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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 28 aprilie 2011, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28
aprilie 2011, ora 12,00 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. 174 / 21 aprilie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 137 /S/21 aprilie
2011.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bartha Sándor, Calinic Sabin, Dimény
György, Farkas György şi Solomon Ioan.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului
Judeţean Covasna.
Kulcsár-Terza József-György: Aş dori să vă anunţ că domnul consilier Bartha
Sándor este în Ungaria.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl.
director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile
ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi
participă:
- Domnişoara Szász Katalin – director general adjunct – Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 24 martie 2011, a fost făcut
public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv
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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
data de 24 martie 2011.
Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11 aprilie 2011, a
fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro,
respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor
contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei 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 extraordinare din
data de 11 aprilie 2011.
Înainte să întrăm în dezbateri, doresc să urez, în numele Consiliului Judeţean
Covasna, domnului dr. Fülöp Csaba şi doamnei dr. Tat{r M{rta Éva „La mulţi ani!”, ei
în această lună şi-au sărbătorit ziua de naştere.
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.

1.
2.
3.
4.

5.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe
anul 2010;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I. 2011;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011;
Proiect de hotărâre cu privire la finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2011;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune la nivelul judeţului Covasna
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

de nutriţie şi activitate fizică la copiii şi adolescenţi 2011-2012;
Proiect de hotărâre privind rezilierea, prin acordul părţilor, a Contractului de Asociere
încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sf.
Gheorghe în vederea implementării Programului naţional multianual de Înfiinţare şi
Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil
din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe şi din administrarea Consiliului
local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sf. Gheorghe, str.
Cimitirului, jud. Covasna;
Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil
din domeniul privat al municipiului Sf. Gheorghe şi din administrarea Consiliului
local al municipiului Sf. Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe,
str. Libertăţii nr. 19, jud. Covasna;
Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la contractele încheiate cu medicii
stomatologi pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale
stomatologice din clădirea Centrului stomatologic situată în Sf. Gheorghe, str.
Spitalului nr. 2, aflat în domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie a domnului consilier judeţean
Farkas György şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
Proiect de hotărâre privind delegarea domnului Kulcsár-Terza József-György, consilier
judeţean, în vederea reprezentării Consiliului Judeţean Covasna în faţa Tribunalului
Covasna, în dosarul nr. 959/119/2011;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de
Cultură al Judeţului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării
unor programe în domeniul cultural, educativ şi ştiinţific;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de
Cultură al Judeţului Covasna cu parteneri din judeţul Alba în vederea realizării
unor programe în domeniul cultural, educativ şi ştiinţific;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei technico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici, pentru lucrarea „Reconstruire gard” situat în str. Spitalului nr. 2 din
municipiul Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 135/2005 privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii şi
combaterii exploatării copiilor prin muncă, cu modificările ulterioare;
Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna în anul 2010;
Diverse
- 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 2010.
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Kulcsár-Terza József-György: Cu tristeţe am luat cunoştinţă, că după mai multe
intervenţii şi cereri, iarăşi lipsesc traducerile materialelor în limba maghiară.
Eu aşa consider că asta nu este o favoare şi nici șantaj, ci pur şi simplu un drept
care priveşte atât fracţiunea PCM-MPP cât şi fracţiunea UDMR.
În mai multe rânduri am solicitat acest lucru. La începutul mandatului domnul
Gazda József a solicitat acest lucru după care a solicitat şi domnul Tulit Attila şi eu de
vreo trei ori.
Am adoptat mai multe hotărâri cu privire la folosirea limbii maghiare, a limbii
materne şi sunt foarte trist că nu pot beneficia de lucruri la care am dreptul.
Nu vreau să vorbesc de politică dar trebuie să vă spun că degeaba vorbim de
autonomie sau de drepturile minorităţilor dacă nu punem în practică drepturile
prevăzute de lege.
Suntem de acord cu proiectul ordinii de zi dar ca un semn de protest, noi, astăzi
nu vom participa la şedinţă.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Eu aşa cred că atmosfera asta, de cortegiu funerar, în mare parte, nu este
motivată.
În ultimii trei ani de 2-3 ori într-adevăr s-a întâmplat că nu am reuşit să punem la
dispoziţia consilierilor traducerile materialelor în limba maghiară.
Dacă am socotit bine, în ultimii 3 ani, am avut cca. 50 de şedinţe din care de două
sau de trei ori nu am reuşit să pregătim traducerea tuturor materialelor.
Colega noastră care se ocupă cu traduceri s-a îmbolnăvit, care este un lucru
absolut uman şi lipseşte de câteva zile. Acesta este motivul pentru care nu am reuşit să
terminăm toate traducerile pentru şedinţa noastră de astăzi.
Aveţi dreptate pentru că lipsesc unele traduceri, dar din această cauză nu trebuie
să creaţi o atmosferă de cortegiu funerar.
Într-adevăr luptăm pentru drepturile noastre, pentru acele drepturi ale noastre
care datorită UDMR-ului au fost adoptate şi de Parlament.
Zi de zi ne ocupăm de această problemă.
Atât comunicarea internă cât şi comunicarea cu exteriorul o facem în două limbi,
care pe termen lung este primul pas ca în regiune limba oficială să fie şi limba maghiară
pe lângă limba română.
Recunosc că avem lipsuri, dar a prezenta situaţia de faţă ca un sol al apocalipsei
mi se pare exagerat şi stilul negru în care a fost prezentat de domnul consilier, din
punctul meu de vedere, este deplasat de situaţie.
Kiss Tiberiu: Pe ordinea de zi câte proiecte de hotărâri avem care necesită votul
a 2/3 din numărul consilierilor pentru a fi adoptat?
Tamás Sándor: Deocamdată nu ştiu.
Tulit Attila: Vă atrag atenţia asupra proiectului de hotărâre de la punctul doi de
pe ordinea de zi. În anexa la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei
bugetelor pe trimestrul I. 2011, pe ultima pagină scrie că „pentru folosirea limbii
maghiare în judeţul Covasna”.
Tamás Sándor: Despre asta am vorbit şi eu dar la această şedinţă avem un
material voluminos care trebuia să traducem.
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(Cei 8 consilieri judeţeni din fracţiunea PCM-MPP prezenţi la şedinţă
părăsesc sala. De la acest moment numărul consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă
este 17.)
Tamás Sándor: Mulţumim pentru activitatea dumneavoastră la şedinţa de
astăzi.
Propun să mergem mai departe dacă colegii noştri nu au respect faţă de
problemele înscrise pe ordinea de zi.
A fost decizia lor dar noi mergem mai departe.
(A sosit domnul consilier Farkas György. De la acest moment al şedinţei sunt
prezenţi 18 consilieri judeţeni.)
Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
19 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 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, 3, 6, 12 şi 13 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 7 şi 8 de pe ordinea 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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Cu <<..voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2010;
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 rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
În anexă sunt două coloane, una pentru programul pentru anul 2010 şi celălalt
pentru plăţile efectuate, deci realizarea programului.
Plăţile efectuate sunt în valoare mai mică decât cele în program, nu pentru faptul
că nu am fi făcut anumite programe, ci pentru că am realizat diferite investiţii la un preţ
mai mic decât am propus.
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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I. 2011;
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 rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
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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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2011;
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 rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Este vorba despre câteva programe derulate de către consiliul judeţean, unde am
propune câteva sume în plus.
De pildă: Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea căminelor
culturale din mediul rural.
Am aprobat în buget 200 de mii de lei pentru acest program, dar din fericirea
această sumă a fost solicitată de primării şi într-o lună de zile s-a şi terminat.
În acest program primele 20 de cămine culturale din judeţ care sunt finanţate,
sunt următoarele: Satul Fotoş, Ghidfalău, Bodoc, Poian, Barcani, Malnaş, Malnaş Băi,
Valea Zălanului, Harale, Cernatul de Jos, Sânzieni, Valea Seacă, Casinul Mic, Dobârlău,
Turia, Alungeni, Leţ, Ţufalău, Doboli de Sus şi Boroşneu Mare.
Cu aceste primării suntem în faza de semnare a contractelor dar am primit deja
încă 23 de cereri şi ca atare propunem majorarea sumei.
Se vede că a fost o iniţiativă bună din partea consiliului judeţean. Următoarele 23
de cereri au fost depuse de localităţile Breţcu, Oituz, Pădureni, Aita Mare, Araci,
Vâlcele, Petriceni, Zoltan, Lutoasa, Chichiş, Boroşneu Mic, Lemnia de Sus, Floroaia
Mare, Imeni, Mărcuşa, Cătălina, Zăbala, Tamaşfalău, Surcea, Peteni, Pava şi Vârghiş au
depus deja proiecte care sunt conforme cerinţelor noastre trecute în caietul de sarcini.
Henning László János: Propun ca suma de 200 de mii de lei să o majorăm la 300
de mii de lei ca să o putem aloca la toţi cei care au solicitat, ca să nu facem o nouă
rectificare în acest sens.
Pe lista de aşteptare sunt localităţi care încă nu au depus solicitarea, de exemplu
Comuna Micfalău.
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Dacă aprobăm suma de 300 de mii de lei în loc de 200 de mii de lei, atunci
