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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 10 octombrie 2012, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 10 octombrie 2012, ora 12,00 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. 288/8 octombrie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa
nr. 242/S/8 octombrie 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 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin, Klárik Attila, Nagy Iosif şi Tatár Márta
Éva.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
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:
- 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 materialul şedinţei de astăzi, iar
materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean
Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Judeţului Covasna pentru Comuna Băţani;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 63/2011 privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene,
proprietatea publică a Județului Covasna din administrarea Consiliului Județean
Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada
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realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a
Infrastructurii;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Județului
Covasna şi din administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - SA a unui sector de drum județean;
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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
(Nu a participat la vot domnul consilier Fejér László-Ödön.)
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 a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21), cu excepţia
proiectului de hotărâre de la punctul 1 pentru adoptarea căruia este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcţie (16)
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Judeţului Covasna
pentru Comuna Băţani;
Este vorba de două poduri pe drumul comunal din Herculian, este singura
posibilitate de trecere în comună pentru cetăţeni şi sunt în stare avansată de degradare.
Domnul prefect a trimis la faţa locului Grupul de suport tehnic de specialitate
din cadrul Comitetului Județean pentru situații de urgență, care a întocmit întreaga
documentaţie.
Am discutat şi cu domnul primar şi vom împărţi greutatea financiară, pentru
refacerea celor două poduri, între comuna Băţani şi Consiliul Judeţean Covasna.
Dacă adoptăm acest sprijin atunci se vor începe, chiar în această lună, lucrările de
refacere a singurul drum de acces în această comună.
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Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
(Nu a participat la vot domnul consilier Fejér László-Ödön.)
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 63/2011 privind
aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri județene, proprietatea publică a
Județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor
prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii;
Proiectele de hotărâri de la punctul 2 şi 3 de fapt sunt cuplate.
Acum doi ani de zile doamna ministru Udrea a lansat un program „Programul
naţional de dezvoltare a infrastructurii” la care Consiliul Judeţean a depus mai multe
proiecte şi am investit o sumă destul de mare pentru a întocmi proiectele. În aceste
proiecte figurau mai multe drumuri judeţene, precum şi podul între Aita Mare şi Apaţa.
Proiectele depuse au fost eligibile atât din punct de vedere financiar cât şi din
punct de vedere tehnic numai că programul naţional a căzut împreună cu căderea
Guvernului şi noi acum stăm „cu buza umflată”.
Însă am găsit o soluţie împreună cu domnul ministru Mircea Dusa şi anume
pentru a repara tronsonul de drum între Bixad – Bálványos - Tg. Secuiesc drum
judeţean de 35 de km care este într-o stare destul de degradată şi pe un traseu destul de
greu pentru că este între munţi. Împreună cu domnul ministru şi domnul director
general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale am găsit soluţia
prin care Compania Naţională va prelua această porţiune de drum, pentru perioada
reabilitării drumului şi costul reparaţiilor va fi cuprins în bugetul lor de anul viitor.
Pentru a realiza acest lucru în primul rând este necesar să preluăm în
proprietatea şi administrarea Consiliului Judeţean Covasna şi după aceea să dăm în
administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.
Este vorba de drumul între Tg. Secuiesc – Turia - Băile Bálványos-Bixad cu
ramificaţie la Lacul Sf. Ana, drum extrem de important din punct de vedere social şi
turistic. Putem spune că este un drum de prioritate naţională.
Prezintă un slide show despre starea drumului.
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În Proiectul de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi este vorba că
preluăm în administrarea noastră drumul pe care l-am dat la Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului şi prin proiectul de hotărâre de la punctul trei propunem să
dăm acest drum în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale – SA.
După şedinţa noastră întocmim împreună cu domnul prefect un Proiect de
hotărâre de Guvern cu care şi domnul prefect este de acord şi eu marţi mă întâlnesc cu
domnul Ministru şi începem demersurile ca anul acesta Guvernul deja să preia acest
drum de la noi şi să fie cuprins reabilitarea în bugetul anului viitor.
Este cea mai lungă porţiune de drum şi cel mai prost din punctul de vedere al
stării deci este într-o stare de degrade avansată.
Rog pe domnul şef serviciu Incze Gyula să prezinte Raportul Serviciului de
administrare a drumurilor judeţene.
Incze Gyula: Serviciului de administrare a drumurilor judeţene 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
(Nu a participat la vot domnul consilier Fejér László-Ödön.)
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea trecerii din proprietatea publică a Județului Covasna şi din administrarea
Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale - SA a unui sector de drum județean;
Acesta, de fapt, este primul pas de a trecere sectorul de drum, pe care l-am
preluat la punctul doi, din proprietatea publică a Județului Covasna şi din
administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – SA.
Rog pe domnul şef serviciu Incze Gyula să prezinte Raportul Serviciului de
administrare a drumurilor judeţene.
Incze Gyula: Serviciului de administrare a drumurilor judeţene 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
(Nu a participat la vot domnul consilier Fejér László-Ödön.)
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă informez că vom avea şedinţă ordinară în data de 25 octombrie 2012 orele
12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

