ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 31 martie 2008, ora 10,00.

Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi,
31 martie 2008, ora 10,00 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. 63 din 26 martie 2008, consilierii judeţeni fiind
invitaţi prin adresa nr. 122/S/ 26.03.2008.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este
legal constituită, fiind prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Ágoston 9tefan, Calinic
Sabin, Nagy Iosif şi Mike Luiza.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. director executiv
Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului,
în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr.
141/2004, iar în calitate de invitaţi participă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D-na Fazakas Anna – contabil, Centrul de cultură al judeţului Covasna;
D-ul 9tefănescu Gabriel Adrian– şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română Covasna;
D-ul Szilágyi Zsolt – director, 9coala Populară de arte şi meserii;
D-ul comisar şef de poliţie; Diaconu Eugen – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor Covasna;
D-na Vass Mária – din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
D-na Cucu Liliana – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig;
D-ul Nagy Lajos – preşedinte A.G.A, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna;
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 28 februarie 2008, a fost făcut public, a putut fi
studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 28 februarie 2008.

Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului completarea acestuia, cu încă două
Proiecte de hotărâri şi anume:
- Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu
modificările ulterioare.
- Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiei tehnice privind intabularea în Cf. nr.
1080 Sfântu Gheorghe a „9colii Speciale Sfîntu Gheorghe” situat în Sfântu Gheorghe, P-ţa
Kalvin nr. 3;

Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu aceste proiecte, iar cele şapte (I-VII) comisii
de specialitate au avizat favorabil Proiectele de hotărâri.
Totodată, vă propun ca punctul nr. 5 şi anume:
pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 2a la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 16/2008 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, să fie dezbătut la punctul 19 de pe ordinea de
zi a şedinţei noastre de astăzi. Aşteptăm un aviz de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi avem
speranţe să-l primim în timpul şedinţei.




























Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră completarea şi modificarea proiectului ordinii de zi cu propunerile
formulate mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea şi modificarea proiectului ordinii de zi, conform
propunerilor formulate.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.





















































































































































































































































privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul
de transport judeţean;
cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor
publice de interes judeţean, pe anul 2008;
cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 al
Consiliului Judeţean Covasna;
cu privire la aprobarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara
bugetului local pentru anul 2008;
cu privire la stabilirea tarifelor de cazare şi de închiriere a sălilor de conferinţe la
9coala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe;
privind aprobarea Raportului de evaluare şi diagnosticare a SC Drumuri şi Poduri
Covasna SA. în vederea privatizării;
privind aprobarea documentaţiei pentru selecţia agentului de privatizare a S.C.
Drumuri şi Poduri Covasna S.A.;
privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul privat al municipiului
Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, în domeniul
public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului Canton Turia;
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Finalizarea lucrărilor de reamenajare la 9coala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe”;
privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
privind aprobarea Convenţiei-cadru de participare la formarea operatorului regional în
domeniul serviciilor de apă şi de canalizare;
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ din cadrul
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona;
privind acordarea Premiului „PRO COMITATU COVASNAE”;
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu
completările ulterioare;
privind stabilirea traseelor şi a programului de transport privind transportul public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011;
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna
nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu modificările ulterioare;
pentru aprobarea Documentaţiei tehnice privind intabularea în Cf. nr. 1080 Sfântu
Gheorghe a „9colii Speciale Sfîntu Gheorghe” situat în Sfântu Gheorghe, P-ţa Kalvin nr. 3;
pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 16/2008 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
anual privind finanţele publice locale pe anul 2006 întocmit în urma verificării contului de
execuţie şi a bilanţului contabil încheiat la 31. 12. 2006 în vederea descărcării de gestiune la Consiliul
Judeţean Covasna;
anual al unor consilieri judeţeni pe anul 2006 şi 2007;
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anual al unor comisii de specialitate pe anul 2007;

