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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 12 iulie 2012, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 12
iulie 2012, 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. 226/06 iulie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 174/S/06 iulie 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. director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii Henning László János şi Tóth-Birtan Csaba, care sunt în
concediu de odihnă.
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 al acestuia, conform Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi
participă:
- Dl. Albert Álmos – senator;
- Dl. Márton Árpád - deputat;
- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeul Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti
Múzeum;
- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” – Bod Péter
Megyei Könyvtár;
- Dl. Imreh-Márton István – director – Centrul de Cultură al Judeţului
Covasna;
- Dl. Szilágyi Zsolt – director – Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
- Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de dansuri „Háromszék”- Háromszék
Táncegyüttes;
- D-na Vass Mária – director general – 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;
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- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Covasna din
data de 25 iunie 2012, 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 menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei de constituire a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 25 iunie 2012.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012;
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de
şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru
anul şcolar 2012/2013 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi
selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi
de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult;
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna
în consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum
şi în consiliile consultative ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret şi Căminului
pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona şi în colegiul director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul
Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate
Covasna;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna
în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul
de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului
Covasna (ADETCOV);
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea nr.
138/2011 privind solicitarea de transmitere a unui bun mobil din proprietatea publică
a Statului Român şi din administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în
proprietatea publică a Judeţului Covasna şi în administrarea Muzeului Naţional
Secuiesc, respectiv transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea publică a
Judeţului Covasna şi din administrarea Muzeului Naţional Secuiesc în proprietatea
publică a Statului Român şi în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României;
10. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului nr. 298/2010 cu modificările
ulterioare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi tehnicienii dentari Baicu Ana,
Kolumbán Csilla, Movila Maria şi Serac Izabella, pentru închirierea unor spaţii din
imobilul situat în municipiul Sfîntu Gheorghe str. Spitalului nr. 2;
11. Proiect de hotărâre privind cumpărarea Reţelei de alimentare cu energie electrică a
Parcului memorial „Pivniţele Mari” din comuna Moacşa, judeţul Covasna;
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor unor imobile precum şi aprobarea
documentaţiei tehnice cadastrale de alipire ale acestora;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al
S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei TehnicoEconomice a Consiliului Judeţean Covasna;
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 102/2009 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Klárik László
Attila, administrator public, pentru şedinţa Adunării generale extraordinare a
acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. din data de 16.07.2012;
17. 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 20082011 cu modificările ulterioare;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
19. Diverse
- Prezentarea instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean
Covasna;
- Informarea scrisă a domnului Henning László János,vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Covasna cu privire la efectuarea a 5 zile din concediul
de odihnă în perioada 9-13 iulie 2012;
- Informarea verbală a domnului Tamás Sándor, preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna cu privire la efectuarea concediului de odihnă;
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?
29 de voturi
Cine este contra?
-
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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 proiectului de
hotărâre de la punctul 1 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 9, 10, 11 şi 12 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?
Cu 29 de 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
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2012;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 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 Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de
funcţii şi a numărului de personal pentru anul şcolar 2012/2013 la Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi pe doamna Kersztély Irma
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru
activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar
acordat unităţilor de cult;
Faţă de cele prezentate în şedinţa comisiilor de specialitate, propun să modificăm
numărul membrilor în sensul ca în loc de 7 membri comisia să fie compusă din 9
membri.
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Totodată propun ca preşedintele comisiei să fie domnul vicepreşedinte
Henning László János, iar membri să fie membrii celor două comisii de specialitate,
adică comisia nr. IV şi VIII.
Comisia nr. IV se compune din doamna Keresztély Irma, domnul Radu Iosif şi
domnul Klárik Attila, iar comisia nr. VII se compune din domnii Grüman RóbertCsongor, Moroianu Ioan şi Bedő Zoltán.
Propun ca al optulea membru în comisie să fie domnul Vass István, din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi care este specialist în domeniul
finanţelor, iar pentru cel de al nouălea membru îl propun pe domnul Ördög Gyárfás
Lajos, tot din aparatul de specialitate
Vă consult dacă aveţi observaţii faţă de cele prezentate?
Tatár Márta Éva: Faţă de propunerea dumneavoastră ca domnul vicepreşedinte
Henning László János să fie preşedintele comisiei, aş dori să întreb că nu membri
comisiei aleg dintre ei un preşedinte?
La art. 2 alin. (1) din proiectul de hotărâre scrie aşa: „Comisia de evaluare şi
selecţionare, în prima şedinţă, alege dintre membrii săi, prin vot deschis, un
preşedinte.”
Tamás Sándor: Ce am spus a fost numai o sugestie dar este evident că membri
comisiei vor alege dintre ei preşedintele comisiei.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea formulată de subsemnatul în sensul modificării art. 1
din proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă modificarea art. 1
din proiectul de hotărâre.
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează nouă membri în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru
activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar
acordat unităţilor de cult şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit
căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea membrilor în Comisie, vom folosi buletine de vot.
Suspendăm acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie
ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale
Direcţiei Judeţene pentru Sport Tineret Covasna şi Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona şi în colegiul director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

7

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie
ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna şi Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna,
vom folosi buletine de vot.
Am avut o scurtă discuţie cu liderii grupurilor de consilieri despre desemnarea
reprezentanţilor în consiliile de administraţie.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru desemnarea
reprezentanţilor în consiliile de administraţie.
Nagy Iosif: Fracţiunea UDMR are următoarele propuneri:
- în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene Bod Péter – Bod Péter
Megyei Könyvtár, îl propunem pe domnul consilier Klárik Attila;
- În Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely
Nemzeti Múzeum, îl propunem pe Nagy Iosif;
- În Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului CovasnaKovászna Megyei Művelődési Központ, îl propunem pe Nagy Iosif;
- În Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf.
Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, o propunem pe doamna
Keresztély Irma;
- În Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Sfântu Gheorghe nu avem
propunere;
Benedek Erika: Fracţiunea PPMT-EMNP îl propune pe domnul Tompa György;
Nagy Iosif:
- În Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Olteni nu avem propunere;
Kulcsár-Terza József György: Propunem pe subsemnatul.
Nagy Iosif:
- În Consiliul Administrativ al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune –
Háromszék”, îl propunem pe domnul Henning László János;
- În Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna
nu avem propunere;
Calinic Sabin: Îl propunem pe domnul Radu Iosif.
Nagy Iosif:
- În Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig Hídvégi Idősök Otthona nu avem propunere.
Calinic Sabin: Îl propunem pe domnul Goga Octavian.
Tamás Sándor: Trebuie să numim doi reprezentaţi.
Aşteptăm propuneri pentru reprezentantul în Consiliul Consultativ al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Hăghig.
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Benedek Erika: Fracţiunea PPMT- EMNP o propune pe subsemnata.
Nagy Iosif:
- În colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna îl propunem pe domnul Gáj Nándor şi pe doamna Tatár Márta Éva.
Tamás Sándor: Trebuie să numim trei reprezentaţi.
Aşteptăm propuneri.
Benedek Erika: Fracţiunea PPMT-EMNP îl propune pe domnul Szakács Zoltán.
Tamás Sándor: Dacă este cineva dintre persoanele propuse care nu acceptă
desemnarea?
Nu este nimeni, deci toţi acceptă desemnarea.
Suspendăm şi acest punct până când colegii pregătesc cele 9 seturi de buletine de
vot cu propunerile făcute.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau
întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului asiguraţilor din
judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, vom folosi buletine de vot.
Fekete Carol: În ultimii patru ani eu am fost reprezentantul asiguraţilor din
judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate.
Am trimis la CNAS hotărârea Consiliului Judeţean Covasna prin care am fost
desemnat ca reprezentant în Adunarea reprezentanţilor şi în răspuns mi s-a comunicat
că voi fi invitat la şedinţă dar timp de patru ani nu m-au invitat nici măcar o dată.
Aşa că nu mi-am putut îndeplini atribuţiile şi nu am putut reprezenta asiguraţii.
Tamás Sándor: Eu acum aud despre asta, dar tot trebuie să desemnăm un
reprezentant al asiguraţilor.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Nagy Iosif: Fracţiunea UDMR nu are propunere.
Calinic Sabin: Fracţiunea USL îl propune pe domnul Cziprián Kovács Lóránd.
Tamás Sándor: Consult pe domnul Cziprián Kovács Lóránd dacă acceptă
desemnarea?
Cziprián Kovács Lóránd: Accept.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Suspendăm şi acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot şi
mergem mai departe.
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La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie
al Casei de Asigurări de Sănătate 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 reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul
de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Nagy Iosif: Fracţiunea UDMR îl propune pe domnul Fejér László Ödön.
Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP îl propune pe domnul
consilier Fekete Carol.
Tamás Sándor: Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Fejér László Ödön: Accept.
Fekete Carol: Accept.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Suspendăm şi acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot şi
mergem mai departe.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna
potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”,
pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de
acreditare a furnizorilor de servicii sociale, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Nagy Iosif: Fracţiunea UDMR îl propune pe domnul Gáj Nándor.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Gáj Nándor dacă acceptă desemnarea?
Gáj Nándor: Accept.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Suspendăm şi acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot şi
mergem mai departe.
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV);