putem să dăm la 30 de localităţi bani pentru renovarea căminelor culturale.
Propun să fiţi de acord cu mărirea sumei la 300 de mii de lei.
Joós Ştefan Leontin: Până când se pot depune solicitări?
Henning László János: În prima hotărâre pe care am adoptato am scris ca
termenul limită să fie luna august.
Tamás Sándor: Bani avem, ceea ce este un lucru destul de rar, numai că trebuie
să dăm acordul pentru un program de succes.
În judeţ sunt 117 de cămine culturale în mediul rural şi cca. 75% sunt în stare
degradată şi care pot fi remediate cu 20-30 de mii de lei în totalitate.
Sunt şi alte sume, de exemplu pentru Ansamblul de Dansuri Trei scaune –
Háromszék, pentru Muzeul Naţional Secuiesc etc. conform anexei pe care le aţi primit şi
dumneavoastră.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul
Vicepreşedinte Henning L{szló János.
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 cu
modificarea propusă.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret,
sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna
pe anul 2011;
În totalitate au fost depuse peste 480 de proiecte, din care în prima fază au fost
selectate de către colegii din aparatul de specialitate cele conforme şi neconforme.
Dintre cele conforme selecţia a fost făcută de comisia numită luna trecută de
consiliul judeţean, după care au intrat în comisiile de specialitate şi acum în plenul
Consiliului Judeţean.
În prima anexă sunt programele sportive pentru care în totalitate acordăm suma
de 685.000 lei.
Cu prioritate am propus să fie finanţat Asociaţia de Baschet Club Sepsi, Asociaţia
Club Sportiv Bowling pentru participarea la campionatul naţional de handbal masculin
şi Asociaţia Sportivă Futsal SPICOM Sfântu Gheorghe pentru participarea la
campionatul naţional de futsal Divizia A şi în Cupa României. Ei sunt prioritari pentru
finanţare.
Comisiile au propus şi alte finanţări unde aş dori să evidenţiez cele zece echipe
din campionatul judeţean de fotbal, care sunt echipe din mediul rural, care vor primi
câte 2.000 de lei pentru a plăti taxa de participare în campionat.
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În anexa 2 este vorba de culte şi suma totală este de 300.000 de mii de lei.
Aici am discutat şi am căzut de acord cu protopopii din fiecare cult, lista a fost
consultată şi cu conducătorii unităţilor de cult.
La fel am procedat şi cazul anexelor 3, 4 şi 5. În anexele 3 şi 4 sunt incluse
programele educativ-ştiinţifice, iar în anexa 5 sunt incluse programele de tineret.
La programe de tineret aş dori să evidenţiez că am majorat suma cu 50 % faţă de
anul trecut. Anul trecut au primit în totalitate 50 de mii de lei iar în acest an vor primi
75 de mii de lei.
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 rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Zărnescu Gheorghe: Am depus un proiect la proiecte culturale şi din această
cauză nu voi participa la vot.
Tamás Sándor: Bine, vom consemna acest lucru.
Demeter László: Nici eu nu voi participa la vot.
Am şi o propunere în legătură cu proiectele culturale.
După şedinţele comisiilor de specialitate am aflat că evenimentul pentru care a
fost depus proiectul de Asociaţia Pro Press şi care ar urma primească suma de 5.000 de
lei a fost organizat deja.
Propun ca suma de 5.000 să fie transferată în Fondul de finanţare nerambursabilă
a nevoilor culturale de urgenţă.
Tamás Sándor: Este o observaţie corectă deoarece nu putem finanţa acţiunile
care s-au finalizat deja.
Ca atare suma de 5.000 de lei va fi depusă în fondul de rezervă.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Tóth-Birtan Csaba: Nici eu nu voi participa la vot.
Tamás Sándor: Bine, am consemnat şi acest lucru.
Farkas György: Aş dori să întreb de la membrii comisiei, care au fost acele
criterii pe baza cărora au fost respinse proiectele?
Tamás Sándor: Domnul consilier Ördög Gyárfás Lajos va prezenta aceste criterii.
Ördög Gyárfás Lajos: La marea majoritate dintre proiectele respinse problema a
fost că au depus proiectul în numele unei instituţii şi nu au făcut faţă cerinţelor, sau
programele pentru care au depus proiectul au fost derulate înainte de 1 mai 2011.
Au fost cazuri în care sumele solicitate în proiect au fost sub nivelul minim de
finanţare şi au fost respinse proiectele care nu aveau un interes local sau judeţean.
Tamás Sándor: A mai fost depus un proiect pentru organizarea unui eveniment
în judeţul Harghita, care a fost respins.
Vă consult dacă mai aveţi alte intervenţii?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul consilier
Demeter László.
Cine este pentru?
16 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot consilierii Demeter L{szló, Zărnescu Gheorghe şi TóthBirtan Csaba. )
În urma supunerii la vot, cu 16 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului de acţiune la nivelul judeţului Covasna de nutriţie şi activitate fizică
la copiii şi adolescenţi 2011-2012;
Rog preşedinţii comisiilor de specialitatea (nr. II, IV şi V) să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: 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 şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rezilierea, prin acordul părţilor, a Contractului de Asociere încheiat între Consiliul
Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe în vederea
implementării Programului naţional multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare a unui
Incubator de Afaceri, în judeţul Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos şi dl. director executiv Sztakics Istv{n
Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică.

11

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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 şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al
municipiului Sf. Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiului Sf.
Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna, situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Cimitirului, jud. Covasna;
La punctul şapte şi la punctul opt, având în vedere obstrucţionarea şedinţei de
către grupul de consilieri PCM-MPP propun să amânăm cele două puncte pentru că
oricum ar necesita votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.
Cei din fracţiunea PCM-MPP în trei ani de zile tot ne judecă, dar ei nu făcut
nimic important pentru acest judeţ.
De altfel astăzi ne-au împiedicat să preluăm gratis în domeniul public al
judeţului Covasna un imobil de la Consiliul local Sf. Gheorghe, imobil cu care am putea
rezolva depozitarea cărţilor din Biblioteca Judeţeană.
În celălalt proiect de hotărâre este vorba de lărgirea terenului de pe lângă
Muzeul Naţional Secuiesc.
Eu aşa consider că acest pas a fost un pas neresponsabil din partea grupului
PCM-MPP deoarece am fost martorii că s-au comportat ca nişte fete bosumflate prin
care ne împiedică în realizarea unor planuri de dezvoltare.
Eu încă nu am văzut nici un proiect de hotărâre sau o activitate de lobby din
partea consilierilor din fracţiunea PCM-MPP care aducea vreun beneficiu sau sprijin
judeţului.
Supun la vot propunerea de amânare a proiectului de hotărâre de la punctul
şapte de pe ordinea zi.
Cine este pentru?
18 de voturi
Este cineva contra?
1 vot (Bodó Lajos)
Dacă se abţine cineva?
-
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În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” şi un vot „contra” se
aprobă propunerea de amânare.
Bodó Lajos: Colegii noştri care au părăsit şedinţa să plătească chiria dacă din
cauza lor nu putem să ne mutăm acolo.
Aceste lucruri trebuie spuse în faţa mass-mediei.
Din vina lor plătim bani grei pentru chiria pe care am putea folosi pentru
reparare de drumuri sau în alte locuri.
Tamás Sándor: Aceste lucruri necesită şi puţină responsabilitate.
Bodó Lajos: Dacă dânşii nu au responsabilitate, să suporte urmările.
Nu pot să accept să avem pierderi economice din cauza lor. Ei nu se gândesc la
interesele materiale ale judeţului Covasna.
Din această cauză am votat contra.
În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” şi un vot „contra” se aprobă
propunerea de amânare.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al
municipiului Sf. Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiului Sf.
Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului
Judeţean Covasna, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii nr. 19, jud.
Covasna;
Supun la vot propunerea de amânarea a proiectului de hotărâre de la punctul
şapte de pe ordinea zi.
Cine este pentru?
18 de voturi
Este cineva contra?
1 vot (Bodó Lajos)
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” şi un vot „contra” se aprobă
propunerea de amânare.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
unele măsuri referitoare la contractele încheiate cu medicii stomatologi pentru
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice din clădirea
Centrului stomatologic situată în Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflat în domeniul
privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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Tamás Sándor: 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 Proiectul de hotărâre privind
constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Covasna, prin demisie a domnului consilier judeţean Farkas György şi validarea
desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează un consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna
şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu
privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea unui
consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna vom folosi
buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Propun pe domnul consilier Demeter László.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri.
Nu sunt.
Consult pe domnul Demeter L{szló dacă acceptă nominalizarea?
Demeter László: Da, accept.
Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi mergem mai departe.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind delegarea domnului Kulcsár-Terza József-György, consilier judeţean, în
vederea reprezentării Consiliului Judeţean Covasna în faţa Tribunalului Covasna, în
dosarul nr. 959/119/2011;
Domnul consilier Kulcsár-Terza József-György, la şedinţa anterioară, şi-a
exprimat acordul faţă de delegarea sa.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune
pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
17 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
2 abţineri (Bote Aurel şi Joós Ştefan Leontin)
În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Judeţului
Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în domeniul
cultural, educativ şi ştiinţific;
La punctul doisprezece şi la punctul treisprezece avem două proiecte privind
lărgirea programelor culturale împreună cu judeţele Sibiu şi Alba.
Suma este cea adoptată în buget pentru aceste programe culturale, educative şi
ştiinţifice. Se lărgeşte de fapt sfera. Pe lângă judeţul Hunedoara va intra judeţul Sibiu şi
Alba, dar suma va rămâne cum am stabilit în buget.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na Kiss Csilla Emese-consilier să prezinte Raportul Cabinetului
Preşedintelui.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Kiss Csilla Emese: Propune spre adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Judeţului
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Covasna cu parteneri din judeţul Alba în vederea
domeniul cultural, educativ şi ştiinţific;

