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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 28 aprilie 2016, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28
aprilie 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. 92/22 aprilie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 40 /S/22 aprilie
2016.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul 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 21 de consilieri judeţeni din cei 29 în
funcţie. Lipsesc consilierii Ambrus József, Dezső Csongor Attila, Dimény György, Fülöp
Csaba, Keresztely Irma, Moroianu Ioan, Nagy Iosif și Szőcs Gabriella-Timea.
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. Márton Árpád Francisc – deputat;

-

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

-

Dl. Kozma Béla – șef serviciu, Camera Agricolă Județeană Covasna;

-

Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca județeană ”Bod Péter” Megyei
Könyvtár;

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

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 martie 2016, a fost făcut
public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv
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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?
22 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 30 martie 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.
Având în vedere faptul că nu am primit avizul conform de la ANFP cu privire la
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, propun să scoatem de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre de la punctul 8.
Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii
de zi.
Nefiind, supun aprobării scoaterea de pe proiectul ordinii de zi al şedinţei de
astăzi a proiectului de hotărâre de la punctul nr. 8.
Cine este pentru?
22 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea de pe proiectul ordinii de zi al
proiectului de hotărâre de la punctul nr. 8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2015;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 2016;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Județean Covasna
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. „Fondul Local de Garantare Sfântu
Gheorghe S.A.- Filiala Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Camerei
Agricole Județene Covasna - Kovászna Megyei Agrárkamara;
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

Proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea
înregistrării
Județului
Covasna în „Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor
utilizând cardul bancar” (SNEP);
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației cadastrale privind actualizarea
datelor imobilului înscris în CF nr. 23153 Sfântu Gheorghe, nr. top 825/3, situat în
str. Ciucului nr. 15, Sfântu Gheorghe, Județul Covasna;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
6/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și
depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de
Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu
Secuiesc, județul Covasna;
Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Popa Ion și a doamnei Ötvös
Boglárka, respectiv validarea desemnării unor noi membri al Autorității Teritoriale
de Ordine Publică Covasna;
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
județului Covasna în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare
Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV);
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia
Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia
Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea
întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul
Judeţean Covasna
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu
Gheorghe şi Fundaţia ”SERA ROMÂNIA”, în vederea înfiinţării Centrului de
recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare
ale serviciilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2015;
Raportul de informare privind activitatea desfășurată în cadrul DGASPC Covasna,
în cursul anului 2015;
Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „Bod Péter” pe anul 2015;
Diverse
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
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Cine este pentru?
22
de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 2, 3, 4 și 17 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 9 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.
Totodată doresc să vă informez că am primit o sesizare de la domnul prefect al
județului Covasna înregistrată la Consiliul Județean Covasna sub nr. 4362/18.04.2016
prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 55/2016 privind acceptarea ofertei de donație a
unui bun mobil.
(Dă citire adresei. )
Consult pe domnul consilier Kulcsár-Terza József-György care este inițiatorul
donației, cum să procedăm?
Domnul prefect solicită revocarea hotărârii în cauză.
Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule președinte, stimați colegi.
Este revoltător ceea ce cere domnul Prefect prin această adresă.
Dacă punem în fața unei oglinzi această adresă, putem vedea că mi se cere să mă
duc acasă și să spun fiilor mei că renunț la voi pentru că nu eu sunt tatăl vostru.
Eu nu-mi pot imagina cum am putea să renunțăm la steagul Secuilor.
Nu pot accepta nici faptul că nu avem dreptul de a cânta imnul nostru.
Este foarte revoltător ceea ce ni se cere și nu cred că domnul Prefect a formulat
această adresă de bună voie și nesilit de nimeni, pentru că nu este așa de luminat.
Eu nu doresc să fie revocată această hotărâre.
Eu cred că nu deranjează pe nimeni steagul Ținutului Secuiesc.
Dacă da, atunci să vină în fața noastră și să ne spună în ce-l deranjează.
Deci, nu doresc să revocăm hotărârea respectivă și o să vedem ce demersuri va
face domnul Prefect.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Din punctul meu de vedere, într-adevăr este vorba de o problemă juridică, ba
mai mult decât o problemă juridică, ceea ce solicită domnul Prefect.
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În primul rând acest steag nu este steagul Județului Harghita, pentru că între
timp prefectul de Harghita a atacat hotărârea Consiliului Județean Harghita și nu a
devenit încă steagul Județului Harghita.
Deci, logica prin care domnul Prefect a solicitat revocarea hotărârii pentru ca nu
este steagul Județului Harghita, nu stă în picioare.
În al doilea rând: acceptarea donației de către Consiliul Județean Covasna este
valabilă și fără hotărârea adoptată de noi și există un act juridic bilateral între donator și
instituția noastră pe care noi am semnat într-o formă autentică.
Alte propuneri, opinii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră propunerea domnului consilier Kulcsár-Terza
József-György de a nu revoca hotărârea nr. 55/2016.
Cine este pentru?
19 de voturi
Cine este contra?
2 voturi (Calinic Sabin și Radu Iosif)
Dacă se abţine cineva?
o „abținere” (Cziprián-Kovács Lóránd)
Cu 19 de voturi „pentru”, 2 voturi „contra” și o „abținere” s-a aprobat
propunerea de a nu revoca hotărârea.
Benedek Erika: În completarea celor spuse de domnul consilier Kulcsár-Terza
József-György, vă rog încă o dată să includeți pe proiectul ordinii de zi a ședinței
următoare proiectul de hotărâre cu privire la folosirea limbii materne.
Totodată aș doresc să vă întreb, care este motivul pentru care n-ați inclus acest
proiect de hotărâre pe proiectul ordinii de zi a ședințelor deși a fost depus de aproape
de 6 luni.
Cred că nu este perfect proiectul de hotărâre, dar totuși am putea purta discuții
pe marginea acestuia.
Tamás Sándor: Aveți dreptate.
Într-adevăr v-am promis că vom purta discuții pe marginea proiectului de
hotărâre ceea ce nu s-a întâmplat până acum, dar se va întâmpla în data de 10 mai 2016
de la ora 10,00 când ne vom întâlni.
Dumneavoastră vă corespunde această dată?
Benedek Erika: O să fac în așa fel încât să fiu aici.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Vă mulțumesc pentru înțelegere.
Alte întrebări, observații dacă sunt?
Nu sunt.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2015;
Permiteți-mi să vă prezint materialul.
Tamás Sándor: Prezintă materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt/Sunt
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Consiliul ia act de materialul prezentat.
Raportul de activitate va fi publicat pe site-ul instituție, în Monitorul Oficial al
Județului și în Monitorul Oficial al României partea a III-a.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 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 2016;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2016;
Vă informez că cele mai importante rectificări în bugetul nostru sunt: suma de
110 mii de lei pentru achiziționarea unei centrale telefonice noi, 75 mii lei în vederea
achiziționării aparaturii tehnice pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu
camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna",
la propunerea ATOP-ului.
Unde vor fi montate aceste camere doamna Otilia?
Creangă Otilia: La Turia, Zagon și Vâlcele.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
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Includem în buget suma de 160 mii lei reprezentând servicii de proiectare
pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare drum județean INTERJUD Covasna
Harghita tronson Covasna DJ131.
Este vorba de drumul județean între Baraolt-Tălișoara-Vârghiș-limita județului
Harghita.
Este a doua ramificație, așa cum v-am spus, intenționăm să depunem împreună
cu județul Brașov și cu județul Harghita un proiect la POR, INTERJUD, care vizează
tronsonul de drum Malnaș Băi-Hatod-Bățani Mari-Barolt-Augustin, de la Augustin
preia Județul Brașov și tronsonul Baraolt-Tălișoara-Vârghiș de unde preia Județul
Harghita.
Acum includem în buget suma de 160 mii de lei pentru proiectul tronsonului
Baraolt-Județul Harghita.
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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea mandatarului Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a
Acționarilor a S.C. „Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A.- Filiala Fondului
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii”;
Noi propunem să-l desemnăm pe domnul Veres János, care este directorul
executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna și pe doamna Kozma Karolina-Rózália, șef serviciu al Direcției
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna ca
locțiitor.
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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
Henning László-János: Având în vedere că de la Minister am primit o solicitare
pentru prelungirea proiectului Managementul Adecvat al Ariilor Naturala Protejate, de
la 1 mai până la 30 iunie, solicităm ca în organigramă să rămână UIP-ul acestui proiect
până la 30 iunie.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Alte intervenții dacă sunt?
Varga Zoltán: Avizul ANFP-ului conține această aprobare?
Henning László-János: Conform legislației, în cazul în care consiliul județean
aprobă altfel decât avizul ANFP-ului, în termen de 10 zile vom trimite această
modificare și ei vor emite un nou aviz în acest sens.
M-am interesat la ANFP și există această posibilitate. Altfel l-am fi scos de pe
ordinea de zi.
Conform legislației existente se poate așa.
Varga Zoltán: Vă rog să consemnați în procesul verbal această mențiune, pentru
că altfel n-am cum să semnez hotărârea.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Covasna Kovászna Megyei Agrárkamara;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
La mulți ani domnului director! Care astăzi are ziua de naștere.
Kozma Béla: Mulțumesc.
Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

22 de voturi

9

Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea înregistrării Județului Covasna în „Sistemul național electronic de plată
online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar” (SNEP);
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?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Documentației cadastrale privind actualizarea datelor imobilului înscris în
CF nr. 23153 Sfântu Gheorghe, nr. top 825/3, situat în str. Ciucului nr. 15, Sfântu
Gheorghe, Județul 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?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 6/2016 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul
Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de
operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a
Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna;
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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?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Covasna a domnului Popa Ion și a doamnei Ötvös Boglárka, respectiv validarea
desemnării unor noi membri al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
Ötvös Boglárka este domnișoară, rog să fie corectat atât în titlu cât și în cuprinsul
hotărârii.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al județului Covasna;
Steagul donat de domnul consilier Kulcsár-Terza József-György e domeniu
public sau e domeniu privat?
Henning László János: Privat.
Bodó Lajos: Privat.
Tamás Sándor: Deci, e privat.
Avem cuprins în domeniul public al județului și niște șosete câștigate printr-un
proiect.
Domnul Prefect ne-a cerut să revocăm hotărârea, pentru că șosetele nu pot face
parte din domeniul public al județului.
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În contractul pe care l-am încheiat cu Ministerul de resort scrie că intră în
domeniul public al județului, toate bunurile care au făcut obiectul respectivului proiect.
deci, ne vom adresa Curții de Apel ca să stabilească dacă șosetele fac parte din
domeniul public sau privat al județului.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în
Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului
Județului Covasna (ADETCOV);
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004
privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a
Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului 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?

21 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale;
Este vorba de transportul muncitorilor pe traseul Păpăuți–Zagon–Boroșneu Mare
–Reci.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind
aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe
baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna;
Este vorba de stații pe traseul Pădureni – Moacșa – 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?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, municipiul Sfântu
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Fundaţia ”SERA
ROMÂNIA”, în vederea înfiinţării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap
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Sfântu Gheorghe;
Rog pe d-na director general Vass Mária să prezinte materialul.
Vass Mária: Prezintă materialul.
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?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului 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?
21 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.)
În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a
unor consilieri județeni pe anul 2015
Este vorba de raportul de activitate a doamnei consilier Tatár Márta-Éva și a
domnului consilier Váncza Tibor-István.
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de informare
privind activitatea desfășurată în cadrul DGASPC Covasna, în cursul anului 2015
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Rog pe d-na director general Vass Mária să prezinte materialul.
Vass Mária: Prezintă un slide-show.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Tatár Márta Éva: Aș dori să subliniez faptul că Direcția are o activitate foarte
ramificată și nici nu știu cum fac față acestora, pentru că lucrează încontinuu cu lipsă de
personal și cu toate acestea calitatea prestațiilor este competitiv și la nivel european.
Aș dori să vă mulțumesc atât în nume propriu cât și în numele tuturor.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Bibliotecii Județene „Bod Péter” pe anul 2015;
Rog pe domnul director Szonda Szabolcs să prezinte materialul.
Szonda Szabolcs: Prezintă un slide-show.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse.
Nu sunt.
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