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantului județului Covasna în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) şi
ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu
privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea
reprezentantului județului Covasna în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de
Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV), vom folosi
buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Nagy Iosif: Fracţiunea UDMR îl propune pe domnul Tamás Sándor.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Kulcsár-Terza József-György: Eu nu am propunere, ci o întrebare.
Tamás Sándor: Da poftiţi !
Kulcsár-Terza József-György: Această asociaţie nu a funcţionat timp de patru
ani şi aş dori să vă întreb ce idei aveţi acum când veţi fi numit reprezentantul
Consiliului Judeţean în Consiliul de administraţie a asociaţiei?
Tamás Sándor: Deocamdată am fost numai propus şi dacă va fi adoptată
hotărârea atunci ideea este să începem activitatea asociaţiei care nu a funcţionat până
acum.
Asociaţia a fost înfiinţată pentru monitorizarea şi pregătirea proiectelor şi dorim
să pornim această activitate pentru că în 2014 deja consiliile locale şi consiliul judeţean
trebuie să depună proiectele.
Sunt consilii locale care nu au deloc posibilitatea să pregătească nici un proiect şi
asociaţia este cea care le va ajuta în pregătirea proiectelor.
Aceasta este ideea.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Suspendăm şi acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot şi
mergem mai departe.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea nr. 138/2011 privind solicitarea de
transmitere a unui bun mobil din proprietatea publică a Statului Român şi din
administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României în proprietatea publică a
Judeţului Covasna şi în administrarea Muzeului Naţional Secuiesc, respectiv
transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea publică a Judeţului Covasna şi din
administrarea Muzeului Naţional Secuiesc în proprietatea publică a Statului Român şi
în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rezilierea Contractului nr. 298/2010 cu modificările ulterioare încheiat între Consiliul
Judeţean Covasna şi tehnicienii dentari Baicu Ana, Kolumbán Csilla, Movila Maria şi
Serac Izabella, pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfîntu
Gheorghe str. Spitalului nr. 2;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: 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?
Kulcsár-Terza József-György: Dacă am înţeles bine, rămâne în vigoare numai un
singur contract de închiriere.
Ce idei aveţi? Care va fi soarta acestui imobil?
Tamás Sándor: Ideea este să aranjăm în clădirea respectivă locuinţe de serviciu
pentru medici, pentru care anul trecut am separat fonduri dar nu am reuşit să realizăm.
Acum împreună cu municipiul Sf. Gheorghe dorim să înfiinţăm locuinţe de
serviciu, în primul rând pentru medici pentru că imobilul poate fi extins şi este aproape
de spital.
Gardul imobilului a fost deja renovat şi acum va fi reconstruit şi clădirea.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre;
privind cumpărarea Reţelei de alimentare cu energie electrică a Parcului memorial
„Pivniţele Mari” din comuna Moacşa, judeţul Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind actualizarea datelor unor imobile precum şi aprobarea documentaţiei tehnice
cadastrale de alipire ale acestora;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: 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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv al S.C. Gospodărie
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Goga Octavian să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát 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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009
privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Goga Octavian să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát 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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 102/2009
privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism de
pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Goga Octavian să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát 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?
Nagy Iosif: În Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului din partea Fracţiunii
UDMR-ului am fost propus eu în locul domnului vicepreşedinte Henning László János.
Tamás Sándor: Aşa este.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea de modificare formulată de domnul vicepreşedinte
Nagy Iosif.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, s-a aprobat propunerea.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată..
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
modificată.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special domnului Klárik László Attila, administrator
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public, pentru şedinţa Adunării generale extraordinare
Gospodărie Comunală S.A. din data de 16.07.2012;

a

acţionarilor

a

S.C.

Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Goga Octavian să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát 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?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece 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 cu modificările
ulterioare;
Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Goga Octavian să prezinte
Rapoartele de avizare, iar doamna consilier Varga Berde Mária să prezinte Raportul
Administratorului Public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Varga Berde Mária: Administratorul Public propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Benedek Erika: Întrebarea mea este dacă putem modifica pe parcurs programul
de transport care a fost aprobat pentru perioada 2008-2011 şi ce program au cursele din
zona Erdővidék, pentru că autobuzele circulă doar din când în când, transportă elevii şi
vara nu sunt curse.
Tamás Sándor: Se poate modifica şi pe parcurs, asta am făcut şi acum. Sunt
anumite reguli de care trebuie să ţinem cont la modificare.
În cadrul aparatului de specialitate avem un birou separat în cadrul căruia
doamna consilier Varga Berde Mária este responsabilă de traseele judeţene şi vă stă la
dispoziţie dacă aveţi întrebări sau probleme.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte
Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass Mária: 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Tamás Sándor: S-au confecţionat buletinele de vot?
Sztakics István Attila: Aş da citire buletinelor de vot înainte de multiplicare, aşa
cum au fost confecţionate, ca să eliminăm orice posibilitate de greşeală.
Dă citire buletinelor de vot.
Tamás Sándor: Sunt corecte buletinele de vot.
Sztakics István Attila: Vom proceda la tipărirea buletinelor de vot şi la
distribuirea acestora.
Tamás Sándor: Până când se multiplică buletinele de vot mergem mai departe.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
- Prezentarea instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Covasna;
Am rugat cinci conducători dintre instituţiile de cultură să facă un raport de
prezentare a instituţiei pe care o conduc.
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Rapoartele au fost întocmite în scris pe care le aţi primit şi dumneavoastră dar
totuşi aş dori ca aceste instituţii să ne fie prezentate de conducătorii instituţiilor ca să
cunoaşteţi atât conducătorii cât şi instituţiile.
Rog pe domnul Szonda Szabolcs, directorul Bibliotecii Judeţene Bod Péter- Bod
Péter Megyei Könyvtár, să ne prezinte instituţia pe care o conduce.
Szonda Szabolcs: Prezintă un slide show.
Tamás Sándor: Mulţumim.
(Cei din sală aplaudă.)
Invităm pe domnul Vargha Mihály, directorul Muzeului Naţional Secuiesc –
Székely Nemzeti Múzeum să ne prezinte instituţia.
Vargha Mihály: Prezintă un film de prezentare despre Muzeului Naţional
Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum.
Tamás Sándor: Mulţumim.
(Cei din sală aplaudă.)
Rog pe domnul Szilágyi Zsolt, directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, să ne
prezinte instituţia pe care o conduce.
Szilágyi Zsolt: A prezentat instituţia.
Tamás Sándor: Mulţumim.
(Cei din sală aplaudă.)
Rog pe domnul Imreh-Márton István, directorul Centrului de Cultură al
Judeţului Covasna să ne prezinte instituţia.
Imreh-Márton István: Prezintă un slide show.
Tamás Sándor: Mulţumim.
(Cei din sală aplaudă.)
Rog pe domnul Deák Gyula, directorul Ansamblului de dansuri „Háromszék”Háromszék Táncegyüttes, să ne prezinte instituţia pe care o conduce.
Deák Gyula: Prezintă instituţia.
Tamás Sándor: Mulţumim.
(Cei din sală aplaudă.)
Buletinele de vot au fost confecţionate.
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.
Dar mai înainte în cadrul punctului Diverse am obligaţia să vă informez că voi
efectua 15 zile de concediu de odihnă începând cu data de 16 iulie 2012.
Consiliul ia act de informarea domnului preşedinte.
Totodată aş dori să vă informez că domnul vicepreşedinte Henning László János,
a depus o informare scrisă prin care ne comunică că în această săptămână este în
concediu de odihnă, deci 5 zile.
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Consiliul ia act de informarea domnului vicepreşedinte.
Sztakics István Attila: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesele verbale.
După pauză.
Tamás Sándor: Reluăm punctul trei de pe ordinea de zi.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
membrilor în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de
cult.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul
de hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin, pe doamna
Kersztély Irma şi pe domnul Grüman Róbert-Csongor 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul patru de pe ordinea de zi.
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Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare,
să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie ale
instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna şi Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul
de hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin, pe doamna
Kersztély Irma şi pe domnul Tompa György 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul cinci de pe ordinea de zi.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal.
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Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum
prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.

reiese

din

procesul-verbal

Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul
de hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tompa György 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul şase de pe ordinea de zi.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al Casei
de Asigurări de Sănătate Covasna.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul
de hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
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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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul şapte de pe ordinea de zi.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de acreditare a furnizorilor
de servicii sociale.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul
de hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tompa György 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?

28 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul opt de pe ordinea de zi.
Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului județului Covasna în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de
Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV).
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul
de hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin, pe doamna
Kersztély Irma şi pe domnul Bagoly Miklós Levente să prezinte Rapoartele de avizare,
iar doamna director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.)
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Kulcsár-Terza József-György: La punctul Diverse aş avea şi eu ceva de spus.
Tamás Sándor: Poftiţi.
Kulcsár-Terza József-György: România când a aderat la Uniunea Europeană a
promis că va rezolva situaţia imobilelor naţionalizate.
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Eu vă rog să aderăm cu toţii la demonstraţia domnului Sánta Imre
împotriva soluţiei dată de instanța de judecată privind clădirea Liceului Székely Mikó
Kolegium, Sf. Gheorghe, care începe la ora 14,00 şi să ne exprimăm şi noi nemulţumirea
faţă de aceste acţiuni ilegale ale statului.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Vă consult dacă aveţi şi alte probleme de discutat la punctul Diverse?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.

Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

