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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 26 mai 2016, ora 14,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26
mai 2016, ora 14,00, care este și ultima ședință ordinară din acest mandat, 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. 114 /20 mai 2016, consilierii judeţeni
fiind invitaţi prin adresa nr. 48/S/20 mai 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 24 de consilieri judeţeni din cei 29 în
funcţie. Lipsesc consilierii Benedek Erika, Cziprián-Kovács Lóránd, Grüman RóbertCsongor, Kátai Zsuzsánna și Klárik Attila.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Domnul consilier Grüman Róbert-Csongor este în delegație din partea
Consiliului Județean Covasna.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:

-

Dl. Fejér László-Ödön – deputat;

-

Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii;

-

Dl. Moscviciov Leonid - șef birou, Centrul Județean pentru Protecția Naturii,
Dezvoltare Rurală și Salvamont;

-

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.

Dl. Márton Árpád Francisc – deputat;
D-na. Vass Mária, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune Háromszék”;
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Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 28 aprilie 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.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag
Proiectul de hotărâre de la punctul 9 de pe proiectul ordinii de zi și anume:
- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, fiindcă a rămasă fără obiect, iar restul proiectelor de
hotărâri să fie renumerotate în mod corespunzător.
Varga Zoltán: Având în vedere că, astăzi am primit o adresă, prin care ni se
comunică că acționarii Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe s-au
întrunit deja în ședință ordinară și nu mai este necesară mandatarea reprezentantului
județului Covasna.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tamás Sándor: Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a
situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2015;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2016;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
Proiect de hotărâre privind 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 unor măsuri la terminarea lucrărilor executate
în cadrul Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe”,
respectiv transmiterea imobilului care a constituit obiectiv de investiție al
Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe” din
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

proprietatea publică a județului
Covasna
și
din
administrarea
Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al Municipiului Sfântu
Gheorghe și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile de la
S.C. VAMED Strandortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG în favoarea
Județului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 70/2013 cu privire la aprobarea şi implementarea în judeţul
Covasna a programului multianual „Primul ghiozdan”, menit să sprijine
învăţământul şcolar din Judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice
aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă
2016-2017;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul
Județean Covasna la Programul Rómer Flóris privind salvarea monumentelor
compromise cu proiectul „Conservarea picturilor vechi ale Castelului Mikó din Olteni”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 –
km 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroșneu Mic–Boroșneu Mare–DN 13E,
județul Covasna”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea stațiilor pentru transport public în vederea
întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliului
Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor și Programului de transport public
de persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil în perioada 01.01.201430.06.2019;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean
Covasna nr. 79/2013 privind aprobarea unor măsuri în domeniul protecției copilului
pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, respectiv
combaterea oricăror forme de violență asupra acestora;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2016, în cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig- Hídvégi Idősök Otthona;
Raportul de activitate al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe pe anul
2015;
Diverse
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
25 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 1, 2, 3, 7 și 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 6 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 cu privire la
aprobarea conturilor anuale de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale cu
anexe pe anul 2015;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
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Ansamblul de Dansuri ”Trei scaune - Háromszék” a câștigat un proiect la
Fondul Național Cultural Maghiar, în valoare de 19.320 lei echivalent a 1.400.000 Huf,
având ca obiect finanțarea turneelor ansamblului de dansuri și pregătirea profesională a
membrilor ansamblului și trebuie să includem această sumă în bugetul fondurilor
externe nerambursabile.
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
-

În urma supunerii la vot, cu 25 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 propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2016;
Henning László János: La anexa INV 1b la dotări independente nu a fost trecut
corect numele drumului județean Interjud Covasna-Harghita, având în vedere că nu am
clarificat cu județul Harghita tronsonul din județul Harghita.
Numele poziției respective sună în felul următor: „Reabilitare drum județean
”Interjud Covasna-Harghita” (DALI+PT+DDE+avize) - Tronson DJ 131 de la intersecția
cu DJ 122 până la limita județ Harghita”.
Noi trecem momentan tronsonul din județul nostru și ulterior, după ce vom
clarifica cu cei de la județul Harghita vom trece și tronsonul din județul Harghita.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Gáj Nándor: Eu nu particip la deliberare și la vot pentru că și Școala Populară de
Arte și Meserii este inclus în această rectificare.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Aș dori să vă reamintesc că cel mai important punct la rectificarea bugetului este
includerea sumei de 1 milion de lei, alocat de Ministerul Sănătății pentru finanțarea
obiectivului Reabilitarea instalației de canalizare și punerea în funcțiune a stației de
epurare la Spitalul de Urgență.
Cu un aport de 5% am participat la un concurs de proiecte la Ministerul Sănătății
care la rândul său a alocat 1 milion de lei pentru acest program.
Asta este cea mai importantă sumă din rectificarea bugetului, dar desigur sunt
cuprinse și alte sume mai mici, dar tot importante.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul
vicepreședinte Henning László János.
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Cine este pentru?
24 de voturi
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.)
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
(A venit doamna consilier Kátai Zsuzsánna, de la această fază a ședinței sunt
prezenți 26 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.)
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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
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;
Henning László János: Cum am prezentat și în ședința comisiilor de specialitate,
destul de multe proiecte n-au primit finanțare, pentru că n-a fost complet dosarul, la
marea majoritate a lipsit din dosar cel mai important act, și anume certificatul de
atestare fiscală.
Ca atare aceste proiecte n-au putut să primească finanțare.
La proiectele care au fost complete am decis pe baza punctajului.
Tamás Sándor: Această problemă va fi rezolvată în așa fel încât în semestrul II. al
anului să avem un alt concurs de proiecte, ca să primească sprijin financiar și cei care au
depus dosare incomplete și nu trebuie să facă altceva decât să completeze dosarul cu
certificatul de atestare fiscală.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Fülöp Csaba: Nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Szakács Zoltán: Nici eu nu voi participa.
Tamás Sándor: Bine.
Dezső Csongor-Attila: Am niște propuneri în legătură cu anexa 2, finanțarea
unităților de cult și anume: la poziția 139 Parohia Reformată Târgu Secuiesc - Reparaţii
la biserică este prevăzut suma de 8.000 de lei și propunem ca această sumă să fie
majorată cu 2.000 de lei sumă, cu care va fi diminuată poziția 106 - Parohia Reformată
Dalnic-Renovarea bisericii.
Al doua propunere este să majorăm suma pentru Parohia Reformată AriuşdConstruire casă de rugăciuni cu 1.000 de lei și cu aceeași sumă să fie diminuată suma de
la poziția 101 Parohia Reformată Comandău - Reparaţii la biserică.
A treia propunere este că suma pentru Parohia Romano-Catolică SânzieniConstruire biserică în Caşinul Mic, de la poziția 53, să fie majorată cu 2.000 de lei și cu
aceeași sumă să diminuăm poziția 42 Parohia Romano-Catolică Hătuica- Reparaţii la
biserică.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Opra-Béni Béla: În legătură cu propunerea domnului consilier Dezső CsongorAttila nu mi se pare corect să fie diminuată suma prevăzută pentru Parohia Reformată
Comandău- Reparaţii la biserică pentru că știu că acoperișul bisericii este într-o stare
atât de degradată încât când plouă curge apa în biserică.
Keresztely Irma: Membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în
urma discuțiilor au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește aceste sume, după care, a
avut loc și o întâlnire cu reprezentanții unităților de cult care au acceptat propunerea
comisiei.
Deci, unitățile de cult cunosc deja aceste sume.
Eu propun ca totul să rămână cum a fost, ca să nu creăm conflicte și să revenim la
completarea acestor sume în semestrul II. al anului când vom avea încă un concurs de
proiecte cum a spus și domnul președinte.
Va fi mult mai elegant completarea unei sume, de cât diminuarea sumelor deja
cunoscute.
Tamás Sándor: Doamna Keresztely are dreptate, să lăsăm cum am stabilit ca să
nu creăm disfuncționalități în sistem și în semestrul II. al anului completăm unde este
necesar.
(A venit domnul consilier Klárik Attila, de la această fază a ședinței sunt
prezenți 27 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.)
Bagoly Miklós-Levente: Dacă a fost discutat deja și sumele sunt cunoscute
atunci nu se mai poate modifica.
Tamás Sándor: Plenul este suveran, însă ar fi mai bine să nu creăm
disfuncționalități.
Eu propun să lăsăm așa cum a fost.
(A venit doamna consilier Benedek Erika, de la această fază a ședinței sunt
prezenți 28 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.)
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Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu au participat la vot domnii consilieri Fülöp Csaba, Szakács Zoltán, 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 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului
„Închiderea depozitului neconform de la Sfântu Gheorghe”, respectiv transmiterea
imobilului care a constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Închiderea depozitului
neconform de la Sfântu Gheorghe” din proprietatea publică a județului Covasna și din
administrarea Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică al Municipiului
Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Lucrările au fost terminate tehnic și fizic și restituim imobilul cu lucrarea
terminată municipiului Sf. Gheorghe, care valorează aproximativ 18 milioane de lei.
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 şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
acceptarea ofertei de donație a unor bunuri mobile de la S.C. VAMED
Strandortentwicklung und Engineering GmbH&Co. KG în favoarea Județului Covasna;
Firma VAMED ne-a oferit spre donație aparatură medicală în valoarea de
aproximativ 300 de mii lei.
Noi acceptăm cu drag această donație dar trebuie să adoptăm și o hotărâre în
acest sens.
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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?
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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea art. 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 70/2013 cu
privire la aprobarea şi implementarea în judeţul Covasna a programului multianual
„Primul ghiozdan”, menit să sprijine învăţământul şcolar din Judeţul Covasna;
Continuăm programul „Primul ghiozdan” exact cum a fost și anul trecut și care a
fost un succes necontestat în 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?
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 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea
Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2016-2017;
Henning László János: Domnule președinte, vă rog să fiți de acord să
introducem încă un punct care a fost omis, este vorba de intersecția DC 36 la Angheluș
pe o lungime de 2,4 km să fie inclus pe această listă.
Tamás Sándor: Bine.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă de domnul
vicepreședinte Henning.
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 în forma
completată.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna la Programul
Rómer Flóris privind salvarea monumentelor compromise cu proiectul „Conservarea
picturilor vechi ale Castelului Mikó din Olteni”;
Proiectul pe care l-am pregătit este în valoare de 71 de mii de lei, fără contribuție
proprie și-l vom depune la Budapesta.
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.
Ce bine e pentru noi, depunem programe la București, la Budapesta și Bruxelles.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
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de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului–
Valea Mare–Boroșneu Mic–Boroșneu Mare–DN 13E, județul Covasna”;
Am câștigat un proiect care a fost depus la București pentru reabilitarea acestui
tronson de drum, deja avem aprobare pentru 1 milion de lei pentru realizarea acestei
lucrări de modernizare.
Lucrarea se va realiza pe tronsonul Întorsura Buzăului – Valea Mare – Boroșneu
Mic – Boroșneu Mare – DN 13E, din cadrul programului guvernamental PNDL.
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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 202/2013 privind
aprobarea stațiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe
baza hotărârii de atribuire emis de 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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind actualizarea traseelor și Programului de transport public de persoane prin
servicii regulate în trafic județean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019;
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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale;
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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 79/2013 privind
aprobarea unor măsuri în domeniul protecției copilului pentru prevenirea și
combaterea exploatării copiilor prin muncă, respectiv combaterea oricăror forme de
violență asupra acestora;
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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
pentru aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
județului Covasna pe anul 2016, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului 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?
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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig- Hídvégi Idősök Otthona
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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe pe anul 2015;
Rog pe domnul director Gáj Nándor să prezinte materialul.
Gáj Nándor prezintă un slide show.
Tamás Sándor: Mulțumim pentru prezentare.
Doresc că menționez că din anul 2014, natura învățământului de artă a fost a fost
completat cu natura școală populară, deoarece au început să țină cursuri de formare
profesională în specializări prin care absolvenții pot realiza venituri.
S-au ținut formări profesionale în domeniul, ospătar-bucătar, barista, croitor la
comandă etc. numărul cursanților a fost peste 150.
Mulțumim domnului director pentru această munca.
În legătură cu tabăra de la Comandău lucrările sunt în faza de achiziție publică și
când va fi gata va fi o tabără modernă care poate găzdui 60 de persoane, atât vara cât și
iarna.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
În cadrul acestui punct, doresc să cer un vot de principiu din partea domniilor
voastre.
De aceea spun că cer un vot de principiu pentru că asta este ultima ședință
ordinară din acest mandat și noul consiliu va lua decizii cu privire la realizarea acestei
propuneri.
Propunerea este ca împreună cu municipiul Sfântu Gheorghe să contribuim la
finalizarea Aeroportului de la Ghimbav, deoarece municipiul Brașov dorește să preia
această investiție de la Consiliul Județean Brașov și e foarte posibil, ca ei să aibă nevoie
de ajutor material pentru finalizarea lucrărilor.
În ultima perioadă, am purtat discuții, pe marginea acestei probleme, cu domnul
primar George Scripcaru și cu domnul primar Antal Árpád și toți trei dorim să fie
finalizată această investiție și dacă acest lucru se va realiza cu contribuția noastră, atunci
noi dorim să contribuim la finalizarea lucrărilor la Aeroportul de la Ghimbav.
Momentan suntem în faza de a găsi soluții juridice pentru această contribuție.
Cum am spus e vorba de un vot de principiu, care încă nu înseamnă nimic
concret pentru bugetul Consiliului Județean Covasna și vă cer acordul dumneavoastră
ca să putem continua discuțiile începute cu cei din Brașov.
Acest aeroport este un lucru foarte important pentru noi și știm foarte bine că
mulți din București nu vor ca aeroportul de la Ghimbav să fie finalizată, dar noi cu toate
aceste, facem tot posibilul să fie finalizată.
Dacă aveți intervenții în legătură cu această problemă?
Bagoly Miklós-Levente: Noi suntem parteneri în realizarea aeroportului.
Tamás Sándor: De mult nu mai suntem parteneri. Cândva eram parteneri
împreună cu o firmă din Canada, dar acel parteneriat nu mai există.
Momentan este investiția Județului Brașov.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Cine este de acord, ca în condițiile prezentate, să continuăm discuțiile cu cei din
municipiul Brașov?
Cine este pentru?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi se aprobă continuarea
discuțiilor.
(A venit domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd, de la această fază a
ședinței sunt prezenți 28 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.)
Înainte să ne luăm rămas bun, invit toți consilierii județeni în funcție și care au
avut funcția de consilier județean în acest mandat, la o masă în Restaurantul Pivnița
Sfântu Gheorghe.
Dar mai înainte să plecăm vă dau o amintire despre județul Covasna în semn de
mulțumire din partea conducerii Consiliului Județean Covasna, pentru sprijinul și
munca depusă în acest mandat.
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Cu această ocazie doresc să mulțumesc și colegilor din aparatul de
specialitate pentru munca depusă deși salariile sunt din ce în ce mai mici și
responsabilitățile din ce în ce mai mari ei au numit cu onestitate și corectitudine.
Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule președinte, stimați colegi.
În numele fracțiunii consilierilor PCM-MPP, doresc să-i mulțumesc domnului
președinte și fiecărui consilier pentru munca depusă și doresc ca și în mandatul
următor să fie continuat ceea ce noi am început.
La începutul acestui mandat am avut certuri, dar de un anumit timp ne
înțelegem în ce în ce mai bine.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
(Domnul președinte înmânează câte o carte fiecărui consilier județean.)
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