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Szotyori Nagy Áron: Dacă î-mi permiteţi, am şi eu o întrebare.
Demeter János: Vă rog.
Szotyori Nagy Áron: Vă salut din suflet doamnelor şi domnilor. Sunt proprietarul imobilului în
care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Judeţean Covasna. Acest proces a fost câştigat în 9 octombrie
2007. În data de 31 octombrie s-a format o comisie, compusă din trei consilieri: 9erban Valeriu, Kiss
Tiberiu şi Kopacz László. După cum ştiţi, eu trăiesc la Budapesta şi acum sunt aici a şaptea oară şi tot nu
am primit un răspuns, dacă doriţi să luaţi în chirie acest imobil. Vreau să vă hotărâţi dacă doriţi să luaţi în
chirie sau nu. Vreau să ştiu care este comisia cu care negociem preţul chiriei. S-a întocmit un proces
verbal în data de 6 martie 2008 din care nici până astăzi nu am primit un exemplar, deşi mi-au promis că
voi primi în 3-4 zile.
Vreau să ştiu ce doriţi să folosiţi din acest imobil.
Imobilul este în stare foarte devastată. A fost construit în mod ilegal garajul care nu este folosit şi
în care stau maşini particulare. În spatele garajului este un gunoi imens. În spatele clădirii este un alt
imobil, unde a fost depozitul de medicamente al bunicului, este tot în stare dezastruoasă.
Vreau să ştiu ce doriţi să luaţi în chirie, că din 9 octombrie 2007, când am câştigat procesul, este
în proprietatea subsemnatului. Trebuie să ştiţi că acest imobil are cheltuieli, trebuie făcută asigurare
pentru calamităţi naturale. Dracul nu doarme niciodată. Dacă se întâmplă ceva cine plăteşte? Cine face
asigurarea? Eu sunt obligat, ca în termen să depun actele şi să plătesc impozitul. Cine plăteşte impozitul
pe acest imobil? Tot subsemnatul? Vreau să decideţi în ce termen semnaţi cu subsemnatul un contract şi
ce doriţi să folosiţi. Dacă nu doriţi să folosiţi atunci să predaţi imobilul în stare perfectă, să am hotărârea
judecătorească pentru predarea imobilului ca să pot să folosesc sau să predau în chirie la alţii. Sunt
foarte mulţi care sunt interesaţi să închirieze. Din buzunarul familiei Fogolyán în 60 de ani, tot se fura. Vă
rog, cinstit şi democratic dacă doriţi să mergeţi în Europa să respectaţi drepturile omului, dreptul la
proprietate. Nu permit ca să se bată joc de proprietatea mea privată.
Sunteţi prezenţi 27 de consilieri şi puteţi lua o decizie.
Un exemplu: în judeţul Cluj în comuna Ţaga, eu am întocmit dosarul pentru cei din Budapesta şi
citesc din Hotărâre: „ în ceea ce priveşte notificarea nr. 191 din 8. 08. 2001, vă rugăm ca în cursul lunii
ianuarie 2006, să vă prezentaţi la Primăria comunei Ţaga, Judeţul Cluj, România, pentru a semna
personal dispoziţia de restituire a şcolii şi pentru a clarifica cu dumneavoastră problema chiriei, care
urmează a fi achitată lunar, de către Primăria comunei Ţaga pentru imobilele de la nr. topV..”.
Vă rog să luaţi în considerare, că lângă Cluj într-o comună mică, o primărie, fără să bată joc de
proprietarii care au solicitat restituirea imobilelor şi a terenurilor, au putut rezolva acest lucru. 9i la Bodoc,
tot pe teren Fogolyán, se construieşte şi nu au plătit nici un leu ruginit ca despăgubire.
Vă rog să luaţi în considerare, că se apropie alegerile şi să formaţi o atitudine democratică că
pentru asta v-au ales.
Demeter János: Mulţumesc.
5erban Valeriu: Sunt obligat să iau cuvântul, pentru că am făcut parte din comisia cu care am
purtat discuţii. Într-adevăr, imediat după discuţia cu domnul Nagy am depus un act către conducerea
Consiliului Judeţean Covasna, în care am propus să se stabilească care sunt acele spaţii de care
Consiliul Judeţean are nevoie.
Deci, cred că acest lucru trebuia până acum să fie rezolvat. Dacă se defineau aceste spaţii, după
aceea puteam să trecem la negocierea chiriei respective.
Demeter János: Colegii de la patrimoniu ce părerea au?
Székely Zsolt Szabolcs: Avem definite spaţiile. Am aşteptat să încheiem procesul-verbal de
predare-primire.
5erban Valeriu: Vineri, în data de 28 martie am participat la delimitarea clădirii. S-a trasat
clădirea dânsului, care a fost retrocedată, inclusiv şi partea din curte. Urmează ca expertul să prezinte
documentaţia, întrucât aveam nevoie de expert în vederea efectuării măsurărilor.
Totuşi, ar trebui văzut dacă Consiliul Judeţean are nevoie de această clădire, sau de cât are
nevoie din el.
Demeter János: Direcţia Juridică ce părere are?
Sztakics István Attila: În legătură cu aducerea la îndeplinire a Sentinţelor Judecătoreşti, pot să
vă spun că s-au încheiat protocoalele de predare-primire şi un proces verbal de delimitare. Mai departe,
Direcţia Juridică nu mai poate să facă nimic. S-a executat sentinţa, urmează ca să se stabilească de ce
avem nevoie, în cazul în care sunt spaţii de care nu avem nevoie trebuie eliberate şi predate
proprietarului.
Demeter János: Lămuriţi-mă. Dacă cei de la patrimoniu ştiu de ce avem nevoie, când o să
anunţe proprietarul? Când o să ajungă la proprietar?

Székely Zsolt Szabolcs: A ajuns la proprietar de ce avem nevoie noi ca să luăm în chirie. Nu
este vorba de tot spaţiul.
Szotyori Nagy Áron: Pe mine nu m-a anunţat nimeni. Aveţi spaţiile exact la mp?
Székely Zsolt Szabolcs: Încă nu.
Szotyori Nagy Áron: Pe mine nu m-a anunţat nimeni. Eu am fost aici de mai multe ori, am depus
acte, dar pe mine nu m-a anunţat nimeni. Cu mine nu discută nimeni în afară de domnul Prefect. Nu miaţi zis ce vă trebuie şi ce nu. De 10 ani se ştie că asta se va întâmpla, deci clădirea şi terenul aferent va fi
retrocedat. De 5 luni am câştigat procesul şi de atunci este proprietatea mea privată.
Székely Zsolt Szabolcs: O să stăm la discuţii cu domnul Szotyori.
Demeter János: Puteţi să vă retrageţi şi să predaţi domnului Szotyori ce este de predat şi de
restul de nu ştiu câţi mp avem nevoie, care este preţul şi consiliul va decide.
Szotyori Nagy Áron: Spaţiile de care nu aveţi nevoie să fie în stare perfectă la predare. Dacă
doriţi pot să vă arăt cum arată spatele clădirii, în pivniţă este apă şi murdărie, deci este în stare
dezastruoasă.
Demeter János: Stimaţi colegi, vă rog să faceţi în aşa manieră ca mâine dimineaţă să putem
dezbate această problemă.
Înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să fac două precizări, şi anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 2, 3, 4, şi 12
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 9 şi 10 al ordinii de zi este necesar votul a
două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în
şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la
promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele
comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului
Consiliului Judeţean Covasna.
Supun votului deschis propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 27 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în discutarea ordinei de zi.
Demeter János: Colegul nostru a cerut ca domnul Diaconu Eugen de la Serviciul de
înmatriculări, să fie prezent la şedinţă şi ca să nu mai ţinem şi pe dânsul aici, rog pe domnul coleg să
formuleze ce are de spus.
Boldizsár Béla: Stimate domn Diaconu! După cum scrie în lege, procurarea examenelor pentru
obţinerea permisului de conducere, la pct.2 scrie că „examinarea pentru obţinerea permisului de
conducere poate fi efectuată şi în alte localităţi, în municipiu-reşedinţă de judeţ în care candidaţii îşi au
domiciliul sau au reşedinţă”. Noi, de doi ani tot cerem să ne ajutaţi. Dacă oamenii din jurul municipiului
Tg. Secuiesc tot plătesc o grămadă de bani, să nu mai facă şi drumul până la Sf. Gheorghe şi ţineţi
neapărat la părerea dumneavoastră personală, ca să nu organizaţi şi în alte localităţi examene. 9tim că şi
în municipiul Sf. Gheorghe aţi făcut o lege, în care scrie că cei care vin din Tg. Secuiesc între orele 7-16
nu au voie să intre în centrul oraşului.
Numai în acest judeţ se poate face aşa ceva, că puneţi să aştepte 3 luni de zile cetăţeanul care a
depus dosarul pentru examen. În lege scrie că nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la data
efectuării probei pentru examen. A fost un caz, care în acei 3 luni de zile a plecat în Ungaria, a lucrat, a
făcut şcoala de şoferi şi a venit acasă cu permis de conducere.
Ne-aţi promis că o să fie o sală de examen dotată cu calculatoare. Pe urmă ne-aţi spus că nu
aveţi personal cu care să veniţi la Tg. Secuiesc pentru examen. De doi ani tot nu aveţi personal? Atunci
de ce staţi în birou dacă nu angajaţi personal? În faţa niciunui ghişeu din Sf. Gheorghe nu este aşa de
multă lume ca în faţa ghişeului dumneavoastră. Stau cca. 100 de persoane la rând în fiecare dimineaţă.
Diaconu Eugen: Sunt şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de conducere şi
înmatricularea vehiculelor din cadrul Prefecturii judeţului Covasna.
Niciodată nu s-a ajuns la trei luni programarea pentru examen. În momentul de faţă cu
programări suntem undeva la 20 mai. Vă spun şi de ce. Faţă de anul 2006, în anul 2007 am examinat
mai mult cu 2600 de persoane. Înseamnă cu a fost un efort. Efortul este datorat slabei pregătiri a şcolilor
de şoferi. Suntem judeţul cu cel mai mic procent de promovare din ţară. Avem 27% procent de

promovare. Asta nu are nici o legătură cu pregătirea mea. Dacă din 110 persoane 20 de persoane iau
examenul, este normal ca acele 80 de persoane să umple o zi întreagă de examen. Cum am ajuns la 20
mai? A fost paştele catolic, vine paştele ortodox când nu putem ţine examen şi se deplasează. În
trimestrul I. am avut cu 500 de persoane mai mult decât în anul 2007, cu acelaşi număr de angajaţi.
Faceţi comparaţie cu alte judeţe care nu se ocupă cu altceva de cât cu examinări. Sunt 8 oameni care fac
examinări şi aceşti 8 oameni nu fac numai examinări ci deservesc şi 4 ghişee. Ideal ar fi să rămână 4
pentru examinări, dar mai sunt şi concedii de odihnă, concedii de boală, concedii de studii pentru
facultate şi aşa mai departe.
În ceea ce priveşte Tg. Secuiesc, v-am promis sala de examinare care este funcţională de o lună
de zile. A fost testată sala dar instructorii trebuie să pregătească elevii să folosească programul.
În ceea ce priveşte oamenii, toate serviciile din ţară, ne confruntăm cu aceeaşi problemă. De ce?
Este o directivă a Uniunii Europene, care nu permite examinarea mai mult decât 7 persoane la proba
practică. Proba practică ţine 25 de minute. Eu dacă trimit la Tg. Secuiesc 2 oameni, mai mult nu pot să
trimit, maximum 14 de oameni pot fi examinaţi. De ce se fac examinările la Sf. Gheorghe? Pentru că am
făcut o pauză între programul ghişeelor şi oamenii de la ghişee examinează în pauză. Nu pot să-l trimit în
acel timp la Tg. Secuiesc că drumul dus-întors durează două ore.
Nu sunt eu cel care aprobă numărul de persoane. Toţi şefii de servicii înmatriculări din ţară, am
cerut suplimentarea de persoane. Momentan aşteptăm aprobarea de la minister. Examinatorul englez,
are maximul 5 oameni pe care testează pe zi.
Problema în judeţ este slaba pregătire. Credeţi-mă că nu pot să fac mai mult. Am ajuns cu
examenele că 5 din 5 zile fac examinări. Mai mult nu pot.
Am discutat şi la nivelul prefecturii şi vă dau cuvântul, cum o să am oameni o să mergem să
examinăm şi la Tg. Secuiesc.
În ceea ce priveşte municipiul: aveţi o schiţă veche cu aprobarea traseelor care s-a modificat şi
exact pe aceeaşi trasee mergem şi noi la examinare. Într-adevăr cu examinarea nu merge, nici noi ca
examinatori nu avem dreptul să examinăm în centru.
Boldizsár Béla: Oamenii care vin din Tg. Secuiesc pierd timpul venind la Sf. Gheorghe. La Tg.
Secuiesc tot aşa pot să conducă ca la Sf. Gheorghe. Cei care trec la proba teoretică să fie examinaţi la
Tg. Secuiesc la proba practică. Să faceţi un birou la Tg. Secuiesc şi să staţi acolo măcar două ore, că
oamenii au nevoie de treaba asta nu eu. Văd că nu înţelegeţi de doi ani, nici domnul prefect nici
dumneavoastră.
Fejér László Ödön: Domnul Diaconu a solicitat spaţiu, a dat cuvântul că o să angajeze oameni.
2600 de oameni au plătit o groază de bani pentru examen. UDMR-ul este la putere şi este problema lor
să facă rost de spaţiu.
Demeter János: Aceste decizii nu depind de şeful de serviciu.
Diaconu Eugen: Cererea noastră privind mărire numărului de personal a fost aprobată şi de
domnul prefect şi a fost trimis la ministru.
Fejér László Ödön: La ministru cine va interveni?
Demeter János: Să trecem la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei
paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean;
Rog pe domnii Halász Imre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi observaţii,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea
bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2008;

Înainte de a consulta preşedinţii comisiilor de specialitate, ţin să vă anunţ că domnul consilier
9erban Valeriu a avut observaţii legate de suma de 200.000 de lei. Părerea mea este, dacă se poate, să
fiţi de acord. Dumneavoastră sunteţi singura comisie care a avut nelămuriri cu această sumă. Să
decidem ca suma respectivă să poată fi folosită numai în acest scop ca şi un fel de fond cadru care nu va
fi transferat Centrului Regional ci va rămâne la Consiliul Judeţean.
5erban Valeriu: Nu era o fundamentare pentru această sumă, suma este prea mare şi directorul
de specialitate nu ne-a putut de explicaţii.
Demeter János: Deci, mergem pe această variantă ca această sumă să figureze ca un fel de
fond cadru. Dacă mai sunt şi alte observaţii?
Ferencz Lajos: Înainte de a-mi exprima avizul pentru acest proiect de hotărâre, am o rugăminte
la dumneavoastră şi anume: să fiţi de acord ca din rezerva bugetară a Consiliului Judeţean, rezerva să fie
diminuată cu suma de 4 mii de lei, în scopul achitării contribuţiei judeţului la capitalul social pentru
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului – Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna. Azi dimineaţă am primit o adresă prin care se
solicită plata acestei sume, până la data de 15 aprilie. 9edinţa următoare a Consiliului Judeţean probabil
se va ţine după această dată. În acest sens, rog să fiţi de acord cu această modificare.
Demeter János: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să
prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil inclusiv
pentru modificarea propusă.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform modificării propuse, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 al Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pentru anul 2008;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
tarifelor de cazare şi de închiriere a sălilor de conferinţe la 9coala Populară de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe;
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Henning László János să prezinte Rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului de evaluare şi diagnosticare a SC Drumuri şi Poduri Covasna SA. în vederea privatizării;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei pentru selecţia agentului de privatizare a S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A.;
În şedinţa Comitetului consultativ au fost ridicate nişte probleme, pe care noi am încercat să le
rezolvăm. Vă consult dacă în acest moment dacă sunt probleme de ridicat/observaţii de făcut?
Nu sunt.

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
1 vot (Baka Mátyás)
5 abţineri (Fejér László Ödön, Kopacz László, Dimény Ioan, Molnár
Endre şi Gergely Augustin Zoltán)

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 21 de voturi
„pentru”, 1 vot „contra” şi 5 „abţineri”.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind solicitarea de
transmitere a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea
Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, în domeniul public al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul şef serviciu Székely Zsolt să prezinte Raportul serviciului
administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Székely Zsolt: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind reglementarea
situaţiei juridice a imobilului Canton Turia;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul şef serviciu Székely Zsolt să prezinte Raportul serviciului
administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Székely Zsolt: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Finalizarea lucrărilor de reamenajare la
9coala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe”;
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul
Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Halász Imre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Convenţiei-cadru de participare la formarea operatorului regional în domeniul serviciilor de apă şi de
canalizare;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
Stimaţi colegi, ţinem un moment festiv. 9tiţi că echipa noastră de baschet feminin a câştigat Cupa
României şi sunt mari speranţe să câştigăm şi campionatul.
Noi suntem finanţatorii echipei de baschet.
Am invitat pe fete, să le aplaudăm după care continuăm şedinţa noastră.
Intră în sală jucătorii echipei de baschet, antrenorul şi managerul echipei.
Sunt primiţi cu aplauze.
Demeter János: Sunt rare momentele festive la şedinţele de consiliu dar trebuie să vă recunosc
că am întrerupt cu bucurie această şedinţă, ca să vă exprimăm mulţumirile noastre. Am dori cu aplauzele
de rigoare şi cu câteva flori, să vă exprimăm recunoştinţa pentru acele rezultate frumoase pe care le-aţi
obţinut şi dorim să vă spunem că aveţi asigurată şi în continuare finanţarea din partea noastră.
Mulţumim din suflet şi în numele colegilor.
Cei din sală aplaudă.
Vajda Lajos: Înainte de a da florile, rog pe domnul Rusz István managerul echipei să ne prezinte
echipa.
Rusz István: În primul rând, aş dori să mulţumesc Consiliului Judeţean pentru sprijinul acordat şi
pentru viitorul sprijin de care o să ne bucurăm.
A prezentat jucătoarele echipei, iar domnul vicepreşedinte Vajda Lajos a înmânat flori pentru
fiecare jucătoare şi i-au urat succes în continuare.
Jucătoarele au părăsit sala.
Demeter János: Continuăm şedinţa.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
componenţei nominale a Consiliului Consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice HăghigHídvégi Idősök Otthona;
Înainte de a consulta preşedinţii comisiilor de specialitate doresc să fac cunoscut, că potrivit
Proiectului de hotărâre trebuie să desemnăm doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Covasna în
Consiliul Consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Grupul de consilieri UDMR, propunem de domnul Molnár Endre.
Demeter János: Consult persoana propusă dacă acceptă nominalizarea.
Molnár Endre: Accept.
Demeter János: Alte propuneri.
5erban Valeriu: Propun pe domnul Stroie Vasile.
Demeter János: Consult persoana propusă dacă acceptă nominalizarea.
Stroie Vasile: accept.
Demeter János: Vă mulţumesc.
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la
persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanţilor vom folosi buletine de
vot.
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute.
După pauză.
Demeter János: Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să explice modul de
desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să
sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Sztakics István Attila explică modul de votare şi disptribuie buletinele de vot pe baza tabelului
nominal.
După votare.
Demeter János: Să luăm o pauză până când comisia de numărare a voturilor va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Demeter János: Îl rog pe dl. Henning László János, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul Consultativ din cadrul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona.
Henning László János: Prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor.

Demeter János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie
consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnii Halász Imre şi Toth Zoltán să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune
pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind acordarea
Premiului „PRO COMITATU COVASNAE”;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka şi domnul
director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul comun al Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică şi al Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu completările ulterioare;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea
traseelor şi a programului de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate în trafic
judeţean pentru perioada 2008-2011;
Rog pe domnii Halász Imre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003 cu privire la
aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu modificările ulterioare;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Documentaţiei tehnice privind intabularea în Cf. nr. 1080 Sfântu Gheorghe a „9colii Speciale Sfîntu
Gheorghe” situat în Sfântu Gheorghe, P-ţa Kalvin nr. 3;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul şef serviciu Székely Zsolt să prezinte Raportul serviciului
administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Székely Zsolt: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.

Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 16/2008
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna;
Sztakics István Attila: Nu a sosit avizul de la ANFP.
Ferencz Lajos: Eu vă propun să votaţi cu condiţia că dacă va sosi avizul în cursul zilei, că de
mâine hotărârea intră în vigoare. Dacă nu va sosi avizul, nu va intra în vigoare.
Demeter János: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să
prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi
„pentru”.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind finanţele publice locale pe
anul 2006 întocmit în urma verificării contului de execuţie şi a bilanţului contabil încheiat la 31. 12. 2006 în
vederea descărcării de gestiune la Consiliul Judeţean Covasna;
V-a fost prezentat materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură acest material.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzecişiunu al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unor consilieri
judeţeni pe anul 2006 şi 2007;
V-au fost prezentate şi aceste materiale.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzecişidoi al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unor comisii de
specialitate pe anul 2007;
V-au fost prezentate şi aceste materiale.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale.

Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Bagoly Miklós Levente: A fost o solicitare din partea mea, ca să aflăm situaţia localităţilor care
au fost desfiinţate în urma reorganizării administrative a teritoriului judeţului Covasna. Am reuşit cu
domnul director Sztakics István Attila să identificăm câteva localităţi. Aş dorii să ascultăm denumirea
acestor localităţi şi colegii care au responsabilităţi faţă de comunele de care aparţin aceste localităţi să
facă demersuri pentru a vedea dacă există intenţia acestor localităţi de a fi introduse pe lista localităţilor
din România, ca să putem să facem şi noi demersurile.
Sztakics István Attila: Am găsit în arhiva Consiliului Judeţean Covasna Legea nr. 2/1968
republicată, care cuprinde organizarea administrativ teritorială a ţării.
În tabelul nr. X –Satele desfiinţate ca urmare a contopirii lor cu alte sate din Legea nr. 2/1968
republicată, sunt cuprinse localităţileV.
Dă citire localităţilor din tabel.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
DEMETER JÁNOS
Preşedinte

VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna

