
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 19 decembrie 2008, ora 

12,00. 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 19 decembrie 2008, 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. 310 /15 decembrie 

2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 523/S/15 decembrie 2008. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două cotidiene locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi 28 consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei 

Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc motivat consilierii Albert Álmos şi Farkas György. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului 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. 181/2008, iar în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Vargha Mihály – director - Muzeul Naţional Secuiesc; 

- Dl. Imreh István Attila – director – Centrul de cultură al judeţului Covasna; 

- Dl. Stoienescu Silviu Dan – inspector şef adjunct – Inspectoratul Judeţean de Poliţie; 

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

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Înainte să intrăm în dezbateri doresc să felicit pe colegii noştri care în luna decembrie şi-au sărbătorit ziua de naştere, 

adică pe domnii Zărnescu Gheorghe, el a avut ziua de naştere chiar în data de 1 decembrie, dl. Bagoly Miklós Levente  şi dl. 

Dimény György. 

Cu această ocazie vă anunţ că, după terminarea şedinţei, vă invităm, nu numai pe doamna şi domnii consilieri ci pe 

toţi cei prezenţi la şedinţă inclusiv reprezentanţii mass-mediei, să luăm prânzul împreună, la restaurantul Sugás.  

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 05 decembrie 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? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 05 decembrie 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  trece la prezentarea proiectului ordinei de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea acestuia cu încă opt 

materiale, şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Albert Álmos; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 80/2008 privind înfiinţarea 

Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles- Belgia 

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles- Belgia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici, rezultaţi conform studiului, pentru proiectul de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 121, 

Covasna-Zăbala-Catalina –Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100” precum şi contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Covasna la 

finanţarea acestuia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în calitate de partener la Proiectul 

„Ghid special de valori şi produse cultural-turistice ale judeţelor Harghita şi Covasna” în cadrul Programului Operaţional 

http://www.covasna.info.ro/


Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 

„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 

turistică” Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a 

activităţii de marketing specifice; 

8. Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János cu privire la efectuarea a 15 zile de concediu, din concediul de 

odihnă rămas neefectuat din anul 2007, începând din 12 decembrie 2008. 

 

Toate materiale de mai sus le-aţi primit înaintea şedinţei. 

 

Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi? 

 

Sunt. 

Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Albert Álmos; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al  judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2008; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2* şi 2a* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

120/2008 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Covasna cu Consiliul Local al municipiului 

Sfântu Gheorghe şi cu Teatrul Tamási Áron, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale 

„Festivalul REFLEX-Sfântu Gheorghe 2009 martie”; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2009; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Covasna în vederea realizării Proiectului „Supraveghere şi monitorizare cu camere video a traficului 

rutier de la punctele de intrare/ieşire în/din judeţul Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Covasna 

2008-2013”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 

privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane prin curse regulate în 

trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2** la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 156/2006 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice: faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru lucrarea „Consolidare şi reamenajare a clădirii Bazarului din mun. Sfântu Gheorghe”, cu 

modificările ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor cumpărate pentru realizarea unui depozit regional de 

deşeuri în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna; 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna pe anul 2009; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe 

lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul „Health Capital 

Investment Net” din cadrul programului INTERREG IVC; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pe anul 2009 a Programului „Centrele de Informare ale 

Reţelei Europe Direct în 2009-2012”; 

19. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 80/2008 privind 

înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles- Belgia;  

20. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles- Belgia; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici, rezultaţi conform studiului, pentru proiectul de investiţii „Reabilitare drum 

judeţean DJ 121, Covasna-Zăbala-Catalina –Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100” precum şi contribuţia proprie a 

Consiliului Judeţean Covasna la finanţarea acestuia; 



22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în calitate de partener la 

Proiectul „Ghid special de valori şi produse cultural-turistice ale judeţelor Harghita şi Covasna” în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului”, 

Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul 

creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern 

prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţii de marketing specifice; 

23. Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János cu privire la efectuarea a 15 zile de concediu, din concediul 

de odihnă rămas neefectuat din anul 2007, începând din 12 decembrie 2008. 

 

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?  

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 

prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 4, 6, 7, 8, 11, 17, 18 şi 22 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

 

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? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Albert Álmos; 

 

Dânsul nu poate fi prezent la şedinţă pentru că acum o oră a depus jurământul la Senatul României.  

 

Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director 

executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: 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  

Este cineva contra? 2 voturi (Molnár Endre şi Bodó Lajos) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” şi 2 voturi „contra”, se aprobă hotărârea conform proiectului de 

hotărâre prezentat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean. 

 

Având în vedere că, prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de demisia domnului Albert Álmos din 

calitatea de consilier judeţean, respectiv a declarat vacant locul deţinut de acesta, în conformitate cu prevederile art. 96, alin. 

(9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeaşi listă de candidaţi, de unde a 



provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de candidaţi ai U.D.M.R. pentru alegerile locale din 1 iunie 2008. 

În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa nr. 503/18. 12. 2008, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 12837/18 decembrie 2008, U.D.M.R.  ne-a comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în 

persoana d-lui Ambrus József. 

