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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 29 ianuarie 2016, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29
ianuarie 2016, 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. 14/25 ianuarie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 10/S/25 ianuarie
2016.
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 27 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin și Dimény György.
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 secretarul judeţului, iar în calitate
de invitaţi participă:

-

Dl. Fejér László-Ödön – deputat
Dl. Kinda Zalán, supleant pe lista EMNT-PPMT
D-na Kátai Zsuzsánna, supleant pe lista EMNT-PPMT
Dl. Szonda Szabolcs - director Biblioteca județeană ”Bod Péter” Megyei Könyvt{r
Dl. Vargha Mihály-Béla – director Muzeul Național Secuiesc

D-na Vass Mária, director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna

-

Dl. András-Nagy Robert, manager al Spitalului judeţean de urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf”

-

Dl. Gáj Nándor – director Școala populară de arte și meserii
Dl. Oláh Badi Csaba – Serviciul public județean de evidență a persoanei Covasna
Dl. Kozma Béla - șef serviciu Camera agricolă județeană Covasna
Dl. Deák Gyula – director Ansamblu de dansuri ”Trei Scaune - H{romszék”
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-

Dl. Forró Huba – director Școala gimnazială specială Sf. Gheorghe

Dl. Szőcs Levente – director Centrul județean de resurse și de asistență
educațională

-

Dl. Pap Endre - șef birou Centrul județean pentru protecția naturii, dezvoltare
rurală și salvamont

-

Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.

-

Dl. Demeter János – directorul Asociaţiei „ALUTUS REGIO EGYESÜLET”

D-na Simona Brânzea – președintele interimar al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV”

Dl. Orbán Miklós – directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AGROSIC”

-

Dl. Demeter István – directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUASIC”

-

Dl. Demeter János - directorul Asociaţiei „Vadon”

-

Dl. Salamon Balázs - directorul Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”

-

reprezentanţii mass-media.

Dl. Dombora Lehel - directorul Asociaţiei pentru dezvoltarea turismului în
judeţul Covasna

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna;

