ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 13 februarie 2008, ora 10,00.

Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 13 februarie
2008, 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. 24 din 8 februarie 2008,
consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 49 /S/ 08.02.2008.
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 29 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările
şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Calinic Sabin şi Kopacz László.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni.

•
•
•
•
•
•
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La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi participă:
D-ul Varga Mihály - director, Muzeul Naţional Secuiesc;
D-na Bernád Edit – contabil, Bcoala Populară de arte şi meserii;
D-ra Szász Katalin – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
D-ul Oláh-Badi Csaba – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei Covasna;
D-na Bernád Edit– contabil, Centrul de studii Europene Arcuş;
D-ul Marin Nicolae Gheorghe - director, Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene;
D-ul Nagy Ludovic – preşedinte, A.G.A. S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna;
D-ul Tuchilus Ioan – director executiv, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna;
D-ul Turi Ladislău – şef şantier, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 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 21 ianuarie 2008, 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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 21 ianuarie 2008.
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.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.





































































































































privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice
de interes judeţean pe anul 2008;
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finalizarea lucrărilor de
amenajare şi reabilitare a Incubatorului de afaceri din municipiul Sfântu Gheorghe;
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Amenajare şi
dotare sala mică de şedinţe a Consiliului Judeţean Covasna”;
privind utilizarea în anul 2008 al fondului de rulment propriu al Consiliului
Judeţean Covasna;
cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
al Consiliului Judeţean Covasna;
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Covasna;
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional
































































8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum;
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Centrului de Cultură al
judeţului Covasna;
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Bod
Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár;
privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor pentru activităţi
educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult, precum şi a
celor de asistenţă socială pe anul 2008;
privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale;
privind respingerea cererii înregistrate la Consiliul Judeţean Covasna sub nr.
42/29.10.2007 pentru concesionarea unor spaţii aflate în domeniul privat al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna precum şi unele măsuri cu privire la utilizarea şi
exploatarea imobilului în care sunt situate aceste spaţii;
privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
privind aprobarea proiectului contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor în
vederea realizării depozitului regional de deşeuri şi centrul integrat de management al deşeurilor din
judeţul Covasna;
privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între judeţul Covasna,
municipiul Sfântu Gheorghe, S.C. MORAKERT S.R.L., WBF/GTZ România- Promovare Economică şi
Ocupare a Forţei de Muncă şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în vederea înfiinţării unui
Parc agroindustrial în judeţul Covasna;
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în judeţul Covasna pentru
perioada 2008-2013;
privind unele măsuri în vederea predării către proprietarul tabular a imobilului
înscris în Cartea funciară nr. 156 al municipiului Sfântu Gheorghe;
privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al judeţului
Covasna din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea Direcţiei de Administrare a
Drumurilor Judeţene precum şi predarea contractelor de lucrări aflate în derulare;
privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al municipiului
Sfîntu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfîntu Gheorghe în domeniul
public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în
domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2007, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul
2008 în acest domeniu;
pentru aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna pe anul 2008;
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 82/2007 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 175/2007 privind
aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la
Programul de Interes Naţional „Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în
parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie” în vederea înfiinţării unui centru de primire în regim de urgenţă destinat victimelor
violenţei în familie;
de activitate al A.T.O.P. Covasna pe anul 2007;
Adresa A.G.A. S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr.
970/2008;
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Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
29 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, 5, 13, şi 15 pentru adoptarea căruia este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 12, 14, 17 - 19 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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 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 privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2008;
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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?
Nu sunt.
Înainte de a trece la vot, ţin să fac o precizare, şi anume:
- în temeiul art. 33 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, se votează pe capitole,
subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz şi pe anexe.
Având în vedere dispoziţiile legale arătate mai înainte, supun la vot Proiectul bugetului local respectiv Proiectul
de hotărâre prin care se aprobă acesta.
Se trece la votarea efectivă a bugetului conform celor arătate mai înainte.
Notă: La fiecare votare se utilizează formula de mai jos.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu respectarea procedurii reglementate de alin. (5) al art. 39 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, respectiv a dispoziţiilor alin. (2) al art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru finalizarea lucrărilor de amenajare şi reabilitare a Incubatorului de afaceri din municipiul Sfântu
Gheorghe;
Rog pe domnii Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru lucrarea „Amenajare şi dotare sala mică de şedinţe a Consiliului Judeţean Covasna”;
Rog pe domnii Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2008 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor
externe nerambursabile pe anul 2008 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?
Ferencz Lajos: Faţă de materialul prezentat în şedinţele comisiilor de specialitate, venim cu o propunere. În
urma discuţiilor purtate ieri la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dânşii sunt de acord ca să se înfiinţeze
Serviciul de management al proiectelor. În acest sens am primit o adresă azi dimineaţă, urmând ca problemele care mai
sunt de clarificat şi de către dânşii, după calificarea lor să fie reglementate prin alte hotărâri ale Consiliului Judeţean
revenind la hotărârea care se adoptă astăzi. În urma acestor discuţii propunem ca data de la care se aprobă noua
Organigramă şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna să fie de 1 aprilie 2008 şi
în forma în care a fost propus iniţial.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform propunerii, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul şapte 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 pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii ale Centrului de Cultură al judeţului Covasna;
Rog pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár;