În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă în sala mică de şedinţă, în vederea 

examinării legalităţii alegerii d-lui Ambrus József, sens în care vă propun să luăm o pauză de 4 minute. 

 

După pauză. 

 

Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare a mandatelor de consilieri 

judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare. 

Bagoly Miklós Levente: a prezentat procesul verbal de validare. 

 

Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Ambrus József. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 29 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Ambrus József. 

 

Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila  să prezinte Proiectul de hotărâre care consemnează validarea 

mandatului de consilier judeţean al d-lui Ambrus József. 

Sztakics István Attila : A prezentat proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor 

locali nr. 393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun „Jurământul” în faţa 

consiliului judeţean în limba română. 

Rog pe dl. Ambrus József să citească jurământul să pună mâna stângă pe Constituţie pentru jurământul fără formă 

religioasă,  pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.  În cazul jurământului cu formă  

religioasă, consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna 

Jurământul în 2 exemplare. 

Rog asistenţa să se ridice în picioare. 

(Asistenţa se ridică în picioare.) 

Ambrus József a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind formula „Jur” după care a semnat 

Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

(Cei din sală aplaudă). 

 

Tamás Sándor: Vă felicit. 

De acum înainte prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este de 29, din cei 30 în funcţie. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe 

principalele domenii de activitate; 

 

 Rog  pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al Comisiei Juridice, iar domnişoara director 

executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul patru 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 2008; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

 Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 



Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2* şi 2a* la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 120/2008 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare. 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 

Covasna cu Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi cu Teatrul Tamási Áron, în vederea organizării şi finanţării 

manifestării cultural-teatrale „Festivalul REFLEX-Sfântu Gheorghe 2009 martie”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale 

produselor agricole pentru anul fiscal 2009. 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. 

director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean 



Covasna cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna în vederea realizării Proiectului „Supraveghere şi monitorizare cu 

camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieşire în/din judeţul Covasna. 

Este prezent la şedinţă şi domnul comandant adjunct al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.  

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

 

Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József György: Consilierii din fracţiunea PCM-MPP propun ca sistemul de supraveghere să nu fie 

montat la sediul Inspectoratului de Poliţie ci la biroul ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Covasna sau la o altă instituţie 

subordonată consiliului judeţean. De altfel la Compartimentul ATOP sunt doi angajaţi care s-ar putea ocupa de această 

problemă. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Henning László János: Am discutat despre această problemă şi cu domnul Stoenescu. Se poate ca aparatura să fie 

montată ori la biroul ATOP ori la Serviciul Public de Evidenţa Persoanelor care este subordonată consiliului judeţean.  

 

Tamás Sándor:  Mulţumesc. Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerile formulate.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea cu propunerile formulate.  

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Covasna 2008-2013”. 

Înainte de a da cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate, rog pe colegii din aparatul de specialitate să vă arate 

câteva poze din Judeţul Covasna despre realităţile din judeţ. 

Bíró Dónát: În completarea materialului pe care v-am prezentat la şedinţa anterioară, cu permisiunea dumneavoastră 

vă arătăm câteva poze despre situaţia actuală şi ce ne propunem în viitor.  

Baló Atilla: a prezentat materialul.  

 

Tamás Sándor:  Mulţumim. Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor:  Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 1 abţinere (Fekete Carol) 

 

În urma supunerii la vot cu 29 de voturi „pentru” şi 1 „abţinere” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de 

persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor:  Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.  

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise 

de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 



 

Domnul arhitect şef are ceva de adăugat la acest proiect.  

Bíró Dónát: În completarea Raportului nr. 3985/02.12.2008 privind aprobarea Avizelor Unice ale Comisiei Tehnice 

de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, propunem includerea a două avize unice 

pentru care au fost depuse toate documentele, şi anume:  

Aviz Unic nr. 86/2008 – PUZ „Hală de depozitare produse de menaj”- Arcuş şi  

Aviz Unic nr. 87/2008 – PUZ „Lotizare pentru locuinţe individuale”- Reci, deci în completarea listei care v-a fost 

prezentat.  

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil cu completările propuse. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre cu completările 

formulate.  

Tamás Sándor:  Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completările propuse.   

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea cu completările formulate. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2** la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 156/2006 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice: faza studiu de 

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Consolidare şi reamenajare a clădirii Bazarului din mun. 

Sfântu Gheorghe”, cu modificările ulterioare; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect 

şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor 

cumpărate pentru realizarea unui depozit regional de deşeuri în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al 

deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró 

Dónát şi domnul Referent Teleki Csaba să prezinte Raportul comun al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi 

Compartimentului administrarea patrimoniului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Teleki Csaba: Compartimentul administrarea patrimoniului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 30 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna pe anul 2009; 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar doamna director 



general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Fazakas Tibor: Stimaţi colegi. Nu am nicio problemă cu Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, însă vreau să vă fac cunoscut o cifră şi să fac un apel către dumneavoastră.  

Din analizele a rezultat că, cheltuielile pentru asistenţă socială în judeţului Covasna a atins pragul de 40% din totalul 

cheltuielilor judeţului Covasna. Am nişte informaţii că în unele judeţe în care aceste cheltuieli finanţate din bugetele judeţului 

ori  sunt mult mai mici, ori poate şi lipsesc pentru că sunt finanţate din bugetul ministerului.  