Cum v-am promis l-am invitat la ședința noastră de astăzi, pe domnul Ion Popa
inspector șef al IPJ Covasna, ca domnii consilieri Kulcsár-Terza József-György și
Cziprián-Kov{cs Lór{nd să primească clarificări la problemele ridicate în ședințele
anterioare.
Domnul Inspector nu poate fi prezent la ședința noastră de astăzi, dar ne-a trimis
răspuns la invitația noastră pe care doresc să vi-l citesc.
Tamás Sándor: Dă citire adresei IPJ Covasna nr. 401809/27. 01. 2016 înregistrată la
Consiliul Județean Covasna sub nr. 1036/28. 01. 2016.
Kulcsár-Terza József-György: Faptul că domnul comisar șef nu ne-a onorat cu
prezența este revoltător, fiind vorba de comisarul șef al IPJ Covasna care ar trebui să vină
aici în interesul întregului județ.
Nu știu ce răspuns a primit domnul Cziprián-Kovács Lóránd la petiția la care se
face referire în adresa prezentată de domnul președinte, dar știu că la problemele
formulate de subsemnatul, în ședința ATOP, domnul comisar a zis că el nu știe nimic
despre acele probleme.
Speram că domnul comandat, astăzi, va veni la ședință și că putem discuta despre
problema steagului care a dispărut peste noapte, caz despre care domnul comandant nu
știa nimic, despre problema terorismului de la Tg. Secuiesc despre care, la fel, nu știa
nimic.
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Întrebarea mea este IPJ Covasna ce știe și pe cine reprezintă?
Am ajuns în situația în care suntem cu tovarășul prefect, îl invităm la ședință dar
niciodată nu vine.
Avem și o surpriză pentru domnul comandat.
Tamás Sándor: Le ați adus cadou?
Kulcsár-Terza József-György: Da, am vrut să-i citesc în limba română niște
lucruri, dar n-am pentru cine să citesc.
Deci, consider un fapt foarte revoltător.
În ședințele ATOP când este vorba de o problemă națională ei ne zic că nu știu
nimic despre acele probleme.
Vă rog să-l invitați și la ședința următoare.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Cziprián-Kovács Lóránd: Domnule președinte, stimați colegi.
Precum știți, am fost puțin revoltat în legătură cu comportamentul unor agenți de
poliție și în petiția mea am întrebat dacă i-se va aplica sancțiuni pentru nerespectarea
regulamentului de circulație pe drumurile publice.
Sancțiuni pentru agenții de circulație, fiindcă și ei au încălcat regulamentul de
circulație.
Mi-sa răspuns că ei au făcut totul corect.
Este un exercițiu democratic, să inviți pe cineva să vină la dezbateri, nu de alta dar
ar trebui să lămurim anumite lucruri în ceea ce privește comportamentul unor polițiști.
Dacă aș fi avut eu dreptate cum am pretins în petiția mea către IPJ Covasna,
atunci IPJ Covasna ar fi avut o problemă de personal.
Doi agenți de poliție care au exces de zel în afara cadrului regulamentar.
Marea problemă este că avem de a face cu o problemă instituțională, dacă IPJ
Covasna a răspuns în derâdere la petiția mea, fără a face vero anchetă în legătură cu cele
semnalate în petiție, și dacă IPJ Covasna nu tolerează excesul de zel atunci o încurajează.
Atunci întrebarea mea este de ce acest exces de zel din partea poliției în județul
Covasna.
Am vrut să întreb de la domnul comandat, dacă dânsul crede că acest exces de zel
se justifică sau nu.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
O să-l invităm și la ședința viitoare.
Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 3 decembrie 2015, 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 3 decembrie 2015.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 10 decembrie
2015, 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 10 decembrie 2015.
La fel și Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 decembrie 2015,
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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 17 decembrie 2015.
Tot așa și Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 7 ianuarie 2016, 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 7 ianuarie 2016.
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.
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Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Kinda Zalán;
2.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei
Kátai Zsuzsánna;
3.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
88/2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri
judeţeni;
4.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 92/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate;
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe
anul 2016 la patrimoniul Asociației „Vadon”;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe
anul 2016 la patrimoniul Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC;
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe
anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”;
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat pentru
obiectivul de investiție „Lucrări de reamenajare și refuncționalizare Centrală
termică zona Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvt{r”;
9.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Modernizare DJ103B km 17+750-33+150” limita județului Brașov-DobârlăuBicfalău-Ozun (DN11)-Chilieni (DN) 12”;
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a
persoanelor adulte cu dizabilități precum şi a persoanelor vârstnice, la susţinerea
serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna, pe anul 2016;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea: costului anual
pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist;
costului anual pentru o persoană cu dizabilitate instituționalizată, respectiv
costului anual pentru o persoană vârstnică instituționalizată, care provin din
unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 20172019;
13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2016 și estimărilor pe anii 2017-2019;
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14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Proiect
de
hotărâre
pentru
modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 158/2015 privind aprobarea Programului anual
pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor
şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere
și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului
Județean Covasna pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul
judeţului Covasna, în anul 2016”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2018;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Judeţului Covasna în
Consiliul de administraţie al S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
133/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în
consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea acestuia,
precum şi în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a Județului
Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősek
Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 159/2015 privind aprobarea Organigramei și Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pap Endre în vederea exercitării cu
caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef birou al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
164/05.11.2015 cu privire la trecerea din domeniul public al județului Covasna în
domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Școlii
Populare de Arte și Meserii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
acestora;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile în care se
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de
către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării,
întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi
a contractului standard;
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme
şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile
publice de interes judeţean;
Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada
01.01.2014-30.06.2019;
Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2015;
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Raport cu privire la modul de
soluţionare a petiţiilor adresate
Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2015;
Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului
la informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2015;
Raport cu privire la finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr.
350/2005 din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015.
Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a
Persoanelor Covasna pe anul 2015;
Raportul de activitate al domnului vicepreședinte Henning László-János pe anii
2013, 2014 și 2015;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică
„Ciomad-Balvanyos”,
„Csom{d-B{lv{nyos”
Közösségek
Közti
Turizmusfejlesztési Társulás;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic
Közösségek Közti Társulás pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”
Közösségfejlesztő Egyesület pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației Vadon pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare a Județului Covasna
(ADETCOV) pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI SMID pe
anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC
Közösségek Közti Társulás pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației Alutus Regio Egyesület pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul
Covasna pe anul 2015;
Raportul de activitate al Asociației Angustia pe anul 2015;
Diverse