Rog pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din
fonduri publice a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat
unităţilor de cult, precum şi a celor de asistenţă socială pe anul 2008;
Înainte de a da cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate, ţin să vă anunţ că comisia juridică nr. II nu a
vizat repartizarea sumei de 100.000 lei , pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor în domeniul
cultelor, invocând motivul că nu are temei legal.
Eu la acest punct nu am alte observaţii de făcut, decât că şi în anii precedenţi am făcut în fiecare an
repartizarea acestor sume şi nici o dată nu am fost sesizaţi de Curtea de Conturi sau de alte instituţii care sunt abilitate
de a controla activitatea consiliilor locale sau judeţene, referitor la nelegalitatea împărţirii acestor fonduri.
Ca atare eu propun în continuare să votăm acest punct.

Rog pe domnii Băncilă Leca, Henning László János şi Ágoston Ctefan să prezinte Rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?
Ördög Gyárfás Lajos: Referitor la lipsa temeiului legal, conform Ordonanţei nr. 82/2001 aprobată prin Legea
nr. 125/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea nr. 1470/2002, consiliul judeţean respectiv consiliul
general al municipiului Bucureşti, alocă lunar din bugetul local sume necesare pentru:
- plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. „a” din ordonanţă în vederea completării drepturilor salariale
ale personalului neclerical (art. 4. alin.(1) lit. „a” din Norme);
- plata contribuţiilor prevăzute la lit. „a”, în vederea achitării obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la
Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (art. 4. alin. (1) lit. „b”
din Norme);
- completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:
1. întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici (art. 4. alin. (2) lit. „a” din Norme);
2. construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare,
precum şi reparării lăcaşului de cult (art. 4. alin. (2) lit. „b” din Norme);
3. conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase (art. 4. alin. (2) lit. „c” din
Norme) şi
4. desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială (art. 4. alin. (2) lit. „d” din Norme).
Pentru aceste scopuri au fost atribuite.
Conform Legii nr. 350/2005 atribuirea acestor sume se face prin contract de finanţare în urma unui concurs de
finanţare, care se aplică conform art. 3 alin. (2) din lege, oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice, deci şi pentru culte religioase recunoscute potrivit legii.
Anul trecut prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 17/2007, a fost aprobată componenţa comisiei în
care este înscrisă inclusiv atribuirea contractelor de finanţare pentru culte conform legii.
Demeter János: Mulţumesc.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de
selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
Rog pe domnii Molnár Endre 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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind respingerea cererii
înregistrate la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 42/29.10.2007 pentru concesionarea unor spaţii aflate în domeniul
privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna precum şi unele măsuri cu privire la
utilizarea şi exploatarea imobilului în care sunt situate aceste spaţii;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar d-ul referent Dulányi-Balogh Szilárd să prezinte Raportul serviciului administrativ-gospodăresc şi
patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Dulányi-Balogh Szilárd: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice
emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor în vederea realizării depozitului regional de deşeuri şi centrul integrat
de management al deşeurilor din judeţul Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de parteneriat între judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, S.C. MORAKERT S.R.L., WBF/GTZ
România- Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în
vederea înfiinţării unui Parc agroindustrial în judeţul Covasna;
Înainte de a da cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate, ţinând cont de propunerea comisiei de
specialitate nr. II făcute în cadrul şedinţei sale din 6 februarie 2008, propun plenului să fiţi de acord ca în tot cuprinsul
proiectului de hotărâre sintagma „contract” să fie înlocuit cu sintagma „protocol”.
Cu această propune, rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil inclusiv pentru
modificarea propusă.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Ca atare, supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform modificării propuse, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare a turismului în judeţul Covasna pentru perioada 2008-2013;
Este vorba despre un document foarte important în viaţa judeţului nostru, foarte mulţi colegi au formulat
observaţii, eventual şi întrebări pentru cei care au făcut această strategie. Acum putem întra în contract video-telefonic
cu cei care au făcut această strategie, ca să formulaţi eventualele întrebări şi să primiţi răspunsul direct de la ei.
După convorbirile purtate cu dânşii, ei sunt de acord ca să introducă în strategie toate acele observaţii care au
fost formulate de colegii consilieri. Nu este nimic împotrivă ca aceste observaţii să figureze în strategia judeţului.
Important este ca această strategie, dacă este posibil, să fie votată astăzi, fiindcă deja există şi metodologia de
punere în aplicare a acestei strategii. Aceasta înseamnă că colegii care se vor implica în aplicarea strategiei de
dezvoltare a turismului să aibă deja la dispoziţie un ghid, că apar noi şi noi programe unde se pot încadra cu aceste
proiecte strategice.
Albert Zoltán: Suntem în legătură directă cu doamna Für Borbála, colaborator al grupului care a elaborat
acestă strategie şi vă rog să formulaţi propunerile, observaţiile dumneavoastră în legătură starategia. Sper că veţi primii
răspunsul pentru toate problemele apărute. Doarece doamna este din Ungaria şi nu vorbeşte limba română, eu o să
traduc toată discuţia.
Demeter János: De Comisia nr. III şi comisia nr. VII au fost formulate observaţii.
Cerban Valeriu: Noi am participat şi la dezbaterea acestei strategii. Părerea noastră a fost că este bine să
avem o strategie. Propunerea noastră a fost legată mai mult de problemele legate de comunicaţii-infrastructură. Ne-am
agăţat în atribuţiile şi competenţele care vor avea autorităţile locale, pentru că în fond, consiliul judeţean elaborează o

strategie, dar efectiv sarcina de a realiza această strategie cadă în sarcina autorităţilor locale, pentru că strategia
cuprinde de fapt dezvoltarea şi implementarea acestui program pentru turism la nivelul localităţilor, a comunelor, a
satelor.
Am avut şi o observaţie legat de brendul respectiv. La modul de atragere a turiştilor în judeţul Covasna,
transparenţa trebuie să fie mai mare. Are un rol foarte important mass-media, televiziune locală şi credem că şi Consiliul
Judeţean trebuie să acorde mai mare ajutor televiziunii locale. Părerea mea este că televiziunea nu este la nivelul cerut
şi cred că prin toate mijloace de comunicare în masă trebuie să arătăm ce dorim să facem în viitor. Ne-am legat numai
de câteva baze turistice care sunt distruse complet în judeţul Covasna. La o distanţă de 7-8 km de noi a fost cea mai
grozavă staţiune, mă refer la Vâlcele şi vă rog să mergeţi să vedeţi cum arată staţiunea Vâlcele, parcă a fost
bombardată din avion. Părerea mea este că măcar acolo unde sunt distrugerile acestea, acelor autorităţi locale să le
dăm o mână de ajutor. Trebuie să facem măcar să fie curat la aceste foste perle ale judeţului. Dacă nu facem ceva
concret, ci numai tot punem pe hârtie nu o să realizăm nimic mai ales că putem accesa şi fonduri mai importante prin
aceste proiecte.
Tatár Márta Éva: Părerea noastră este, că trebuie accentuat specificul de mofete şi apele minerale în logo.
Această combinaţie de mofete şi ape minarele nu mai există în altă parte în Europa. În materialul prezentat strategia şi
planurile de aplicare sunt amestecate. Trebuie să avem o strategie şi este un punct bun de pornire această strategie.
Am observat că sunt probleme mari şi la traducerea strategiei care neapărat trebuie corectate.
Für Borbála: Mulţumesc pentru observaţiile dumneavoastră şi pentru posibilitatea că în direct pot să răspund la
aceste observaţii. În legătură cu proiectarea sloganului şi a logoului, trebuie să vă spun acestea sunt colecţii de idei,
ceea ce nu însemnă că vor rămâne în această formă. Aceasta este numai proiectul. Ar trebui să decideţi dacă este
important să figureze în logo resursele minerale ale judeţului. În sloganul Judeţului Covasna am considerat să fie
prezent natura ca elementul principal, şi pe lângă acest element principal să figureze elementele secundare cum sunt,
apele minerale, mofetele, gastronomia tradiţională precum şi obiceiurile şi obiectele trecutului, monumentele istorice etc.
De folosirea apelor minerale, ca ape medicinale, se ocupă un alt studiu, dar evident facem tot posibilul ca şi în
acest material să fie prezentat mai accentuat.
Demeter János: Important este ca să reflectăm asupra două lucruri. Cei care au avut posibilitatea să citească
acest proiect de strategie, au văzut că acele grafice sunt numai proiecte de brend. Fiecare judeţ care se apucă serios
de dezvoltarea turismului trebuie să aibă un brend. Acest brend trebuie supus dezbaterii publice, trebuie organizat
concurs cu graficieni care au această capacitate de a prezenta diferite valori naturale care trebuie să există pe acest
brend. Nu acel desen este important care este inclus, important este să ştim că există acest brend de care avem nevoie
pentru o promovare serioasă.
Mulţumesc pentru doamna Für Borbála şi pentru echipa care a făcut această lucrare serioasă.
Aş dori să vă atrag atenţia că până la şedinţa următoare, care probabil se va ţine peste două săptămâni,
eventualele idei, observaţii să ne aduceţi la cunoştinţa noastră cu încredere, ca să putem include în acest material.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de ridicat?
Tatár Márta Éva: Pe pagina web a aerului sunt posibilităţi de promovare directă a judeţului unde judeţul nostru
nu figurează. Trei judeţe din România, deja folosesc acest link. Propun ca compartimentul care se ocupă de
promovarea turismului să creeze cât mai repede linkul.
Demeter János: Vom face demersurile necesare să avem şi noi acel link.
Nagy Iosif: Eu aş dorii să vă întreb, dacă este posibil ca această strategie să fie trimisă Institutului Naţional de
Dezvoltare a Turismului ca să vină şi ei cu nişte propuneri. Ei au un plan pe dezvoltare de mai mulţi ani şi cred că ar fi
oportun să fim în concordanţă cu programul lor.
Demeter János: Mulţumesc pentru observaţie. Imediat după ce acest document va fi votat, vom fi şi noi
parteneri cu instituţiile statului privind dezvoltarea turismului şi sigur că vom transmite acest document, şi chiar vom
genera dezbatere în comun. Eu cred că ar fi o idee bună, să invităm specialiştii de la această instituţie şi să avem
discuţii legate de punerea în aplicare a acestei strategii.
Bíró Dónát: Acum se elaborează Planul Naţional de Amenajarea Teritoriului şi la capitolul turism ar fi foarte
bine, ca conform acestei strategii să putem să ne pronunţăm şi noi.
Demeter János: Deja suntem într-o situaţie foarte complexă. Avem program pentru dezvoltarea turismului, pe
de altă parte ariile protejate, rezervaţii naturale, vin acum acele obiective de excelenţă în turism, deci o droaie de
elemente care trebuie duse în acel proiect naţional. Acolo trebuie să existe foarte clar această dezvoltare a judeţului.
Kiss Tiberiu: Eu văd această strategie din punct de vedere economic. Când Consiliul Judeţean ajunge să aibă
această strategie, trebuie să aibă şi o colaborare mare cu toate instituţiile mari din judeţului Covasna. Instituţiile şi
firmele mari nu la judeţ plătesc impozitele şi prin aceasta judeţul pierde foarte mulţi bani. Ar fi bine, ca să fie rezolvat şi
această problemă ca banii să rămână la judeţ, că se duc în altă parte.
Bagoly Miklós Levente: Ar trebui accentuate mai mult turismul cultural şi evenimentele culturale organizate în
cadrul judeţului în formă organizată, ca turiştii să se poate informa. Aceste evenimente atrag pe turişti în număr mare
cum sunt zilele oraşelor şi cum a fost Întâlnirea Covăsnenilor de Pretutindeni. Aceste evenimente ar trebui mai mult
popularizate.

Mai este un lucru, la care de mult tot mă gândesc. Ar trebui să iniţiem o hotărâre în care să propunem, conform
exemplului ceea ce am văzut în judeţul Mureş, reintroducerea în nomenclatorul localităţilor acele localităţi care au
pierdut identitatea în urma reorganizării teritoriale din anul 1968. Vin turiştii şi nu găsesc localităţile căutate pe nici-o
hartă pentru că nu figurează în nomenclatorul localităţilor.
Nu ştiu legal care este demersul, dar specialiştii de la compartimentul juridic trebuie să-ne informeze ce trebuie
să facem pentru redobândirea identităţii acestor localităţi.
Demeter János: Sunt de acord cu această propunere.
Dacă aţi reuşit să navigaţi pe noul site al judeţului se vede că ideea principală era ca acele evenimente care au
loc în judeţ, să fie vizibile pe un singur site unde turistul poate să documenteze. Marea problemă este comunicarea între
centru şi teritoriu. Colegii care au întocmit lista evenimentelor pentru anul 2007, ei ştiu câte presiuni, cât efort necesita
ca să vorbească cu primăriile ca să obţină aceste date.
Sigur, este o cerinţă absolut normală şi credem că aceste informaţii tot timpul vor fi la zi.
Vă consult, dacă mai sunt şi alte observaţii, propuneri?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind unele măsuri în vederea
predării către proprietarul tabular a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 156 al municipiului Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul director executiv Ferencz Lajos, domnul director executiv Sztakics István Attila şi domnul
referent Dulányi-Balogh Szilárd să prezinte Raportul comun al Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice şi
administraţie publică şi al Serviciului administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Sztakics István Attila: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Dulányi-Balogh Szilárd: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul optesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind transmiterea unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al judeţului Covasna din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea
Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene precum şi predarea contractelor de lucrări aflate în derulare;
Înainte de a da cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate, propun plenului să fiţi de acord ca în tot
cuprinsul proiectului de hotărâre să modificăm sintagma „Vpredarea contractelor de lucrări aflate în derulare” cu
sintagma „ Vpredarea contractelor de lucrări şi servicii aflate în derulare” întrucât prin acest proiect de hotărâre ar trebui
să aprobăm atât predarea contractelor de lucrări cât şi a contractelor de servicii aflate în derulare.
Cu această propune, rog pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnul director Marin Nicolae Gheorghe să prezinte Raportul Direcţiei de
administrare a drumurilor judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil inclusiv pentru
modificarea propusă.
Marin Nicolae Gheorghe: Direcţia de administrare a drumurilor judeţene propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.

Ca atare, supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform modificării propuse, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind solicitarea de
transmitere a unui imobil din domeniul public al municipiului Sfîntu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al
municipiului Sfîntu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Înainte de a da cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate, rog pe domnul Cerban Valeriu să prezinte
observaţiile pe care le-a avut comisia nr. III pe marginea acestui proiect de hotărâre.
Cerban Valeriu: Cunosc această clădire. Am avut în administrare. Conform celor prezentate va fi amenajată
pentru sediu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Observaţia mea era că specialiştii trebuie
să vadă foarte bine această clădire pentru că este o clădire foarte mare industrială şi va necesita fonduri foarte mari
pentru transformarea ei în birouri. În clădire era centrală termică unde a fost şi combustibil lichid şi cred că trebuie
studiată foarte-foarte bine problema. Nu am fost contra, numai v-am atras atenţia că necesită un studiu mai aprofundat.
Demeter János: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate, iar domnul referent Dulányi-Balogh Szilárd să prezinte Raportul Serviciului
administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Dulányi-Balogh Szilárd: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea activităţii
desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2007, precum şi a programului
cadru de acţiuni pe anul 2008 în acest domeniu;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar doamna Vojcik Mirela să prezinte Raportul Compartimentului integrare europeană, relaţii externe,
mass-media.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Vojcik Mirela: Compartimentul integrare europeană, relaţii externe, mass-media propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de ridicat?
Tatár Márta Éva: Este şi vina mea, că nu este inclus în material, protocolul de colaborare semnat în luna
februarie pentru aderarea judeţului Covasna la Asociaţia Regiunilor Montane din Europa.
Demeter János: O să includem.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăzecişiunu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna pe anul 2008;

Rog pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre şi Ágoston Ctefan să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director general adjunct Szász Katalin să prezinte Raportul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Szász Katalin: 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăzecişidoi 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 Băncilă Leca, Molnár Endre şi Ágoston Ctefan să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director general adjunct Szász Katalin să prezinte Raportul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Szász Katalin: 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăzecişitrei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 82/2007 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionarea al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Rog pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre şi Ágoston Ctefan să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director general adjunct Szász Katalin să prezinte Raportul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Szász Katalin: 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăzecişipatru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Covasna nr. 175/2007 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna la Programul de Interes Naţional „Susţinerea sistemului de servicii specializate prin
finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie” în vederea înfiinţării unui centru de primire în regim de urgenţă destinat victimelor violenţei în familie;

Rog pe domnii Băncilă Leca, Molnár Endre şi Ágoston Ctefan să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director general adjunct Szász Katalin să prezinte Raportul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Szász Katalin: 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?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 29 de voturi „pentru”.
La punctul douăzecişicinci al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al A.T.O.P. Covasna pe anul
2007.
Sper că aţi reuşit să parcurgeţi şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de material.
La punctul douăzecişişase al ordinii de zi avem cuprins Adresa A.G.A. S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA
înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 970/2008;
Rog pe domnul Nagy Ludovic să prezinte materialul.
Nagy Ludovic prezintă materialul.
Demeter János: Ţin să vă anunţi, că în şedinţa Comitetului consultativ am dezbătut această problemă.
Comitetul consultativ a fost de acord ca la S.A. Drumuri şi Poduri S.A. aceste investiţii să fie făcute, din două motive:
1. Dacă reuşim privatizarea sau nu asta este domeniul viitorului.
2. Cu aceste investiţii valoarea firmei va creşte. Sunt utilaje care sunt absolut necesare pentru desfăşurarea
activităţii şi pentru lucrări de bună calitate.
Ca atare Comitetul consultativ susţine această cerere. Nu ştiu dacă este nevoie adoptarea unei hotărâri
pentru acest lucru.
Întreb pe domnul secretar este nevoie de o hotărâre.
Varga Zoltán: Aşa cum am fost informat în şedinţa Comitetului Consultativ, la care a făcut referire domnul
Preşedinte, conform Statutului societăţii şi a Contractului de mandat încheiat între Consiliul Judeţean şi mandarii săi din
A.G.A., ar reieşi că indiferent de valoarea investiţiei, această competenţă este o competenţă exclusivă a A.G.A. de a
hotărî dacă votează sau nu aceste investiţii. După cum a spus şi domnul Nagy Ludovic s-au adresat în privinţa
oportunităţii, pentru a lua act şi nu pentru că ar necesita o hotărâre de consiliu.
Demeter János: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Ca atare, stimaţi colegi din A.G.A., aveţi mână liberă pentru această investiţie.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi.
Ţin să vă anunţ, că peste două săptămâni vom avea o altă şedinţă extraordinară, rog să fiţi prezenţi, dacă este
posibil.
Vă mulţumesc pentru participare.
DEMETER JÁNOS
Preşedinte

VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna

