ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 27 septembrie 2007, ora 10,00.
Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi,
27 septembrie 2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 259 din 21 septembrie 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 426 /S/
21.09.2007.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este
legal constituită, fiind prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni.
Lipsesc consilierii Demeter Miklós, Fejér László Ödön, Kiss Tiberiu, Nagy Iosif şi Tóth Zoltán.
La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi
participă:
- d-ul Vargha Mihály - director, Muzeul Naţional Secuiesc;
- d-ul Szilágyi Zsolt- director, Şcoala populară de arte şi meserii;
- d-ul Vlădoiu Adrian Ovidiu - coordonator centru, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de
Persoane, Centru Regional Braşov;
- d-ul Nagy Ludovic- preşedinte mandatar A.G.A. S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A.
- d-ul Imreh István Attila - director, Centrul de cultură al judeţului Covasna;
- d-ul Oláh Badi Csaba – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanei;
- d-na Vass Mária – din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 august 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat pe
site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 august 2007.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului completarea acestuia, după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice topografice - Plan de
amplasament şi identificare necesară intabulării incintei „Clădirea Şcolii de Arte” înscris în C.F. nr. 3480
Sfântu Gheorghe.
Înscrierea acestui Proiect de hotărâre în proiectul ordinii de zi, este necesară întrucât în vederea
intabulării incintei Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, O.C.P.I Covasna –B.C.P.I. Sfântu
Gheorghe cu adresa nr. 16639/2007 înregistrat la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 8881/20. 09. 2007,
solicită ca Consiliul Judeţean Covasna să adopte o hotărâre în acest sens, hotărâre care potrivit Legii
cadastrului şi publicităţii imobiliare, trebuie adoptată în termen de 30 de zile de la comunicarea făcută de
B.C.P.I. Sfântu Gheorghe, deci nu putem amâna până la următoarea şedinţă.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” SA. Covasna prin reorganizarea Regiei
Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Informarea Preşedintelui mandatar A.G.A a S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. înregistrată
la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 9068/26. 09. 2007.
Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră completarea proiectului ordinii de zi cu propunerilor formulate mai
înainte.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, conform propunerilor
formulate.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Proiect de Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007;
Proiect de Hotărâre privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului
Judeţean Covasna;
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 108/2007 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului
Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum;
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 88/2007 privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor de şcolarizare pentru anul
şcolar 2007/2008, precum şi a organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe;
Proiect de Hotărâre privind numirea doamnei Vass Mária în funcţia publică de conducere de
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca
membru în Comitetul Director local al Proiectului „Reforma sistemului de sănătate faza a doua”
la nivelul Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Covasna;
Proiect de Hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a monumentului istoric
Ansamblul Tehnic- plan înclinat de la Covasna –Comandău;
Proiect de Hotărâre privind asocierea judeţului Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în
vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL
COVASNA”;
Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene ca
serviciu public de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea încheierii convenţiei de parteneriat între Consiliul
Judeţean Covasna şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional
Braşov;
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor din judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice topografice - Plan de amplasament
şi identificare necesară intabulării incintei „Clădirea Şcolii de Arte” înscris în C.F. nr. 3480
Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” SA. Covasna prin reorganizarea Regiei
Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
Informarea Preşedintelui mandatar A.G.A a S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. înregistrată la
Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 9068/26. 09. 2007;
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să fac două precizări, şi anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi art.
77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot
lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă
dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea
dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 2, 5, 9 şi 11
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 8 şi 14 al ordinii de zi este necesar votul a
două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în
şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la
promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele
comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului
Consiliului Judeţean Covasna.
Supun votului deschis propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 26 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în ordinea de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea
bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru
adoptare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi observaţii,
probleme de ridicat?
Varga Zoltán: Faţă de proiectul de hotărâre pe care ce aţi avizat în şedinţa comisiilor de
specialitate, doresc să informez plenul că art. 1 al proiectului de hotărâre a fost completat cu încă o
anexă, şi anume anexa nr. 20/b în care a fost inclusă suma de 1.520 mii lei alocat judeţului pentru
finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2007, conform repartizării comunicate de
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din data de 20. 09. 2007.
Această completare a fost aprobată de Comitetul consultativ în şedinţa sa din 21. 09. 2007.
Demeter János: Vă consult dacă mai aveţi alte observaţii la acest punct?
Şerban Valeriu: Prin acest proiect de hotărâre urmează să repartizăm echipei de handbal
feminin CSM Sf. Gheorghe suma de 100 mii lei pentru cofinanţarea cheltuielilor de participare la
Campionatul Naţional de Superligă, însă problemele la această echipă sunt foarte grave iar rezultatele
sunt foarte slabe. Aş propune ca subsemnatul şi domnul vicepreşedinte Vajda Lajos să fim mandataţi
pentru a vedea care sunt cauzele rezultatelor slabe şi modul în care ar putea fi redresată activitatea
clubului.
Demeter János: Sigur. Din punctul meu de vedere nu văd nici un impediment.
Alte observaţii dacă mai aveţi?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, în forma
completată, cu 26 de voturi „pentru”.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2007
al fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru
adoptare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor
nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2007 privind aprobarea Organigramei şi
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru
adoptare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum;
Rog domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Henning László János să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 88/2007 privind aprobarea Planului de şcolarizare şi
a taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2007/2008, precum şi a organigramei, a statului de funcţii şi a
numărului de personal ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe;
Rog domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Henning László János să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind numirea doamnei
Vass Mária în funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna;
Rog domnii Calinic Sabin şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.

Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
Felicitări doamna Vass, pentru rezultatele obţinute.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Comitetul Director local al Proiectului
„Reforma sistemului de sănătate faza a doua” la nivelul Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului
Covasna;
Rog domnii Calinic Sabin şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate
publică de interes local a monumentului istoric Ansamblul Tehnic- plan înclinat de la Covasna –
Comandău;
Înainte de a da cuvântul preşedinţilor celor şapte comsii de specialitate pentru a prezenta
rapoartele de avizare, aş dori să informez plenul că comisia de Amenajarea teritoriului şi administraţia
publică locală nu a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comitetul consultativ în şedinţa sa din 21
septembrie 2007 a decis înscrierea acestui proiect de hotărâre în proiectul ordinii de zi pentru ca motivele
de neavizare ale Comisiei nr. III. să fie analizate şi dezbătute şi de plenul consiliului, urmând ca aceasta
să decidă.
Dau cuvântul preşedintelui Comisiei pentru a prezenta motivele neavizării.
Şerban Valeriu: Comisia III. a lăsat ca în şedinţa plenului să fie rediscutat problema, legat de
faptul că nu a existat o negociere între Consiliul Judeţean şi proprietarul bunului care urmează a fi
expropriat. Părerile erau împărţite şi de aceea am propus să fie rediscutat în plen. Părerea mea este că
fiind vorba de o expropriere pentru utilitate publică, condiţiile sunt altele decât dacă am cumpăra un
obiectiv prin negociere directă.
Demeter János: Punctul nostru de vedere este că nu trebuie să ne implicăm în problemele
neclare între eventualul proprietar şi firma care administrează acest obiectiv. Ca să demarăm acestă
procedură, trebuie să ţinem cont de dorinţa noastră ca acest imobil să devină proprietate publică. Oricum,
până când nu avem clarificat proprietatea nu putem nici să investim, nici să facem rost de bani europeni
pentru reabilitarea acestui obiectiv. Eu, în continuare, susţin această variantă de a vota astăzi pentru ca
bunul să fie de utilitate publică, sigur, ulterior putem să avem discuţii privind expertiza şi alte lucruri.