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la
efectuarea a 5 zile de concediu de odihnă în perioada 04-08 ianuarie 2016.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Kulcsár-Terza József-György: Fracțiunea PCM-MPP, în legătură cu primele două
puncte de pe ordinea de zi, susține în continuare părerea formulată și data trecută.
Am citit și în ziare că pe lista de candidați următoarea persoană este d-na Dr.
Mikó M{ria și nu știu ce s-a întâmplat că nu ea este consilierul al cărui mandat va fi
validat.
Ne pare rău că domnul Dr. Tompa György, cu ajutorul prefectului este înlăturat
din funcția de consilier județean.
Nu înțeleg aceste lucruri dar cu toate acestea consilierii din fracțiunea PCM-MPP
vom vota pentru adoptarea celor două hotărâri.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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Benedek Erika: Rog pe domnul președinte și pe domnul secretar al
județului să informeze plenul Consiliului Județean Covasna, dar mai ales pe domnul
consilier Kulcsár-Terza József-György, despre metodologia validării mandatelor de
consilieri județeni.
Tamás Sándor: Încetarea calității de membru de partid, din inițiativa partidului,
poate atrage după sine încetarea calității de consilier județean, la cererea partidului.
Deci, partidul poate comunica faptul că i-a încetat cuiva calitatea de membru de
partid și cere încetarea mandatului de consilier județean.
În asemenea cazuri încetarea mandatului de consilier județean se face prin ordinul
prefectului, deci noi am fost numai anunțați de acest lucru.
Respectarea ordinului prefectului și pentru consiliul județean este obligatoriu,
deci noi putem decide numai validarea mandatului de consilier județean.
Bineînțeles, acest ordin al prefectului poate fi atacat în Instanța de contencios
administrativ de către persoana în cauză, dar acest lucru nu influențează valabilitatea
ordinului prefectului.
Ordinul prefectului poate fi suspendat numai de Instanță.
Legea prevede că președintele consiliului județean are obligația, ca în asemenea
cazuri, să cuprindă în proiectul ordinii de zi, în prima ședință ordinară, validarea noului
mandat de consilier județean.
Acest lucru s-a și făcut, după cum știți avem inclus pe proiectul ordinii de zi
validarea a două mandate de consilieri județeni.
Avem adresa EMNP-PPMT în care ne comunică că în urma încetării mandatelor
de consilieri județeni ai domnilor Bedő Zolt{n și Tompa György, domnii V{ncs Jenő,
Fekete Tibor și doamna Mikó M{ria sunt următorii de pe lista de candidați ai EMNPPPMT în urma alegerilor locale din 2012, care nu acceptă funcția de consilier județean și
după ei urmează, pe listă, domnul Kinda Zal{n și doamna Kátai Zsuzsanna care acceptă
funcția de consilier județean.
În această adresă EMNP-PPMT certifică că doamna K{tai Zsuzsanna și domnul
Kinda Zalán sunt membrii ai partidului.
Deci, sunt întrunite toate prevederile legale pentru validarea mandatelor de
consilieri județeni.
Întreb pe domnul Bagoly Miklós Levente președintele comisiei de validare a
mandatelor de consilieri județeni, dacă au studiat dosarele și dacă da, ce au constatat?
Bagoly Miklós Levente: Vă informez că s-a întrunit comisia de validare, am
analizat cele două dosare și toate sunt în ordine conform regulamentului.
Tamás Sándor: Deci, toate condițiile cerute de lege sunt întrunite ca cele două
proiecte de hotărâri să fie incluse pe proiectul ordinii de zi a ședinței.
Alte observații dacă sunt în legătură cu 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 și 16 pentru adoptarea cărora este necesar
votul majorităţii consilierilor în funcție.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 21 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Kinda Zal{n;
Având în vedere că locul consilierului județean Bedő Zolt{n, a devenit vacant
conform Ordinului Prefectului Județului Covasna nr. 275/26.11.2015 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Bedő
Zoltán, consilier județean în cadrul Consiliului județean, în conformitate cu prevederile
art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se
impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași
listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul al cărui loc a devenit vacant, adică de pe
lista de candidaţi ai EMNP-PPMT pentru alegerile locale din 10 iunie 2012.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa nr.
5/18.11.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 11.356/19.11.2015, EMNP-PPMT
ne-a comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Kinda Zalán.
Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, președintele comisiei de
validare a mandatelor de consilieri județeni, să prezinte procesul verbal de validare din
data de 26 ianuarie 2016.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui
Kinda Zalán.
Cine este pentru?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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(Persoana a cărei mandat a fost supus validării nu a participat la vot.)
Cu 26 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Kinda Zalán.
Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul județului să prezinte Proiectul de
hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Kinda
Zalán.
Varga Zoltán: Prezintă Hotărârea privind validarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Kinda Zal{n.
Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările
ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun „Jurământul” în faţa
consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnul Kinda Zalán să citească jurământul să pună mâna stângă pe
Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după
care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă,
consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând cuvântul
„Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnul Kinda Zalán a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind
formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte.
(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 26.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei K{tai Zsuzs{nna;
Având în vedere că locul consilierului județean Tompa György, a devenit vacant
conform Ordinul Prefectului nr. 289/21.12.2015 privind constatarea încetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Tompa György, consilier
judeţean în cadrul Consiliului Județean Covasna, în conformitate cu prevederile art. 100,
alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, se impune să
validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași listă de
candidaţi, de unde a provenit consilierul al cărui loc a devenit vacant, adică de pe lista de
candidaţi ai EMNP-PPMT pentru alegerile locale din 10 iunie 2012.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa nr.
Partidului Popular Maghiar din Transilvania nr. 17/19.01.2016, înregistrată la Consiliul
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Judeţean Covasna sub nr. 578/20.01.2016, ne-a comunicat supleantul de pe lista de
candidaţi, în persoana doamnei Kátai Zsuzsánna.
Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, președintele comisiei de
validare a mandatelor de consilieri județeni, să prezinte procesul verbal de validare din
data de 26 ianuarie 2016.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean a doamnei
Kátai Zsuzsánna.
Cine este pentru?
27 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Persoana a cărei mandat a fost supus validării nu a participat la vot.)
Cu 27 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Kinda Zalán.
Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul județului să prezinte Proiectul de
hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Kátai
Zsuzsánna.
Varga Zoltán: Prezintă Hotărârea privind validarea mandatului de consilier
judeţean al doamnei Kátai Zsuzsánna.
Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările
ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun „Jurământul” în faţa
consiliului judeţean în limba română.
Rog pe doamna Kátai Zsuzsánna să citească jurământul să pună mâna stângă pe
Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după
care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă,
consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând cuvântul
„Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Doamna Kátai Zsuzsánna a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi
rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte.
(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 27.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
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Mai avem încă un loc vacant de consilier județean, în urma încetării
mandatului domnului Goga Octavian, dar încă n-a ajuns de la PSD propunerea de
validare a supleantului.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 88/2012 privind alegerea
Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni;
Domnul consilier Bedő Zolt{n, era membru în comisia de validare și trebuie să
propunem un alt consilier în locul dânsului.
Dacă sunt propuneri?
Benedek Erika: Consilierii din EMNP-PPMT îl propun pe domnul consilier Kinda
Zalán.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul județului să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Covasna nr. 88/2012 privind alegerea Comisiei de validare a
mandatelor de consilieri judeţeni.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele
domenii de activitate;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt/Sunt
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

