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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 16 mai 2012, ora 09,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

16 mai 2012, ora 09,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 82 /14 mai 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 124/S/14 mai 2012.  

 Proiectul ordinii de zi al 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. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bartha Sándor, Bándi Imre, Demeter László, Dimény 

György, Fülöp Csaba şi Solomon Ioan.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

 

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

calitate de invitaţi participă: 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Imreh Márton István – director – Centrul de Cultură al Judeţului Covasna; 

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

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

Fogolyán Kristóf”; 

- 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; 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente 

realizării investiţiilor în cadrul Proiectului „Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, 

Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci” ce va fi înaintat spre finanţare în 

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

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Judeţul 

Covasna şi Comuna Ozun în vederea susţinerii proiectului „Proiect Integrat: 

Dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ozun”, şi care nu necesită sprijin 

financiar din partea Consiliului Judeţean Covasna. . 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi, 

prezentat mai înainte. 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe 

anul 2011; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul 

Programului ,,Lapte-Corn’’ pentru anul şcolar 2012-2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi a programului 

operaţional comun al judeţelor Covasna şi Harghita; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente 

realizării investiţiilor în cadrul Proiectului „Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul 

Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul 

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

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Judeţul Covasna şi Comuna 

Ozun în vederea susţinerii proiectului „Proiect Integrat: Dezvoltarea 

marketingului turistic în comuna Ozun”; 

 

Înainte de a vă consulta cu privire la proiectul ordinii de zi, ţin să vă aduc la 

cunoştinţa motivul convocării acestei şedinţe extraordinare a fost că termenul limită de 

depunere al Proiectului “Planificarea strategică inovativă prin cooperare interjudeţeană” 

care este la data de 17 mai 2012. 

 

Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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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 în funcţie (16); 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris la punctul 3 pe ordinea de zi, 

este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă; 

 

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 2011; 

 

(A sosit domnul consilier Dimény György, de la acest moment al şedinţei sunt 

prezenţi 24 de consilieri judeţeni.) 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive 

a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferencz Lajos: A prezentat materialele.  

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul doi 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 2012; 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive 

a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferencz Lajos: A prezentat materialele.  
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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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 
 

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

stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul Programului ,,Lapte-Corn’’ pentru 

anul şcolar 2012-2013; 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive 

a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferencz Lajos: A prezentat materialele.  

 

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea Strategiei de dezvoltare şi a programului operaţional comun al judeţelor 

Covasna şi Harghita; 

 

(A sosit domnul consilier Bartha Sándor, de la acest moment al şedinţei sunt 

prezenţi 25 de consilieri judeţeni.) 

 

Rog pe domnul consilier manager Tóth Szabolcs Barnabás să prezinte 

Expunerea de motive a domnului vicepreşedinte Henning László János, Proiectul de 

hotărâre şi Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Tóth Szabolcs Barnabás: Prezintă un slide show. 

 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 
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Fazakas Tibor: A trebuit să treacă mulţi ani ca să ne dăm seama că avem 

nevoie de un plan de dezvoltare a Ţinutului Secuiesc. 

În ultimii ani de mai multe ori s-a pus întrebarea dacă există o asemenea strategie 

sau nu, dar eu aşa consider că e mai bine mai târziu decât niciodată. 

Permiteţi-mi să vă prezint părerea mea, legată de strategie, mai ales în ceea ce 

priveşte partea economică. 

În rezumatul strategiei pe care am primit la cap. Dezvoltarea economică scrie:”În 

acest domeniu cele două consilii județene nu pot influența direct evoluția 

antreprenoriatului în zona discutată”. 

Eu aş fi polemic în legătură cu această propoziţie deoarece situaţia economică în 

care este ţara şi Europa ne face să ne dăm seama că strategia de dezvoltare trebuie să fie 

mai aproape de populaţie. 

Eu aşa cred că ar trebui să implicăm mai mult factorii economici în pregătirea 

planului de dezvoltare economică şi nu este adevărat că nu pot influenţa direct evoluția 

antreprenoriatului consiliile locale. 

Există parteneriat între instituţiile de stat şi sfera privată şi în care văd eu 

posibilitatea. 

În anumite localităţi s-ar putea înfiinţa aşa zise parcuri industriale la care este 

necesar ajutorul consiliilor locale. 

Ar trebui să schimbăm această viziune că lângă proiecte comandăm planuri de 

dezvoltare. Eu aşa cred că în primul rând ar trebui să pregătim planuri sau strategii din 

care să excludem orice fel de simpatie politică. 

După părerea mea nu putem permite ca împărţirea fondurilor sau ajutorarea 

anumitor localităţi să se bazeze pe simpatie politică.  

Ştim cu toţii că atât în judeţul Covasna cât şi în judeţul Harghita ar fi un lucru 

forte important dezvoltarea infrastructurii din anumite localităţi şi mă refer aici la 

drumurile forestiere, drumurile de legătură şi la planuri care pornesc dezvoltarea 

economică. 

La nivelul celor două judeţe ar trebui să facem o strategie de dezvoltare unitară. 

Consiliile judeţene au specialişti care împreună pot face acest lucru fără să 

înfiinţăm asociaţii care ulterior pot fi atacate de Prefect. 

Acestea au fost observaţiile mele şi pe care ar trebui să punem accentul în viitor. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Tatár Márta Éva: Propun ca să fie inclus în proiectul de sănătate şi prevenţia şi 

păstrarea sănătăţii la nivelul populaţiei.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Am o întrebare juridică şi anume: în proiectul de 

hotărâre scrie „Se aprobă Strategia de dezvoltare …. conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” şi anexa este numai rezumatul strategiei. 