Varga Zoltán: Doresc să informaz pelnul că art.3 al proiectului de hotărâre a suferit o modificare
în sensul că în conţinutul acestui articol s-au inclus şi completările la documentaţiile de evaluare iniţială,
complatări făcute conform observaţiilor Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice a obiectivului, comisie numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
95/2007.
Aceasta este o modificare de formă care nu afecteză fondul.
Demeter János: Dacă mai sunt şi alte observaţii?
Nu sunt.
Rog preşedinţii celor şase comisii de specialitate să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul consilier Papucs András să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Kopacz László: Comisia nr. I. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
Calinic Sabin: Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea propusă,
şi propune spre adoptare.
Henning László János: Comisia nr. IV. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea
propusă.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea
propusă.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificarea
propusă şi propune pentru adoptare.
Papucs András: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre modificată, cu 26
de voturi „pentru”.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului
Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA
TURISMULUI ÎN JUDEŢUL COVASNA”;
Înainte de a consulta preşedinţii comisiilor de specialitate, doresc să fac cunoscut, că potrivit
Proiectului de hotărâre trebuie să desemnăm un reprezentant al Judeţului Covasna care să facă parte din
organul de conducere al „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL
COVASNA”.
În acest sens din partea grupului de consilieri UDMR, propun pe domnul vicepreşedinte Vajda
Lajos.
Alte nominalizari?
Nu sunt.
Consult dacă persoana propusă acceptă desemnarea?
Vajda Lajos: Accept.
Demeter János: Vă mulţumesc.
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la
persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea consilierului vom folosi buletine de vot.
Să luăm o pauză pentru completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută.
După pauză.
Dl. Preşedinte Demeter János: Rog pe dl. secretar al judeţului să explice modul de desfăşurare
a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze
urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Buletinele de vot au fost distribuite pe bază de tabel nominal. Nu a fost prezent la distribuirea
buletinelor de vot domnul consilier Varga Gusztáv Iosif.

După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Henning László János, preşedintele comisiei de numărare a voturilor, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului Judeţului
Covasna în organul de conducere al „ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN JUDEŢUL
COVASNA”.
Henning László János: a prezentat procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor.
Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie consemnat întro hotărâre.
Demeter János: Rog pe dl. Varga Zoltán să prezinte proiectul de hotărâre.
Varga Zoltán: Se prezintă proiectul de hotărâre.
Demeter János: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnul inspector de specialitate Albert Zoltán să prezinte
Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru
adoptare.
Albert Zoltán: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
1 abţinere (Vlad Adrian Vicenţiu)

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi
„pentru” şi 1 „abţinere”.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei
de Administrare a Drumurilor Judeţene ca serviciu public de interes judeţean în subordinea Consiliului
Judeţean Covasna;
Înainte de a da cuvântul preşedinţilor celor şapte comsii de specialitate pentru a prezenta
rapoartele de avizare, aş dori să informez plenul că Comisia Sănătate şi probleme sociale şi Comisia
Relaţii externe, integrare europeană nu au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Comitetul consultativ
în şedinţa sa din 21 septembrie 2007 a decis înscrierea acestui proiect de hotărâre în proiectul ordinii de
zi pentru ca motivele de neavizare ale Comisiilor nr. V. şi VII. să fie analizate şi dezbătute şi de plenul
consiliului, urmând ca acesta să decidă.
Rog preşedinţii celor şapte (1-7) comisii de specialitate să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnul şef serviciu Marin Nicolae Gheorghe să prezinte Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. nu a avizat favorabil proiectul de hotărâre pentru că nu am primit
informaţiile necesare pentru a aviza. Am considerat ca nu are temeiul legal şi nu a primit avizul

