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               ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 15 decembrie 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 15 

decembrie 2014, 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. 260/11 decembrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 176/S/11 

decembrie 2014. 

 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 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Goga Octavian, Grüman Róbert-Csongor, Kulcsár-Terza 

József-György, Nagy Iosif și Orbán Miklós. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni, probabil domnul prefect mai pregătește câteva procese împotriva 

noastră. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate 

de invitaţi participă: 

- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeul Național Secuiesc – Székely Nemzeti 

Múzeum; 

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

Fogoly{n Kristóf”; 

- Dl. Kozma Béla – director – Camera Agricolă Județeană Covasna – Kovászna 

Megyei Agrárkamara;  

- 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; 

- Domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd a invitat la ședința noastră studente, 

pentru că studenți nu văd, de la Universitatea Babeș Bolyai și-l rog pe domnul 

consilier să ne prezinte invitatele.  

Cziprián-Kovács Lóránd: Sunt studenți de la anul I, facultatea de administrație 

publică unde vor parcurge materii în ceea ce privește funcționarea instituțiilor 
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administrației publice, și am considerat a fi utilă participarea la ședința consiliului 

județean, având în vedere că în majoritatea cazurilor absolvenții noștri încearcă și 

reușesc să fie angajați în instituții ale administrației publice locale și județene.  

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2014, 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? 25 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva? o „abținere” (Czipri{n-Kovács Lóránd) 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” și o „abținere” s-a aprobat 

procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2014.  

 

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.  

 

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

pe proiectul ordinii de zi a proiectului de hotărâre de la punctul opt şi anume:  

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

28/2014 privind aprobarea asocierii județului Covasna cu județul Brașov în vederea 

reabilitării în comun a unor drumuri județene. 

Motivul pentru care vă cer acordul să scoatem acest proiect de hotărâre de pe 

ordinea de zi nu este dat de faptul că am renunța la proiect, ci pentru că au aut loc 

schimbări majore la Consiliul Județean Brașov. 

Domnul președinte a demisionat, se organizează alegeri anticipate , iar cei doi 

vicepreședinți au fost retrași din funcție și în locul lor au fost nominalizate alte persoane.  

Încă nu am avut posibilitatea să luăm legătura cu conducerea interimară a Consiliului 

Județean Brașov și acest program este un program comun cu dânșii. 

Ca atare rog respectuos să fiți de acord să scoatem proiectul de hotărâre de pe 

ordinea de zi. 

Totodată vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi încă două 

proiecte de hotărâri și anume:  

1. Proiect de hotărâre acordarea unui mandat special reprezentantului județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. - Sf. Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului 

social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe 

prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Teatrul Tamási Áron 

http://www.cjcv.ro/
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din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și finanțării 

manifestării cultural-teatrale Festival Internațional de Teatru „REFLEX 3” – 

Sfântu Gheorghe, martie 2015; 

 

Arăt că cele două proiecte de hotărâri au fost prezentate, respectiv avizate de 

comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Covasna.  

 

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

de zi. 

Pethő István: Acum câteva zile, organizația județeană a PCM-MPP a primit o 

amendă, de la domnul prefect, în valoare de 5.000 de lei, pentru faptul că în data de 4 

iunie a.c. a fost intonat imnul Ungariei de către cei prezenți la manifestarea organizată de 

PCM-MPP.  

Nu intru în detalii cu privire la partea legislativă și partea juridică. 

Eu cred că ceea ce am spus de mai multe ori imnul Ungariei nu este numai imnul 

statului Ungar ci este imnul maghiarilor de pretutindeni și bine înțeles este imnul nostru. 

În acest fel noi simțim că suntem împinși, suntem degradați deci suntem cetățeni de 

gradul II. dacă suntem amendați pentru acest lucru. 

Din anul 1990 încoace eu așa știu că nu s-a întâmplat așa ceva în județul nostru. 

Când am venit la ședință am observat că nu este expus pe clădire steagul Secuilor. 

Ce s-a întâmplat? 

Tamás Sándor: Problema nu este legată de ordinea de zi, dar după părea mea este 

inacceptabil ca după 24 de ani de democrație să ajungem în situația ca să ni se interzică 

să cântăm, în locuri publice, un imn care este rugăciunea noastră, este psalmul pe care 

toți maghiarii îl cântă oriunde s-ar afla și care este și imnul Ungariei. 

Evident asta însemnă că este vorba de răzbunarea celor din București pentru modul 

în care au votat Secuii la alegerile prezidențiale și vor răzbunare pentru decizia UDMR-

ului de a ieși de la Guvernare.  

Se pare că am luat o decizie corectă pentru că așa se vede că nu se poate guverna 

împreună cu acești oameni. 

Doresc să vă spun că voi fi prezent, în fiecare zi, la protestul din fața prefecturii 

pentru a ne exterioriza gândurile și sentimentele față de acțiunea injustă a prefectului. 

Facem demersuri, ca să fim cât mai mulți prezenți pentru a ne face auziți.  

Să fie clar, că au greșit destinatarul când s-au gândit că ne vor speria și că pot frâna 

sentimentul nostru cu o amendă de 5.000 de lei.  

Referitor la întrebarea dumneavoastră legată de steagul Ținutului Secuiesc, trebuie 

să vă spun că am fost nevoit să înlătur, pentru că în luna aprilie a.c. prefectura a câștigat 

un proces, care este irevocabil și definitiv și acum câteva zile domnul prefect a înaintat 

un proces prin care cere să plătesc zilnic 20% din venitul minim pe țară,care face venit la 

bugetul statului, pentru că nu am pus în aplicare sentința judecătorească în cauză.  

În momentul de față vorbim de suma de 44 de mii de lei. Dacă nu am fi înlăturat 

steagul, suma ar crește în fiecare zi cu 180 de lei, care după un anumit timp se poate 

transforma în caz penal. 

Unii vor să fim urmăriți penal pentru că așa au procedat și în cazul domnului 

primar Antal Árpád. 
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A fost amendat și domnul primar de la Tg. Secuiesc pentru că nu a arborat 

destule steaguri românești în orașul Tg. Secuiesc.  

Nu mi-se pare normal să numărăm steagurile, să zicem dacă au fost 18 bucăți 

atunci au fost destule dar dacă au fost numai 16 buc atunci nu au fost destule.  

Nu este treaba noastră cu ce s-a întâmplat la Tg. Secuiesc pe data de 1 decembrie și 

nici nu sunt de acord cu cei care au pus steag negru, pe clădiri proprietate privată. 

Nu vorbesc despre acest aspect, pentru că nici mie nu mi-a plăcut, ci vorbesc despre 

aspectul că a fost amendat un primar pentru că n-au fost steaguri suficiente.  

Am înlăturat steagul Ținutului Secuiesc de pe clădirea consiliului județean, dar am 

pus un panou de 4 m x 2 m cu steagul Secuiesc în fața prefecturii la un loc foarte vizibil. 

Desigur pentru acest lucru UDMR a obținut și autorizație.  

Acum câteva zile am primit o atenționare din partea domnului prefect, prin care ne 

atenționează că vom primi o amendă de 3.000 de lei dacă nu vom schimba antetul 

Consiliului Județean Covasna folosit pe actele oficiale, care până acum era trilingv, adică 

în limba română, maghiară și engleză, într-un antet în care să nu figureze limba 

maghiară.  

Mie mi s-a părut normal să folosim antet trilingv în Uniunea Europeană, din care 

face parte și România, unde limba maghiară este limbă oficială, nu numai că se vorbește 

ci se folosește ca și antet și se folosește și la publicațiile Uniunii Europene. 

În județul Covasna nu se poate folosi antet trilingv.  

Nu am pus niciodată denumirea în limba maghiară în locul denumirii în limba 

română, am pus lângă sau am pus dedesubtul denumirii în limba române care este limba 

oficială a statului în care trăim și noi. 

Cel puțin așa credem că este și statul nostru. 

Statul Român nu este numai al românilor ci este al tuturor cetățenilor care trăiesc în 

România. 

Eu sunt mândru de acest pământ pe care trăiesc și care este în România, în 

momentul de față. 

Așa vreau să trăiesc, dar văd că unii vor altceva. 

Dacă vor altceva atunci o să participăm și noi în fiecare zi la protestul din fața 

prefecturii, de intonare a imnului național maghiar.  

Mulțumesc domnului consilier Pethő Istv{n pentru intervenție.  

Vă consult dacă aveți propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii de zi. 

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

Cine este pentru? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

propunerii.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

136/2014 cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale; 
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2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării valorii Contractului de servicii nr. 

C30002012011749 încheiat cu OTP Bank SA; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2014; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al județului 

Covasna în domeniul public al acestuia și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului județului Covasna 

în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu 

de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Adăposturi acoperite pentru expunere obiecte în aer liber”; 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene 

Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara; 

12. Proiect de hotărâre acordarea unui mandat special reprezentantului județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - 

Sf. Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Teatrul Tamási Áron din Sfântu 

Gheorghe, în vederea organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale Festival 

Internațional de Teatru „REFLEX 3” – Sfântu Gheorghe, martie 2015; 

14. Informare privind propunerea de reînnoire a Protocolului de colaborare între 

Departamentul Maine-et Loire (Franța), Adunarea Generală a Judeţului Veszprém 

(Ungaria) şi Consiliul Judeţean Covasna (România); 

15. Diverse 

- Cererea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif cu privire la aprobarea efectuării 

a 3 zile de concediu de odihnă în perioada 15-17 decembrie 2014. 

 

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. 
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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), cu excepţia proiectelor de hotărâri 

de la punctele 6, 8, 9, 10, 11 şi 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 7 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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 26 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 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 136/2014 cu privire la 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;  

 

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

de ridicat? 

Varga Zoltán: Aș dori să fiți de acord ca proiectul de hotărâre să aibă titlul 

„pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean”, într-u cât nu suferă 

înlocuirea întregii anexe ci numai a patru poziții și celelalte care figurează în anexă au 

fost depuse la Trezorerie, respectiv la Direcția Generală a Finanțelor Publice și ca să nu 

ocazionăm alte lucrări administrative rog să fiți de acord cu această modificare a titlului 

care nu afectează conținutul proiectului de hotărâre pe care l-ați analizat în ședința 

comisiilor de specialitate.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 



 7 

Este logic ceea ce a spus domnul secretar. 

În legătură cu conținutul proiectului de hotărâre vă spun că am analizat și am 

discutat cu toți primarii din județ, unii au renunțat la o parte din suma respectivă și sunt 

alții care trebuie să folosească suma respectivă până la finele anului, conform legislației 

în vigoare.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.  

 

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 cu 

modificarea propusă. 

 

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 2014; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

După cum vedeți am primit bani din diferite părți și trebuie să luăm în calcul.   

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. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

aprobarea diminuării valorii Contractului de servicii nr. C30002012011749 încheiat cu 

OTP Bank SA; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Tot dumneavoastră ați dat acordul ca să avem posibilitatea de a contracta 

împrumuturi de la bănci, adică de CEC și de OPT pentru a finanța aportul Consiliului 

Județean Covasna în proiecte Europene cum este Proiectul de reabilitare a Spitalului 

Județean și Proiectul Sistem de management integrat al deșeurilor. 

N-am folosit aceste sume pentru că n-am avut nevoie și modificăm contractul în 

așa fel încât să avem garanție și pe anul 2015. 

Dacă sunt intervenții? 

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. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2014; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

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 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

transmiterea unui imobil din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al 

acestuia și în administrarea Consiliului Județean Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Varga Zoltán: Potrivit noului Cod civil când un imobil se trece în domeniul privat 

în domeniul public sau invers nu se cheamă transmitere ci se cheamă transfer. 

Ca atare rog să fiți de acord cu schimbarea sintagmei „transmitere” cu sintagma 

„transfer” și să indicăm deja cine va administra, respectiv Spitalul Județean.  

În așa fel nu trebuie să mai adoptăm încă o hotărâre prin care să dăm din 

administrarea Consiliului județean în administrarea Spitalului Județean.  

Cu aceste modificări titlul proiectului va fi: „Transferul unui imobil din domeniul 

privat al județului Covasna în domeniul public al acestuia și în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe, de altfel în această formă a 

fost prezentat și în ședința comisiilor de specialitate.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.  

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 cu 

modificarea propusă. 

 

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

încetarea mandatului reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe 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 judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe vom folosi 

buletine de vot. 

 

Eu aș propune ca persoana nominalizată să fie tot din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna. 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Propun pe doamna Harkó Emőke M{ria.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Alte nominalizări? 

Nu sunt. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest punct și mergem 

mai departe.  

 

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

aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Adăposturi 

acoperite pentru expunere obiecte în aer liber”; 

 

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

de ridicat? 

Varga Zoltán: Și aici s-a strecurat o greșeală în titlu apare „aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice” și în fond este vorba de o documentație.  

Rog să fiți de acord ca titlul proiectului de hotărâre să fie „privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Adăposturi acoperite pentru expunere 

obiecte în aer liber”. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 107/2010 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Camerei Agricole Județene Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Amânăm dezbaterea proiectului de hotărâre de la punctul doisprezece până la 

adoptarea proiectului de hotărâre prin care se desemnează persoana nominalizată ca 

reprezentantul judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea 

organizării și finanțării manifestării cultural-teatrale Festival Internațional de Teatru 

„REFLEX 3” – Sfântu Gheorghe, martie 2015; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind 

propunerea de reînnoire a Protocolului de colaborare între Departamentul Maine-et 



 12 

Loire (Franța), Adunarea Generală a Judeţului Veszprém (Ungaria) şi Consiliul 

Judeţean Covasna (România); 

De 15 ani avem un contract de colaborare cu Judeţul Veszprém din Ungaria, care 

are rădăcina din anul 1975 și de 10 ani un contract de colaborare cu Departamentul 

Maine-et Loire din Franța. 

Perioada pentru care au fost încheiate cele două contracte de colaborare a expirat, 

despre care am purtat deja discuții cu cele două județe din Ungaria și Franța despre care 

am pregătit informarea respectivă. 

Rog pe d-na consilier Giliga Márta să prezinte materialul. 

Giliga Márta: Prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Vă consult dacă aveți observații în legătură cu materialul prezentat? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Henning László János: În perioada 20 decembrie 2014-9 ianuarie 2015 aș efectua 

câteva zile din concediul de odihnă cuvenit pe anul 2013. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Și eu aș dori să vă informez că în data de 18 decembrie 2014 voi efectua o zi de 

concediu de odihnă, iar în perioada 22-30 decembrie probabil voi efectua 4 zile de 

concediu de odihnă.  

Totodată aș dori să vă prezint cererea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif cu 

privire la aprobarea efectuării a 3 zile de concediu de odihnă în perioada 15-17 

decembrie 2014. 

 

Consiliul ia act de materialele prezentate.  

 

Dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Cziprián-Kovács Lóránd: După opinia dumneavoastră acțiunile de intimidare ale 

domnului prefect sunt ideile dânsului sau sunt ordonate de la centru? 

Aș sesiza că la începutul lunii decembrie, cu părere de rău trebuie să sesizez că am 

ajuns înapoi cu 3 ani în urmă cu curățarea drumului DJ122 care de la Micfalău până la 

Baraolt n-a fost curățat deloc. 

Tamás Sándor: Referitor la întrebarea dumneavoastră. 

Cziprián-Kovács Lóránd: A fost o întrebare semantică. 

Tamás Sándor: Bine. 

Eu nu cred că n-a fost curățat drumul, dar este prezent domnul administrator 

Kovács Ödön și el știe mai bine ce s-a întâmplat.  

Bagoly Miklós Levente: Așa a fost cum a spus domnul consilier.  

Tamás Sándor: În ce zi s-a întâmplat acest lucru? 

Cziprián-Kovács Lóránd: La începutul lunii decembrie, a nins 3-4 zile consecutiv 

și săptămâna trecută încă carosabilul era acoperit cu gheață. 

Tamás Sándor: A fost în ziua în care a fost polei, au împrăștiat nisip și sare, dar în 

două minute iarăși a fost patinoar.  
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Aveți dreptate domnul consilier.  

Au muncit dar n-au făcut față pentru că era polei, după care a început să ningă și 

să viscolească. 

Problema s-a rezolvat și avem încheiat și contract de deszăpezire pe trei ani. 

Dacă observați asemenea probleme vă rog să ne anunțați din timp, adresați-vă 

domnului administrator public Kovács Ödön. 

Cziprián-Kovács Lóránd: 40 de minute mi-a luat să parcurg distanța dintre 

Bățanii Mici și Micfalău, 12 km. 

Tamás Sándor: Aveți dreptate, peste tot au fost probleme din cauza poleiului.  

Cziprián-Kovács Lóránd: Dacă am angajat o firmă să nu fie impracticabil drumul, 

e rezonabil să cerem să-și facă treaba? 

Tamás Sándor: Au muncit. Au împrăștiat nisip și sare, dar peste 30 de minute era 

patinoar.  

 

Reluăm punctul nouă de pe ordinea de zi.  

Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán 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. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: 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 

reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul-verbal.  

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

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. 

 

Reluăm punctul doisprezece al ordinii de zi unde avem cuprins Proiectul de 

hotărâre acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe, în 

scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie 

Comunală S.A. - Sf. Gheorghe; 

 



 14 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Keresztely Irma: Această ședință a fost ultima ședință din acest an? 

Tamás Sándor: Probabil, dar dacă va fi necesar o să ținem și o ședință 

extraordinară.  

Cziprián-Kovács Lóránd: N-ați răspuns la întrebarea mea, dacă este acțiunea 

privată a domnului prefect sau este una ordonată de la centru.  

Tamás Sándor: Eu sunt în politică de destul de multă vreme ca să cred în acțiuni 

aleatorii și incendiare. 

Eu cred este o acțiune pregătită, este comandată de la București și este o acțiune 

ofensivă, de răzbunare împotriva unor lideri din județul Covasna și a UDMR-ului care a 

ieșit de la Guvernare.  

Am făcut bine că am ieșit de la Guvernare pentru că nu putem să stăm la o masă 

cu oameni care au asemenea sentimente și alimentează ura.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare și pentru munca depusă în acest an. 

 

Notă: Lucrările ședinței s-au desfășurat atât în limba română cât și în limba 

maghiară. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