Acest lucru ar trebui să clarificăm că în aşa fel nu va fi valabilă hotărârea.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Rog pe domnul Klárik László să răspundă la problema formulată de domnul 

consilier. 

Klárik László: Ca răspuns la întrebarea domnului Kulcsár-Terza József-György, 

care a fost o întrebare tehnică şi se referă la strategia de care discutăm. 
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Scopul principal al acestei munci, care a prezentat colegul nostru, a fost 

realizarea colectării datelor statistice reprezentative de pe teritoriul celor două judeţe 

care pot reprezenta baza de programare pentru programele europene de care urmează să 

beneficiem.   

În această sală de la 11,00 o să aibă loc o şedinţă regională a Comitetului Regional 

de Evaluare Strategică, care va folosi aceste date colectate.  

Această colectare de date conţine 350 de pagini de date statistice şi care o să fie 

postat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna şi este mult prea voluminos ca să 

multiplicăm şi de aceea am anexat rezumatul acestuia la materialul pe care l-aţi primit. 

Referitor la observaţia domnului consilier Fazakas Tibor trebuie să vă spun că 

aveţi perfectă dreptate că trebuie să acordăm prioritate dezvoltării economice. 

Aria de acţiune şi posibilităţile administraţiei publice locale în acest domeniu sunt 

limitate. 

Mai departe avem şi parteneriate public-private de dezvoltare a infrastructurii, de 

întreţinerea drumurilor etc. 

Susţin şi faptul că în acest moment posibilităţile administraţiei publice locale sunt 

limitate pentru că acest domeniu în mare parte este rezervat de administraţia centrală. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente realizării investiţiilor în cadrul 

Proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, 

Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci” ce va fi 

înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4-„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii”; 

 

Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János să prezinte Expunerea de motive 

a domnului vicepreşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Compartimentului 

pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului. 

Demeter János: A prezentat materialele. 

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Întrebarea mea este: pe ce perioadă se încheie 

contractul de colaborare? 

Tamás Sándor: Punctul următor se referă la contractul de colaborare. 

Tulit Attila: La art. 6 din proiectul de hotărâre este prevăzut „Cu aducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Demeter János, Vicepreşedintele 
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Consiliului Judeţean Covasna” şi fiind vorba de o colaborare pe termen lung în 

mandatul următor va fi imposibil de realizat ceea ce este prevăzut la cest acest articol 

deoarece domnul Demeter János nu figurează pe lista candidaţilor pentru alegerile locale 

din 10 iunie 2012.  

Întrebarea mea este dacă corectăm acum acest articol sau va fi modificat într-o 

şedinţă ulterioară? 

Tamás Sándor: Eu propun să rămână aşa şi dacă va avea loc o catastrofă şi vor fi 

amânate alegerile locale atunci va rămâne aşa dar dacă nu va interveni nimic atunci vom 

proceda cum am procedat şi acum 4 ani şi vom modifica, imediat după alegri, hotărârile 

prin care Consiliul Judeţean Covasna a desemnat reprezentanţi sau membrii, în asociaţii, 

comisii sau consilii.  

Deci, vom actualiza aceste hotărâri.  

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea colaborării între Judeţul Covasna şi Comuna Ozun în vederea susţinerii 

proiectului „Proiect Integrat: Dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ozun”; 

Aş dori să evidenţiez că această colaborare nu va crea nicio obligaţie financiară 

pentru Consiliul Judeţean Covasna, dar domnul primar în 16 minute ar trebui să predea 

Hotărârea la Agenţia SAPHARD. 

 

Rog pe domnul administrator public Klárik László să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului. 

Klárik László: A prezentat materialele.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Pe ce perioadă se încheie contractul de colaborare? 

Din punct de vedere juridic nu este necesar să includem în hotărâre această 

perioadă? 

Tamás Sándor: Este valabil pe perioada derulării proiectului.  

Baka Mátyás: Încetează o dată cu terminarea proiectului.  

Varga Zoltán: La art.2 din protocolul de colaborare este prevăzut „Prezentul 

protocol de colaborare intră în vigoare de la data semnării sale de către părţi şi se încheie 

la data la care proiectul înaintat de Comuna Ozun la PNDR Măsura 313, pentru 

obţinerea finanţării nerambursabile…”. 

Kulcsár-Terza József-György: Şi dacă proiectul se termină peste 500 de ani? 

Tamás Sándor: Durata proiectului este prevăzut în tender.  

Alte întrebări dacă sunt? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Tulit Attila: Ieri a fost o vreme foarte închisă şi m-am gândit să citesc procesul-

verbal al şedinţei ordinare din luna aprilie, ca să fiu pregătit dacă se va supune aprobării, 

dar nu este postat pe site. 

Kovács Angela: Azi dimineaţă după ora 8 a fost postat pe site.  

Tulit Attila: Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Cu ocazia zilelor „Ţinutului Secuiesc” în fiecare an împreună cu 

Judeţul Harghita acordăm premiul Orbán Balázs. 

Anul aceste este anul bătrânilor activi şi ţinând cont de acest lucru, în acest an 

propunem pe domnul Hassmann Pál pentru premiul Orbán Balázs. 

Domnul Hassmann Pál a lucrat mult şi în tinereţe dar lucrează şi în prezent. 

Am şi o rugăminte respectuoasă: am în mână pancarta de deschidere a campaniei 

electorale al PCM-MPP pe care figurează stema judeţului Covasna.  

Vă rog respectuos, ca în viitor, să vă abţineţi să folosiţi stema judeţului pe 

pancarte, afişe sau pliante politice. 

De altfel, legea prevede că în cazul în care cineva doreşte să folosească stema 

judeţului trebuie să aibă aprobarea proprietarului care este Judeţul Covasna.  

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