compartimentului juridic. Dat fiind faptul că nu suntem specialişti în domeniu, am hotărât că la dezbaterea
în plen ne vom abţine.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. nu a avizat favorabil proiectul de hotărâre. Ştim importanţa
înfiinţării Direcţiei de Administrare a Drumurilor, dar cum a fost prezentat era un fel de salvare a
conducerii, fără să fie argumentată de domnul director şi nu am avut avizul compartimentului juridic, fără
de care noi nu am putut aviza favorabil.
Sztakics István Attila: În Comitetul consultativ s-a hotărât ca acest proiect hotărâre să intră în
plen, la dezbatere şi totodată am fost rugat să prezint un Raport în care să motivez de ce nu am avizat
acest proiect de hotărâre.
Ţin să vă precizez că acest proiect de hotărâre, aşa cum arată el astăzi, a fost promovat pentru
şedinţa Consiliului Judeţean din luna iunie 2007, dată la care în şedinţa Comitetului consultativ a fost
prezentat un Raport cu privire la demersurile necesare în vederea înfiinţării acestei direcţii unde am arătat
nişte aspecte pe care vi le prezint astăzi.
A prezentat Raportul întocmit în acest sens.
Demeter János: Am o întrebare. Domnul Marin, cu cine aţi lucrat dintre jurişti când aţi pregătit
acest proiect de hotărâre?
Marin Nicolae Gheorghe: Am lucrat cu domnul Sztakics, când am redactat regulamentul. În
documentaţia, care v-a fost prezentată în şedinţa comisiilor de specialitate, este inclus şi acest calcul
estimativ al fondurilor necesare pentru funcţionare şi pentru personal.
În ceea ce priveşte sediul, până când nu se ştie că vrem să infiinţăm Direcţia cum putem să
facem demersuri pentru repararea acestuia.
Deci, nu are sens până în momentul în care ştim că
trebuie să infiinţăm această structură, aşa cum va fi ea, dar până când nu vom avea un acord de principiu
că vrem să facem aşa ceva, nu putem să demarăm. Trebuie să ştim că s-a infiinţat acestă direcţie sau se
va infiinţa până la o anumită dată. Până atunci nu se poate demara nimic.
La următoarea şedinţă se va prezenta proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat
în domeniul public al judeţului, dar celelalte demersuri trebuiesc făcute.
Demeter János: Aveţi dreptate, dar sunt şi alte modalităţi. Putem să punem sediul direcţiei chiar
în sediul Consiliului Judeţean Covasna, acolo unde aţi propus, putem să facem un punct de lucru. Nu
astea sunt problemele cardinale.
Pe mine mă interesează, că cum se poate, că aţi lucrat cu domnul Sztakics, între timp comisia
juridică şi-a dat avizul şi totuşi vine Direcţia juridică şi ne sfătuieşte să amânăm un pic.
Marin Nicolae Gheorghe: De acum, orice amânare va influenţa starea drumurilor dacă nu va
exista la începutul anului viitor direcţia. Pentru că cel târziu la începutul lunii martie trebuie să ieşim pe
drumuri. Trebuie să existăm şi într-o anumită formă trebuie să funcţionăm.
Demeter János: Deci, după cum înţeleg eu, acest proiect de hotărâre, noi astăzi dacă luăm o
decizie în sens pozitiv, este vorba de intenţia noastră de a înfiinţa serviciul public, care automat va
antrena anumiţi paşi care trebuiesc făcute.
Pe mine mă interesează dacă suntem în termen, pentru că în luna decembrie votăm bugetul pe
anul viitor. Ar trebui să facem în aşa manieră ca să nu trebuie să mai discutăm oportunitatea acestui
serviciu şi acest serviciu să aibă un buget bine pregătit.
Marin Nicolae Gheorghe: Din punctul nostru de vedere este pregătit tot.
Vajda Lajos: De 3-4 ani, tot amânăm înfiinţarea acestui serviciu. Au mai fost discuţii, deci ştia şi
domnul director Sztakics. Eu zic că ceea ce a prezentat dânsul, contrazice acest fapt. Eu zic că dacă
pentru şedinţa următoare nu va fi pregătit materialul aşa cum trebuie, să fie demişi din funcţie şi domnul
director Sztakics şi domnul şef serviciu Marin. Este o necesitate acest serviciu, aşa cum a spus şi
doamna consilier Tatár Márta, drumurile din judeţ sunt în stare jalnică. Totuşi calitatea drumurilor s-a
îmbunătăţit foarte mult, avem foarte multe lucrări care trebuiesc urmărite. Asta trebuie înţeles, nu că
starea drumurilor este proastă în judeţ.
Doamna Tatár vorbea de tronsonul Sf. Gheorghe-Covasna, care nu este în administrarea
noastră. Nu putem interveni acolo.
Vă rog să înţelegeţi ce se întâmplă. La cele trei instituţii, la care am modificat acum bugetul,
organigrama nu a fost nici o problemă, vorbesc de Şcoala populară de arte, de muzeu, de bibliotecă.
Acolo nu discută nimeni problema personalului.
Aici, unde acest serviciu trebuie să servească dezvoltarea judeţului, acolo ne legăm.
Calinic Sabin: Eu nu am fost la şedinţa comisiei juridice. Trebuia să dau citire raportului de
avizare care s-a făcut. În Comitetul consultativ am înţeles despre ce este vorba. Într-adevăr sunt în
dilemă. Pe de o parte, avem o structură, dacă hotărâm să mai creăm o structură cu aceeaşi domeniu de
activitate, mă întreb ce se întâmplă cu structura existentă, dar trebuie să găsim o formulă pentru că
administrarea drumurilor este o treabă serioasă şi imperios necesară. Dacă creăm o direcţie, asta trebuie
să aibă un buget, o personalitate juridică să aibă un patrimoniu etc. Acesta ar fi de actualitate de la 1
ianuarie 2008. Deci, ar urma ca în proiectul de buget, pe care îl vom adopta în luna decembrie, să fie
inclus şi bugetul direcţiei. Altfel nu va funcţiona. Este o atribuţie importantă al Consiliului Judeţean şi
drumurile rămân în aer. Dar există dilema asta cu crearea de astăzi. Trebuie să găsim o formulă. Ce
formulă să găsim ca să putem lua măsuri preparatorii? În proiectul de buget să băgăm un capitol în