28 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2016 la patrimoniul Asociației
„Vadon”;
Este prezent domnul director Demeter J{nos care va răspunde de întrebările
dumneavoastră.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2016 la patrimoniul Asociației
Clubul Sportiv Sepsi-SIC;
Ambrus József: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
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?

27 de voturi
-

(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 46, alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. )
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.

14

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2016 la patrimoniul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul
Covasna”;
Ambrus József: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
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?

27 de voturi
-

(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 46, alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. )
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiție „Lucrări de
reamenajare și refuncționalizare Centrală termică zona Bibliotecii Județene „Bod Péter”Bod Péter Megyei Könyvt{r”;
În urma schimbării TVA-ului este necesar reactualizarea devizului general.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014 privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
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de investiție „Modernizare DJ103B km 17+750-33+150” limita județului BrașovDobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11)-Chilieni (DN) 12”;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități
precum şi a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2016;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna
şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care
participă la finanţarea: costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la
asistent maternal profesionist; costului anual pentru o persoană cu dizabilitate
instituționalizată, respectiv costului anual pentru o persoană vârstnică instituționalizată,
care provin din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2016 și a estimărilor pe anii 2017-2019;
Permiteți-mi să vă prezint un material despre programe în derulare sau programe
noi și despre câteva cifre din bugetul Județului Covasna.
Prezintă un slide show.
Mulțumesc pentru atenție.
Dacă sunt întrebări, observații în legătură cu materialul prezentat?
Benedek Erika: Observația mea este legată de programul Primul ghiozdan și
anume pe aceste ghiozdane sunt figuri necunoscute de mine și aș propune, dacă se
poate, ca să fie ornamentate cu ceva specific zonei noastre.
Tamás Sándor: Mulțumesc pentru observație.
Dacă facem o comandă de peste 10 mii de ghiozdane s-ar putea să se fabrice cu
figurile cerute de noi.
Noi am dat posibilitatea copiilor să aleagă din modelele de ghiozdane care se
găsesc pe piață și ei au ales aceste ghiozdane, dar este o observație pertinentă.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Înainte de a supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat doresc
să fac cunoscut faptul că potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul bugetului local se
adoptă după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după
caz, si pe anexe.
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1.
Cine este pentru?
23 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Grüman Róbert-Csongor
și Orb{n Miklós, conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/1.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26

de voturi pentru
-

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/1.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/2.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/2.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/3.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/3.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/4.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/4.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/5.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/5.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/6.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/6.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/7.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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În

urma

supunerii

la

vot

cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr.

1/7.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/8.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/8.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/9.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/9.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/10.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/10.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/11.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/11.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/12.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/12.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/14.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/14.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
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Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/15.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/15.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/16.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/16.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/17.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/17.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/18.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/18.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/19.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/19.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/20.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/20.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 46, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/21.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/21.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/22.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/22.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/23.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/23.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/24.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/24.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/25.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/25.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/26.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/26.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/27.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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1/27.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/28.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/28.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/29.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/29.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/30.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/30.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/31.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/31.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/32.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/32.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/33.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/33.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
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Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/34.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/34.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP1.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP1.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP2.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP2.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP3.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP3.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP4.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP4.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP5.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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VP5.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 46, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP6.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP6
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP7.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP7.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 2, anexa nr. VP8.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP8.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 3, anexa nr. SP.
Veres János: Propunem modificarea art. 3 să sună așa: „Se aprobă numărul
maxim de posturi la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al
instituțiilor publice de autoritate pe anul 2016, conform anexei nr. SP, cum a fost
prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Tamás Sándor: Bine.
Supun la vot art. 3, anexa nr. SP cu modificarea propusă.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. SP cu
modificarea propusă.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/1.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
-
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Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/1.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/8.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/8.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/9.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/9.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/17.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/17.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/27.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/27.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/28.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/28.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP1.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP1.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
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Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP2.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP2.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP3.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP3.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP4.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP4.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP5.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP5.
Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 46, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP6.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP6.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 4, anexa nr. INV_VP8.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV_VP8.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 5, anexa nr. COT.
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Cine este pentru?
23
de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. COT.
Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Grüman Róbert Csongor
și Orbán Miklós, conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 6.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 6.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 7.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 7.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot art. 8.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 8.
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitate.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi pentru
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre, respectiv cu respectarea procedurii de votare prevăzute de lege.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 și
estimărilor pe anii 2017-2019;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 158/2015 privind
aprobarea Programului anual pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul
Consiliului Județean Covasna pe anul 2016;
Unitățile de cult și ONG-urile pot depune proiecte până la data de 17 martie ora
14,00, dar mai înainte trebuie să publicăm anunțul referitor la proiect atât în ziarele locale
cât și în Monitorul Oficial al României.
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 pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Opra-Béni Béla și Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care
desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2016”;
Este vorba de îngrijirea bolnavilor la domiciliu, care este un lucru foarte important
și trebuie să punem mai mare accent pe acest lucru.
Noi vom face tot posibilul pentru finanțarea acestor ONG-uri care se ocupă la
îngrijirea bolnavilor la domiciliu, și în cazul în care Guvernul vrea să-l atrofieze.
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?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe
anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2018;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Borsai Gheorghe Emeric: În luna ianuarie a apărut un Ordin Ministerului
Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de
venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și noi am pregătit
materialul mai înainte de această apariție.
Sumele nu se schimbă numai în loc de 8 anexe vor fi numai 5 anexe.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult dacă mai aveți și alte observații;
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Judeţului Covasna în Consiliul de administraţie al
S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A;
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?

25 de voturi pentru
-
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Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 133/2013 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie ale
instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale
Direcţiei pentru Sport a Județului Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice
Hăghig - Hídvégi Idősek Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Consiliului Județean Covasna în Consiliul de Administraţie
al Şcolii Gimnaziale Speciale Sfântu 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 Consiliului Județean Covasna,
vom folosi buletine de vot.
Reprezentantul Consiliului Județean Covasna Consiliul de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a fost domnul consilier Tompa György.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Benedek Erika: Propunem pe doamna consilier Kátai Zsuzsanna.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Kátai Zsuzsanna: Da, accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest
punct și mergem mai departe.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 159/2015
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
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?

25 de voturi pentru
-
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(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Pap Endre în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției
publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltare Rurală și Salvamont;
Numim pe domnul Pap Endre în această funcție, până la ocuparea funcției prin
concurs care va avea loc în data de 3 februarie 2016.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 164/05.11.2015 cu privire
la trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia a
unor construcții aflate în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, în vederea
scoaterii din funcțiune și demolării acestora;
Gáj Nándor: Având în vedere că sunt directorul Școlii Populare de Arte și Meserii
nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
24 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 46, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de
comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor
de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a
tarifelor de utilizare şi a contractului standard;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de
carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin
servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
25 de voturi pentru
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul optsprezece al ordinii de zi.
Rog pe dl. secretar al județului Covasna 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.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe.
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. secretar al județului Covasna Varga Zoltán să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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?

25 de voturi pentru
-
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(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Opra-Béni Béla și
Radu Iosif.)
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul asupra
aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de
către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la
modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al
anului 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind
activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes
public, în semestrul II al anului 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la
finanţările nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din bugetul Consiliului
Județean Covasna pe anul 2015
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul
2015;
Ați primit materialul.
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
domnului vicepreședinte Henning László-János pe anii 2013, 2014 și 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „Ciomad-Balvanyos”, „Csom{dB{lv{nyos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési T{rsul{s;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás pe anul
2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” Közösségfejlesztő Egyesület pe
anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul treizeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației Vadon pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare a Județului Covasna (ADETCOV) pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI SMID pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și opt al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC Közösségek Közti Társulás pe anul
2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treizeci și nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației Alutus Regio Egyesület pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2015;
Ați primit materialul.
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației Angustia pe anul 2015;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul patruzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt intervenții?
Nu sunt.
Vă informez că am efectuat 5 zile de concediu de odihnă în perioada 04-08
ianuarie 2016.
Consiliul ia act de informarea domnului președinte.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

