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PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 28 aprilie 2009, ora 10,00. 
 

 

Dl. Henning László-János: Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor lipseşte din localitate, fiind plecat într-o 

delegaţie oficială, lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. 

(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat în condiţiile art. 

101 din aceeaşi lege. 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 aprilie 2009, 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, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 59 /23 aprilie 2009, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 190/S/23 aprilie 2009. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de Covasna” şi 

„Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi, dl secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Vicepreşedinte sunt prezenţi, 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Bartha Sándor,  şi Solomon Ioan respectiv cum aţi anunţat şi la începutul şedinţei lipseşte preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, dl. Tamás Sándor.  

Henning László-János: Drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu participă nimeni. 

Varga Zoltán: Ne-a anunţat domnul subprefect, Ursache Ion că va veni.  

 

Henning László-János: Mulţumesc.  

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţeană Bod Péter- „Bod Péter Megyei Könyvtár”; 

- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeul Naţional Secuiesc; 

- Dl. Szilágyi Zsolt – director – Şcoala Populară de Arte şi Meserii;  

- Dl. Deák Gyula – director – Ansambul de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”; 

- Dl. Moscviciov Leonid – director – Centrul de studii europene Arcuş; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesele verbale ale şedinţelor extraordinare din data de 09 aprilie 2009 şi 15 aprilie 2009, au fost făcute public, au 

putut fi studiate pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, 

în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestora. 

A sosit domnul subprefect Ursache Ion.  

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul proceselor verbale? 

Tulit Attila: Avem nişte observaţii în legătură cu procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 15 aprilie 2009, 

care s-a ţinut împreună cu consiliul local.  

Considerăm o batjocorire a administraţi publice locale, modul în care se nasc convenţiile de colaborarea la şedinţele 

consiliului judeţean. 

Mă refer aici la faptul că înainte de încheierea convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Covasna şi Municipiul 

Sf. Gheorghe nu ne-a solicitat nimeni părerea noastră.  

Noi considerăm că prima dată trebuia să adoptăm o hotărâre în legătură cu această colaborare în care să pronunţăm 

acordul nostru.  

Rugămintea noastră este ca în viitor domnul preşedinte să nu încheie convenţii de colaborare fără consultarea 

consilierilor.  

Nu avem nimic de obiectat în legătură cu conţinutul procesului verbal ci de modul în care a fost încheiat convenţia de 

colaborare.   

Henning László-János: După cum am înţeles nu aveţi nimic de obiectat în legătură cu conţinutul procesului verbal.  

Tulit Attila: În procesul verbal scrie că Judeţul Covasna încheie contract de colaborare cu Municipiului Sf. Gheorghe, 

nu între cele două consilii.  

Varga Zoltán: Potrivit Legii administraţie publice locale, convenţiile de colaborare sau de parteneriat se încheie între 

unităţile administrativ-teritoriale şi nu între organele autorităţii administraţiei publice.  

Organul deliberativ al autorităţii publice locale la nivel de municipiu este consiliul local iar la nivel de judeţ este 

consiliul judeţean. Convenţiile se încheie între unităţile administrativ-teritoriale, adică între Municipiul Sf. Gheorghe şi Judeţul 

Covasna.  

http://www.covasna.info.ro/


Tulit Attila: Fără hotărârea consiliului? 

Varga Zoltán: Asta este o altă problemă. Noi am întrebat dacă aveţi observaţii la conţinutul procesului verbal. Faptul 

că „nu a fot aprobat de cele două organe deliberative” această convenţie de colaborare, este o altă problemă.  

Noi am consemnat în procesul verbal ceea ce s-a discutat la şedinţă.  

Sub acest aspect să votaţi procesul-verbal. 

Procesul verbal nu redă mota- mo pentru că nu este stenogramă, redă în principal cele ce s-au discutat.  

Henning László-János: Vă consult, dacă aveţi şi alte obiecţii la conţinutul proceselor verbale? 

Nu sunt.  

Supun la vot procesele verbale ale şedinţelor menţionate mai înainte. 

 Cine este pentru? 10 voturi „pentru” 

 Cine este contra? - 

 Dacă se abţine cineva? 9 „abţineri” (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy András, Fülöp Csaba, Bándi 

Imre, Tulit Attila, Kulcsár-Terza József-György, Csod Ignatiu, Bartha Sándor) 

 Cu 10 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” s-au aprobat procesele verbale ale şedinţelor extraordinare din data de 09 aprilie 

2009 şi 15 aprilie 2009. 

 

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  trece la prezentarea proiectului ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord completarea acestuia cu încă un 

material şi anume:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul – Realizarea unui centru de vizitare în 

rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4. 

Materialul de mai sus le-aţi primit înaintea şedinţei şi a fost avizat de cele şapte comisii de specialitate. 

 

Vă consult dacă Dvs. aveţi şi alte observaţii sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi? 

 

Nu sunt. 

Supun la vot completarea proiectului ordinii de zi conform propunerii de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi aprobarea bugetului 

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” pe anul 2009; 

2. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar 

acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna;  

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către 

direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliul 

Judeţean Covasna;  

4. Proiect de hotărâre privind încheierea pe durată determinată a contractelor de management ale directorilor 

instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

urmate de aleşii locali din Consiliul Judeţean Covasna, în decursul mandatului obţinut în urma alegerilor locale 

din 1 iunie 2008;  

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/2008 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul 

Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Promisiunii bilaterale de vânzare –cumpărare  a unor terenuri, încheiată 

sub formă autentică, necesare asigurării locaţiei pentru participarea Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul -

Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-

Sîntionlunca”-  în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 

privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane prin curse regulate în 

trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul – Realizarea unui centru de 

vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” ce va fi înaintat spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4; 



11. Analiza anuală a modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare la nivelul Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2008; 

12. Raportul anual al unui consilier judeţean pe anul 2008; 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Kulcsár-Terza József-György: Consilierii din fracţiunea PCM-MPP solicităm o pauză de 5 minute.  

Henning László-János: Bine, ţinem o pauză de 5 minute.  

 

După pauză. 

 

 

Henning László-János: Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Fazakas Tibor: Avem o informare cu privire la problema pentru care am solicitat pauza. Consultarea noastră era legat 

de procesul verbal al şedinţei din data de 15 aprilie 2009.  

Cum a menţionat şi domnul Tulit Attila, noi consilierii din fracţiunea PCM-MPP, am participat la şedinţa comună, unde 

am remarcat faptul că domnul preşedinte a semnat convenţia de colaborare.  

Acţiunea noastră este îndreptată împotriva acţiunii domnului preşedinte, care după această şedinţă comună a participat 

la şedinţa Consiliului Municipiului Tg. Secuiesc, unde nişte anunţuri politice neadevărate la adresa PCM-MPP, la conducerea 

municipiului Tg. Secuiesc, la fracţiunea PCM-MPP şi la adresa domnului primar Rácz Károly, motiv pentru care ca protest 

împotriva acestei acţiuni al domnului preşedinte, părăsim şedinţa de astăzi.  

Henning László-János: Am luat la cunoştinţă.  

(Consilierii din fracţiunea PCM-MPP părăsesc sala. De la acest moment al şedinţei, sunt prezenţi la şedinţă 19 

de consilieri judeţeni.) 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

 

Cine este pentru?  

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 dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 şi 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 7 al ordinii de zi este necesar votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor în funcţie. 

 

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? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu unanimitate a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi aprobarea bugetului Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” pe anul 2009; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-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? 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, 

sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna; 

Am înţeles că comisia juridică nu a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dau cuvântului domnului preşedinte al 

comisie juridice să ne expună opinia în legătură cu acest proiect. 

Calinic Sabin: Comisia juridică nu a avizat favorabil proiectul de hotărâre, nu pentru că suntem împotrivă, dar am 

constatat în dosare cu proiecte neregularităţi. Am făcut acest lucru din ideea ca să se îndrepte nişte lucruri în legătură cu aceste 

proiecte.   

Henning László-János: În şedinţa comitetului consultativ am discutat acest lucru.  

Calinic Sabin: Da am discutat şi în comitetul consultativ şi există opoziţia noastră  dar am tras acest semnal de alarmă. 

  

Henning László-János: Rog preşedinţii celor şase comisii de specialitate, în afară de comisia juridică, să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Zărnescu Gheorghe: Datorită faptului că sunt preşedintele Asociaţiei „Plai Întorsurean”, care figurează pe anexa 4 cu 

un sprijin, nu voi participa la vot.  

Demeter László: Din aceeaşi cauză, nici eu nu o să particip la vot. 

 

Henning László-János: Bine. Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.  

(Nu au participat la vot consilierii Zărnescu Gheorghe şi Demeter László.) 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliul Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos şi dl. arhitect şef Biró Dónát să prezinte Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

 

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre la art. 2 a fost trecut că taxele şi tarifele din prezenta hotărâre, întră în vigoare 

din data de 1 mai 2009. Am explicat în şedinţa comitetului consultativ, ca fiind un act normativ aceasta se supune Legi 

administraţiei publice locale care prevede că actele normative intră în vigoare după comunicarea hotărârii prefectului şi trecerea 

timpului de 5 zile perioadă în care prefectul îşi poate manifesta nemulţumirile faţă de hotărâre.  

Ca atare, în vederea respectării acestui termen să corectăm data intrării în vigoare pe data de 1 iunie 2009.  

Henning László-János: Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.   

 

Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu modificarea propusă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind încheierea pe durată determinată a 

contractelor de management ale directorilor instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  



 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-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? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii cursurilor de pregătire, 

formare şi perfecţionare profesională urmate de aleşii locali din Consiliul Judeţean Covasna, în decursul mandatului obţinut în 

urma alegerilor locale din 1 iunie 2008; 

 

 Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-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? 18 de voturi  

Este cineva contra?  - 

Dacă se abţine cineva? 1 abţinere (Bote Aurel)  

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/2008 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-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? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Promisiunii bilaterale de 

vânzare –cumpărare  a unor terenuri, încheiată sub formă autentică, necesare asigurării locaţiei pentru participarea Consiliului 

Judeţean Covasna cu Proiectul -Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la 

Ozun-Sîntionlunca”-  în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Biró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Vin cu propunerea în faţa plenului, ca să introducem încă un articol în hotărâre care să fie art. 1 şi care 

să aibă următorul conţinut: „ Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C. Novitas S.R.L., nr. 2591/2009, prevăzut în anexa 

nr. 1”, deci trebuie însuşită documentaţia de evaluare a terenului şi pe urmă să trecem la aprobarea promisiunii. Din 

documentaţia de evaluare reiese preţul de pornire a negocierii de către comisia care a fost numit în acest sens.  



Propun ca să fiţi de acord ca să cuprindem acest articol ca art.1 şi restul articolelor să fie renumerotate în mod 

corespunzător.  

Henning László-János: Mulţumesc. 

Calinic Sabin: Ştim cu toţii că preţul imobilelor este foarte schimbătoare şi ne putem trezi ca peste 6 luni sau 1 an acest 

preţ să fie cam mult.  

Cred că ar trebui să cuprindem un termen limită. Vă spun acest lucru pentru sunt adevărate drame din această cauză că 

preţul imobilelor a scăzut drastic.  

Ca exemplu: sunt oameni care anul trecut au divorţat şi au făcut expertiză pe apartament care a fost evaluat pe 60-70 de 

mii de euro. Partea care a rămas cu apartamentul trebuie să vândă şi şi să plătească 30 de mii euro celuilalt dar astăzi nu primeşte 

nici 30 de mii de euro pe apartament.  

Dacă cumpărarea terenului se va întâmpla peste un an de zile s-ar putea să ne aflăm într-o situaţie foarte bună sau foarte 

gravă.  

Dacă se prăbuşeşte piaţa imobiliară în continuare şi noi însuşim o evaluare care ar însemna obligativitatea de încheiere 

a unui contract la valoarea însuşită.  

Atunci ce facem? 

Vine ne poate  întreba de ce am cumpărat terenul la un preţ de patru ori mai mare de cât este preţul pieţei. 

Ar trebui să găsim o formulare că astăzi suntem de acord cu această evaluare. 

Varga Zoltán: În promisiune scrie „ preţul stabilit de comun acord cu promitentul cumpărător este de 2,1 euro/mp ce 

se va plăti în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii în conturile ce vor fi deschise pe numele promitenţilor vânzători”. 

Calinic Sabin: E fără obiect să spunem că ne însuşim evaluarea, din moment ce în conţinutul actului scrie acest lucru. 

Implicit ne-am însuşit evaluarea.  

Dacă sunteţi de acord îşi asumăm acest risc.  

Varga Zoltán: În raportul de evaluare s-a trecut 2,3 euro/mp.   

Calinic Sabin: E un preţ absolut modic. Sper că sub 2 euro/mp nu o scadă preţul.  

Varga Zoltán: De aceea s-a însuşit raportul de evaluare ca să stea la baza negocierilor. În urma negocierilor s-a stabilit 

preţul de 2,1 euro/mp şi există şi proces-verbal de negociere.  

Calinic Sabin: Este în regulă.  

Henning László-János: Mulţumesc. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de domnul secretar.  

Cine este pentru? 19 voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptat, adică  două 

treimi din numărul total al consilierilor în funcţie(21). 

Tatár Márta Éva: Dar prin acest proiect de hotărâre nu cumpărăm nimic.  

Varga Zoltán: Sunt două condiţii: 

1. Contractul să fie executabil. La promisiunea bilaterală de vânzare scrie aşa: „Prezenta promisiune se încheie sub 

condiţia suspensivă a aprobării acestuia în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Covasna”, deci este o condiţie pendente 

conditione.  

2. Condiţia rezolutorie este că „Se încheie contractul în cazul admiterii la finanţare”.  

Dacă nu se îndeplineşte prima condiţie nu intră în vigoare nici celălalt. 

Tatár Márta Éva: Noi angajăm materialul Consiliului Judeţean în cazul dacă proiectul devine eligibil. În momentul de 

faţă nu angajăm consiliul pentru plăţi.  

Calinic Sabin: Strict formal nu putem din cauza clauzelor pe care domnul secretar a citit. Scrie că „se aprobă în prima 

şedinţă a consiliului” deci acum, şi nu a  întrunit 21 de voturi „pentru”.  

Varga Zoltán: Sunt două condiţii:  

1. „Prezenta promisiune se încheie sub condiţia suspensivă”, deci asta este pendente conditione. 

2. Condiţia rezolutorie: „Contractul de vânzare cumpărare în forma autentică”. Când mă poate obliga să închei 

contractul? 

Dacă nu aprob condiţia suspensivă până ce suspendă intrarea în vigoare produce ori care efect din acest contract.  

„Contractul de vânzare cumpărare în forma autentică se va încheia şi în condiţia selectării pentru finanţare”. Deci, 

atunci când a fost selectat pentru finanţare suntem obligaţi să încheiem contractul. Dacă condiţia suspensivă nu este îndeplinită 

nu-şi produce efecte şi se suspendă parcă nici nu ar exista actul. 

Demeter János: Domnul secretar mă scuzaţi că intervin la această problemă, dar când consilierii din fracţiunea PCM-

MPP au părăsit sala dumneavoastră aţi spus că nu există nici un proiect pe ordinea de zi pentru adoptarea căruia este necesar 

voturi a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.  

Varga Zoltán: Domnul vicepreşedinte, aveţi ghidul şedinţei în care scrie.  

Demeter János: Am vorbit cu colegii noştri din fracţiunea PCM-MPP, ei se hotărăsc în câteva minute şi s-ar putea ca 

se vor întoarce la şedinţă pentru a fi votat acest proiect.  

Ca atare vă propun ca să mergem înainte cu punctele de pe ordinea de zi până când se hotărăsc dacă revin sau nu.  

Henning László-János: Având în vedere că este un proiect deosebit de important pentru Judeţul Covasna, propun să 

mergem mai departe şi dacă consilierii din PCM-MPP se vor întoarce să revenim la punctul respectiv.  

Supun la vot propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 19 voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 



În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, s-a aprobat propunerea.  

 

Varga Zoltán: Domnul vicepreşedinte încălcaţi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean 

Covasna, care scrie că „…dacă s-a votat nu mai poate fi repus pe ordinea de zi a aceleaşi şedinţe”, deci dacă s-a votat şi nu a 

trecut nu mai poate fi repus pe ordinea de zi.  

Henning László-János: Mulţumesc. Mergem mai departe. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane 

prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Biró Dónát 

să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László-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? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 

Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu modificările ulterioare; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. secretar al 

judeţului Varga Zoltán să prezinte Raportul secretarului judeţului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Varga Zoltán: Secretarul judeţului Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Henning László-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? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 19 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

Proiectul – Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” 

ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4; 

 

Demeter János: Deoarece  nu a putut fi adoptat proiectul de hotărâre de la pct. nr. 7 de pe ordinea de zi, nu putem 

dezbate nici acest punct. 

Solicit în faţa plenului convocarea unei şedinţe extraordinare pentru mâine la ora 09,00, pentru dezbaterea celor două 

proiecte de hotărâri. 

Henning László-János: Şi eu am vrut să propun o astfel de soluţie, dar propun să mergem mai departe şi la sfârşitul 

şedinţei discutăm despre convocarea şedinţei pentru mâine.  

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Biró 

Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Analiza anuală a modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe 

linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare la nivelul Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2008; 

 

Aţi primit materialul. 

 

Vă consult, dacă aveţi întrebări, propuneri în legătură cu acest material.  

Nu sunt. 



Consiliul ia act de Consiliul ia act de materialul prezentat. 

  

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unui consilier judeţean pe anul 2008; 

 

Aţi primit Raportul domnului consilier Joós Ştefan Leontin. 

 

Vă consult, dacă aveţi întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport.  

Nu sunt. 

Consiliul ia act de Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Varga Zoltán: Revin la punctul 7 al ordinii de zi, în cadrul aceluiaşi cvorum, adică cvorumul de 19 nu se mai poate 

revenii când o dată au exprimat punctul de vedere. Dacă revin consilierii din fracţiunea PCM-MPP se schimbă cvorumul.  

Henning László-János: Propun o pauză de 10 minute până când vom afla dacă colegii se întorc sau nu. 

Baka Mátyás: Dacă consideraţi, vă pot informa în legătură cu ce s-a întâmplat la Tg. Secuiesc. 

Deci, domnul preşedinte s-a deplasat la Tg. Secuiesc la şedinţa consiliului local. Eu nu am fost prezent la şedinţa aceea, 

însă am fost la prezent la şedinţa când s-a împărţit bugetul şi domnul primar şi acolo a făcut afirmaţii care nu sunt adevărate. A 

afirmat că el s-a adresat consiliului judeţean să primească un împrumut până la sfârşitul anului. Asemenea sume nu mai există. 

Tezaurul a existat până la începutul anilor 1990, dar acum nu mai există.  

După ce s-a împărţit bugetul, cadrele didactice nu au primit tichete de cadou., în schimb angajaţii consiliului local au 

primit. Domnul primar pentru presă a zis că de aceea nu au primit tichete de cadou cadrele didactice pentru că consiliul judeţean 

nu le a ajutat.  

O altă problemă a fost că domnul primar a angajat o firmă de consultanţă din Odorheiu Secuiesc pentru care plăteşte o 

sumă destul de consistentă şi nu se ştie ce prestează această firmă.  

Încă o problemă este că bugetul municipiului Tg. Secuiesc, nu este destul de stabil consolidat pentru că la partea de 

venituri apar nişte sume care vor fi procurate după vânzarea unor imobile. Dacă acest lucru nu se va întâmpla până la sfârşitul 

anului atunci oraşul va avea un deficit destul de mare.  

La şedinţa respectivă unii consilieri au vorbit de un deficit de 20%. 

Eu cred că domnul preşedinte a apărat onoarea consiliului judeţean pentru că consiliul judeţean nu a fost în situaţia să 

refuze din motiv că nu există asemenea fonduri.  

Domnul director executiv Ferencz Lajos s-a oferit că se va deplasa la Tg. Secuiesc Şi va explica cum funcţionează 

bugetul. 

Tg. Secuiesc anul acesta a primit o sumă mult mai mare de cât anul trecut.  

Dânşii sunt puţin frustraţi, dar nu au pentru ce.  

Rog pe cei de la Direcţia Economică că de acum încolo să explice puţin mai ghidat celor care sunt proaspeţi în funcţie 

cum funcţionează bugetul şi nu de aceea nu îi dăm împrumut pentru că nu vrem ci pentru că nu mai există acel tezaur care a 

existat pe vremuri.  

Henning László-János: Mulţumim.  

Vă consult dacă sunteţi de acord ca să convocăm o şedinţă extraordinară pentru mâine la ora 9,00, cu aceste două 

puncte pe ordinea de zi.  

Tatár Márta Éva: Propun să ţinem şedinţa de la ora 8,00, şi după şedinţă fiecare poate începe activitatea la serviciu.  

Henning László-János: Vă consult dacă sunteţi de acord ca să ţinem şedinţa de la ora 8,00 mâine dimineaţa. 

Supun la vot propunerea.  

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi „pentru” s-a aprobat propunerea.  

 

 Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare şi ne întâlnim mâine dimineaţă la ora 8,00.  

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 

 