legătură cu această instituţie. Dar, ca să o formăm acum nu ştiu cum. Mă gândesc, şi cu domnul director
de la direcţia economică şi domnul secretar al judeţului ar trebui să ne gândim, dacă ea nu s-ar putea
crea fără personalitate juridică, ca un birou din cadrul urbanismului, provizoriu până în momentul în care
vom adopta bugetul.
Vajda Lajos: Există serviciul administrarea drumurilor care nu poate funcţiona fără intervenţii de
urgenţă.
Demeter János: La art. 1 din proiectul de hotărâre scrie aşa: începând cu data de 1 ianuarie
2008. Deci, noi dacă astăzi nu votăm, atunci iarăşi pierdem o lună, vine octombire şi noiembrie iar in
ianuarie trebuie să funcţioneze.
Calinic Sabin: Dacă nu există serviciul nu putem include în buget.
Vajda Lajos: Înfiinţăm şi renunţăm la cealaltă structură.
Şerban Valeriu: Eu cred că prea mult filozofăm. Chestiunea e serioasă. Fără drumuri, fără
infrastructură judeţul nu poate să se dezvolte. Asta ştie toate lumea. După părea mea, proiectul este bine
conceput de la 1 ianuarie, până atunci mai avem trei luni de zile să punem treburile la punct. Eu cred că
se poate, dacă vrem.
Este legată şi de proiectul de privatizare a societăţii. În momentul în care privatizarea societăţii o
să meargă pe acelaşi drum, direcţia de administrarea drumurilor din judeţul Covasna are alte treburi: să
administreze, să facă intervenţii operative. Fără drum nu există economie în judeţul Covasna. Asta
trebuie să înţeleagă toate lumea.
Henning László János: Dacă se va înfiinţa direcţia, începând cu 1 ianuarie 2008, se ridică
problema personalului de la serviciul existent . Va fi un paralelism. Trebuie adoptată o altă hotărâre
pentru procedura de desfiinţare a serviciului existent pentru ca începând cu 1 ianuarie 2008 să-şi
înceteze activitatea şi să putem face demersurile legale privind personalul respectiv.
Baka Mátyás: Este o treabă interesantă, că la un moment dat trebuie să spunem că se
înfiinţează serviciul de drumuri şi se desfiinţează serviciul de drumuri.
Demeter János: Eu susţin ca fără votul nostru de astăzi pierdem. Eu aşa văd, că pierdem un
lucru foarte important. Eu sper că în textul hotărârii este trecut pe undeva că din data de 1 ianuarie 2008
se înfiinţează un serviciu şi se desfiinţează un alt serviciu.
Varga Zoltán: Nu există o asemenea formulare în proiectul de hotărâre. Dacă se doreşte acest
lucru, precum şi celelalte modificări propuse privind sediul, personalul de la actualul Serviciu de
administrare a drumurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, cred că
acestea ar trebui formulate cu respectarea art. 89 şi următoarele din R.O.F. al Consiliului Judeţean
Covasna.
Calinic Sabin: Să amânăm adoptarea hotărârii astăzi, şi domnul Preşedinte să convocaţi o
şedinţă extraordinară pentru joia viitoare cu acest punct, şi am rezolvat problema.
Aşa o să facem o hotărâre bună.
Demeter János: Corect. Peste o săptămână o să facem şedinţa.
Propun amânarea adoptării acestui proiect de hotărâre şi peste o săptămână vom ţine o şedinţă
extraordinară cu acest punct.
Plenul consiliul în unanimitate a aprobat propunerea.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
încheierii convenţiei de parteneriat între Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane, Centrul Regional Braşov;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei juridice
şi admnistraţie publică.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Sztakics István Attila: Direcţia juridică şi admnistraţie publică propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Vlădoiu Adrian Ovidiu: Sunt din partea Centrului Regional Braşov. Scopul Agenţiei este
combaterea traficului de fiinţe umane şi asistenţa victimelor în conformitate cu prevederile H. G. 1720/6
decembrie 2006 privind aprobarea planului naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementării
strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010. Mulţumesc.
Demeter János: Mulţumim şi noi. Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi,
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?

26 de voturi
-

Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
Rog pe domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar doamna Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune
pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2006 privind arondarea localităţilor la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Şerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul şef serviciu Oláh-Badi Csaba să prezinte Raportul Serviciului Public
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Oláh-Badi Csaba: Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna
propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnice topografice - Plan de amplasament şi identificare necesară intabulării incintei
„Clădirea Şcolii de Arte” înscris în C.F. nr. 3480 Sfântu Gheorghe;
Materialul de la acest punct al ordinii de zi v-a fost difuzat în scris la începerea şedinţei iar
comisiile de specialitate nr. I şi II au avizat Proiectul de hotărâre.

Rog pe domnii Kopacz László şi Calinic Sabin să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul director executiv Sztakics István Attila şi domnul şef serviciu Székely
Zsolt să prezinte Raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică şi al Serviciului
administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Sztakics István Attila: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Székely Zsolt: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul difuzat dacă aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C.
„Drumuri şi Poduri” SA. Covasna prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu
modificările şi completările ulterioare;
Materialul şi de la acest punct al ordinii de zi v-a fost difuzat în scris la începerea şedinţei iar
comisiile de specialitate (I-VII) au avizat Proiectul de hotărâre.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnul şef serviciu Marin Nicolae-Gheorghe să prezinte Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre
adoptare.
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru
adoptare.
Marin Nicolae-Gheorghe: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul difuzat dacă aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
1 abţinere (Vlad Adrian Vicenţiu)

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi
„pentru” şi 1 „abţinere”.
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Informarea Preşedintelui mandatar
A.G.A a S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr.
9068/26. 09. 2007.
Rog pe domnul Nagy Ludovic să prezinte materialul.
Nagy Ludovic: a prezentat materialul.

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
DEMETER JÁNOS
Preşedinte

VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna

