triplat de atunci și 

trebuie să reactualizăm devizul și să refacem acest zid care are o lungime de 78 metri și 

amenajarea platformei de drum de 90 metri. 

Valoarea investiției s-a ridicat la 3,5 milioane de lei. 

Cerem acordul dumneavoastră ca să putem să terminăm cât mai repede această 

lucrare.  
 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 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 

rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2022;  
 

Când toată lumea se plânge că nu mai sunt bani, noi adoptăm 4,5 milioane de lei 

în bugetul județului, care se compune din: 

- 2.422 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea 

”Programului pentru școli al României”;  

- 57 mii lei destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale 

speciale;  

- 110 mii lei pentru finanțarea burselor acordate elevilor care frecventează 

învățământul special; 

- 1.228 mii lei pentru drumurile județene;  

- 770 de mii de lei redevențe miniere; 

- 8,78 mii de lei pentru organizarea unei tabere de călărie pentru copii. 

În total peste 4.500 de mii de lei care au intrat deja în bugetul județului, dar 

trebuie să aprobăm. 
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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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 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 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2022; 
 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

aprobarea documentației cadastrale privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 32736  

Sfântu Gheorghe și C.F. nr. 32737 Sfântu Gheorghe. 
 

Este vorba despre imobilul de pe str. Kós Károly, de lângă Muzeul Național 

Secuiesc, unde avansăm cu lucrările de reabilitare a Muzeului din bani europeni. 

Am cumpărat acest imobil cu ani în urmă și acum alipim și cadastral acest teren. 
 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

aprobarea trecerii din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al Județului 

Covasna a imobilului înscris în C.F. nr. 23501 Sfântu Gheorghe 
 

Este vorba de imobilul nostru din str. Recoltei pe care urmează să-l dăm Societății 

Drumuri și Poduri S.A. Sfântu Gheorghe, ca sediu administrativ.  
 

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 
 

Este vorba despre mandatarea domnului vicepreședinte Henning Lászlo-Ianos de a 

vota pentru, deci a fi de acord cu ieșirea a 13 comune, total sau parțial, dintr-un proiect 

european pentru că au depus proiecte concrete de apă și canalizare la programul Anghel 

Salighny. 
 

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

probleme de ridicat? 

Henning Lászlo-Ianos: Nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul vicepreședinte 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 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

stabilirea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate valabil 

în perioada 01.01.2023-31.12.2032; 
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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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 87/2020 pentru stabilirea 

componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna; 
 

Având în vedere că domnul Sztakics István-Attila a ocupat funcția de secretar 

general al județului și conform legislației în vigoare secretarul general al județului este 

președintele Colegiului director, în consecință trebuie să modificăm componența Colegiului 

director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe; 
 

Rog pe domnul András-Nagy Róbert, managerul Spitalului Județean de Urgență să 

ne prezinte succint despre ce este vorba.  

András-Nagy Róbert: În perioada precedentă unul dintre cei doi consilieri juridici, 

angajați la Spitalul Județean, a ieșit în concediu de creșterea copilului, iar celălalt lipsește 

din motive de sănătate serioase, nu avem cine să ne reprezinte interesele în fața instanței de 

judecată. 

De altfel, în perioada precedentă am scos la concurs două posturi de consilier juridic 

care nu au fost ocupate. 
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Din acest punct de vedere cerem ajutorul Consiliului Județean Covasna ca 

Spitalul să fie reprezentat, atât în fața Instanței de judecată, cât și să ne ajute cineva la 

activitățile juridice curente.  

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? 23 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem Diverse. 

Doresc să vă informez, că am efectuat o zi de concediu de odihnă în data de 11 

august 2022, respectiv cinci zile de concediu de odihnă în perioada 22-26 august 2022. 

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte. 
 

Vă consult dacă sunt intervenții, probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse? 

Henning Laszlo-Ianos: Voi fi în concediu de odihnă în perioada 13-23 

septembrie 2022.  

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos. 
 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Jakab István-Barna: Domnule Președinte, stimați colegi! 

Vă informez că, am efectuat patru zile de concediu de odihnă în perioada 16-19 

august 2022. 

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte Jakab István-Barna. 
 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Informez plenul Consiliului Județean Covasna, că am fost 2 zile în delegație, în 

Ungaria, în perioada 19-20 august 2022, am fost invitat la Ziua Maghiarilor de 

pretutindeni. 

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte. 
 

Avem obligația legală de a informa plenul consiliului, atât despre concedii, cât și 

despre delegații.  

Prin aceste informări, informăm nu numai plenul consiliului, dar și cetățenii 

pentru că ședința noastră este publică și poate fi urmărită live pe facebook. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 
 

Prima parte a ședinței s-a încheiat! 
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 A doua parte a ședinței este semnarea unui acord de cooperare cu 

Raionul Cimișlia, din Republica Moldova. 
 

Prima legătură am luat-o în toamna anului 2017, când a fost prima deplasare a 

delegației Consiliului Județean Covasna la Cimișlia. 

În 2018 am întâmpinat o delegație din raionul Cimișlia, dar în urma alegerilor 

locale, dacă nu mă înșel, s-a modificat componența conducerii și a consiliului Raionului 

Cimișlia. 

Am reluat această relație în anul 2019, însă în anii 2020-2021 ambele țări au fost 

în carantină, dar nu numai noi, ci toată Europa. 

În această perioadă nu am putut fructifica, nu am putut pune în practică această 

voință bilaterală, acest acord de parteneriat între cele două județe. 

Între timp noi am abținut toate avizele necesare de la Ministerul Interne și de la 

Ministerul Externe și am ajuns în faza în care putem încheia acest acord de colaborare. 

Într-adevăr, în anii 90 am avut noi un partener din Republica Moldova, Raionul 

Criuleni, dar din motive necunoscute de noi nu s-a pus în practică acordul de 

cooperare. 

Considerăm că o relație de colaborare cu un raion din republica Moldova, în 

speță cu Raionul Cimișlia, poate să fie benefică, atât pentru noi, cât și pentru ei.  

Noi secuii suntem puțin mai reticenți, nu ne aruncăm rapid, așa că am încercat, 

am fost în delegație la Cimișlia, am participat la diferite evenimente, a fost la noi 

domnul Președinte și domnul Președinte anterior care din păcate nu mai este între noi. 

Am încercat și am decis să încheiem acest acord aici la noi și după aceea desigur 

mergem și noi la Cimișlia ca să avem și acolo tot așa o ședință festivă. 

Avem mai mulți parteneri din Ungaria și cum v-am spus am avut și din 

Republica Moldova care era nefuncțional, dar acum o să avem unul care va fi 

funcțional. 

Cu această introducere, îl invit pe domnul Mihai Olărescu, Președintele 

Consiliului Raionului Cimișlia să semnăm acordul de colaborare. 
 

Domnul Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna și domnul 

Mihai Olărescu, Președintele Consiliului Raionului Cimișlia semnează Acordul de 

cooperare. 

(Cei din sală aplaudă!) 
 

Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna: 

Îl rog pe domnul Mihai Olărescu, Președintele Consiliului Raionului Cimișlia să 

ne spună câteva cuvinte. 
 

Mihai Olărescu, Președintele Consiliului Raionului Cimișlia: 

Stimate domnule Președinte! Stimați consilieri și stimați invitați! 

Astăzi avem un deosebit eveniment care este important pentru noi, pentru 

Raionul Cimișlia. 

În primul rând aș dori să vă mulțumesc că ați acceptat această colaborare 

bilaterală pe mai multe domenii.  
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Într-adevăr, cum a spus și domnul Președinte, această relație s-a format de 

mai mulți ani, diferite delegații vizitându-ne pe noi și noi am fost în delegație la 

dumneavoastră. 

Am înțeles reciproc compatibilitatea, nu numai a președinților, dar și a 

delegaților. 

Noi avem aceeași umbră! 

Ne bucurăm foarte mult, că astăzi am ajuns la semnarea acordului de cooperare 

și ne dorim ca prin acest acord să avem o relație mai energică, mai intensă, să găsim 

puncte tangențiale de colaborare, atât pe domeniul educației, învățământului, 

tineretului, sportului, cât și economic. 

Dorim să învățăm de la dumneavoastră! 

Ne-a atras atenția sistemul de gestionare a deșeurilor solide, cât de bine este 

gestionat în Județul Covasna. 

Desigur, dorim să atragem și noi mai multe fonduri europene, la fel ca 

dumneavoastră, să ținem schimb de experiență care va fi de folos pentru noi. 

Totodată doresc să menționez, că suntem pentru prima dată invitați la un festival 

care se ține în orașul dumneavoastră în aceste zile. 

Cu mare drag vom participa la acest festival împreună cu delegația noastră, mai 

ales că este un festival care vă caracterizează. 

Și noi avem mai multe festivaluri, dintre care cel mai important este Festivalul 

strugurelui, unde și domnul Președinte a fost prezent. 

Acest schimb de experiență culturală ne ajută foarte mult să cunoaștem mai bine 

vecinii noștri și desigur ne va spori foarte mult în găsirea punctelor tangențiale. 

În urma acestor prezentări agenții economici se cunosc între ei, încep relații 

economice, schimburi de mărfuri, ceea ce este normal și sănătos într-o societate 

civilizată. 

Asta ne dorim! 

Desigur, vom căuta toate posibilitățile de a intensifica cooperarea noastră. 

Vă mulțumesc și doresc succes tuturor! 

(Cei din sală aplaudă!)  
 

Tamás Sándor:  
 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.  

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