realizării

unor

programe

în

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na Kiss Csilla Emese-consilier să prezinte Raportul Cabinetului
Preşedintelui.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Kiss Csilla Emese: Propune spre adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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 paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentaţiei technico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru lucrarea
„Reconstruire gard” situat în str. Spitalului nr. 2 din municipiul Sfântu Gheorghe;
Este vorba despre gardul Policlinicii stomatologice care este într-o stare
degradată şi are un aspect absolut necorespunzător pentru centrul oraşului.
Dorim să reabilităm gardul pentru care am făcut deja documentaţia şi am obţinut
şi avizele necesare
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dón{t să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Baka Mátyás: Am înţeles că urmează extinderea şi reconstruirea clădirii
respective. Eu propun ca experţii să se uite care este cronologia lucrărilor şi pe urmă să
facem reabilitarea gardului ca să nu periclităm gardul gata făcut.
Am înţeles că în zona respectivă există şi pericolul de alunecare a terenului şi să
nu păţim cum au păţit şi cei de la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
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Tamás Sándor: Este oportună propunerea domnului consilier. Acolo
avem un plan de dezvoltare şi anume dorim să construim locuinţe de serviciu pentru
medicii din Spitalul Judeţean. Este destul de aproape de spital şi totuşi un loc izolat.
Am demolat şopronul din curte şi dorim să reorganizăm puţin şi curtea clădirii.
Începem proiectul pentru locuinţe de serviciu în care intră şi reabilitarea
gardului.
Urmează să analizăm şi din punct de vedere static această lucrare
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 135/2005
privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copiilor
prin muncă, cu modificările ulterioare;
Este vorba despre schimbarea unei persoane în comisia pentru prevenirea şi
combaterea exploatării copiilor prin muncă.
Este vorba despre schimbarea doamnei dr. Deme Judit cu domnul Dr. Ştefan
Mereuţă Gheorghe.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate (nr. II şi V) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna director general adjunct Szász Katalin să prezinte Raportul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Szász Katalin: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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.
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Sunt gata buletinele de vot. Reluăm punctul zece de pe ordinea de zi
Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să explice modul de
desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice
şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Sztakics István Attila: Distribuie buletinele de vot şi explică modul de voatre.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea unui
consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul.
Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie
consemnat într-o hotărâre.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate (nr. II şi III) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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?
(A lipsit de la vot domnul vicepreşedinte Demeter J{nos.);
În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind
activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna în anul 2010;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
- 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 2010.
Aţi primit şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Henning László János: Aş dori să vă informez că în perioada 9-13 mai o să
efectuez 5 zile de concediu de odihnă.
Tamás Sándor: Eu în perioada 19-20 aprilie am fost în concediu de odihnă.
Aş dori să vă anunţ că potrivit legii, consilierii care au părăsit şedinţa chiar la
început nu pot beneficia de indemnizaţia de şedinţă.
Ştiu că nu de aceea au părăsit şedinţa că nu vor să primească indemnizaţia, ci
pentru că au vrut să atragă atenţia asupra lor.
În localităţile unde primarul este din PCM-MPP au făcut dovada de ce sunt în
stare.
Localitatea Baraolt, din vina primarului, nu poate beneficia de fonduri
semnificative pentru investiţii, iar de Tg. Secuiesc mai bine să nici nu vorbim.
Din anul 1407 de când a fost înfiinţată localitatea Tg. Secuiesc, locuitorii oraşului
nu au suferit de o asemenea ruşine cum suferă acum din cauza primarului.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