Aţi văzut şi dumneavoastră că la aproape fiecare şedinţă aprobăm sume pentru cheltuielile acestei instituţii şi sunt 

sigur că ponderea acestor cheltuieli vor creşte în continuare şi vor creşte în dauna celorlalte activităţi, de exemplu activităţi de 

dezvoltare şi finanţarea proiectelor noi.  

Eu aş adresa următoarea chemare către noii parlamentari şi fracţiunilor care au parlamentari ca să analizăm serios 

ponderea acestor cheltuieli. Rog şi pe domnul preşedinte să dispună o analiză pentru scoaterea acestei situaţii atât la nivelul 

judeţul cât şi dacă aveţi posibilitatea de a obţine informaţii din alte judeţe legate de aceste cheltuieli.  

Dacă această pondere de 40% numai la noi există şi în alte judeţe se realizează în procentaj mult mai mic, atunci este 

vorba de o discriminare şi această discriminare va avea efect negativ asupra celorlalte proiecte ale noastre. 

 

(A sosit domnul consilier Farkas György, toţi consilierii în funcţie sunt prezenţi la şedinţă.) 

Baka Mátyás: Această problemă a fost discutată şi în Comisia economică şi în Comitetul consultativ. Într-adevăr aşa 

este, suntem mult sub nivelul mediu pe ţară,  cu sumă totală pentru o persoană îngrijită.  

Este adevărat că pe parcursul rectificărilor de buget până la sfârşitul anului se mai echilibrează puţin, când banii nu 

pot fi cheltuiţi aşa cum trebuie şi Direcţia nu poate planifica pentru că nu cunoaşte suma de care dispune.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Joós Ştefan: Sunt obligat să spun şi eu câteva cuvinte în legătură cu această problemă. Poate că ponderea cheltuielilor 

acestei instituţii este mai mare din bugetul consiliului judeţean comparând cu bugetul altor consilii judeţene, dar nu trebuie să 

ne uităm la bugetul Consiliului Judeţean Braşov ci la bugetul Consiliului Judeţean Covasna. Ponderea de 40% este în raport cu 

nişte sume care sunt diferite de la judeţ la judeţ. Problema judeţului Covasna este că suntem un judeţ în care sunt foarte mulţi 

asistaţi. Doamna director poate să confirme că abandonul copiilor este în creştere în judeţul Covasna. Dacă majorăm 

cheltuielile pe asistenţă socială, sunt de acord că nu ne rămân bani pentru dezvoltare. Cu siguranţă sunt capitole la care se pot 

face economii şi care nu afectează activitatea acestei instituţii. Asta este părerea mea.  

Fazakas Tibor: Ceea ce am semnalizat eu este că, judeţul Covasna este forţat să finanţeze această activitate din 

bugetul propriu şi care în alte judeţe este finanţat în mare majoritate din fondurile centrale. Aceasta este problema pe care am 

semnalizat-o.  

Joós Ştefan: Trebuie să fac o precizare. După informaţiile pe care le am şi le am pentru că în zona sindicală avem 

negocieri cu consiliile judeţene, toate sunt finanţate din bugetele consiliilor judeţene.  

Sunt de acord că noi ar trebui să avem un buget mai mare şi ponderea acesta să fie mai mică.  

Tamás Sándor: Are perfectă dreptate şi domnul consilier Fazakas, că aproape 40% din bugetul consiliului judeţean 

reprezintă finanţarea acestei instituţii care are din ce în ce mai multe planuri, programe şi desigur tot mai mulţi copii în 

îngrijire. Dau cuvântul doamnei director Vass Mária să se explice situaţia. 

Vass Mária: În Comitetul consultativ am dat câteva explicaţii legate de această problemă. Aţi spus că această direcţie 

devine tot mai mare şi cheltuielile sunt mai mari şi chiar vor fi şi mai mari. Aceasta se datorează faptului că serviciile primare 

la nivel local nu există. Nu există servicii de prevenire a instituţionalizării copiilor. Din această cauză, anual, în fiecare an 

solicităm cuprinderea în organigrama direcţiei cel puţin 10 posturi de asistenţi maternali. Acest lucru se datorează numărului 

mare al copiilor abandonaţi în spitale, nu spun că este în creştere, dar în jur de 40-50 ajung în sistemul de protecţie.  

Domnul consilier a amintit de problema finanţării sau contribuţia consiliului judeţean la bugetul direcţiei. Din 

calculele făcute de noi reiese că judeţul Covasna a primit cea mai mică sumă din bugetul de stat pentru protecţia copilului. 

Deci nivelul mediu pe ţară era 15.000 RON/persoană pe an, în judeţul Covasna era 9.000 RON/persoană pe an. S-au făcut 

foarte multe intervenţii dar bani am primit numai acum în cursul lunii decembrie. Se ştie bine că banii se împart haotic. Nu 

există norme care să stabilească cât se acordă pentru o persoană îngrijită pe an. Din această cauză, trebuie să vă spun că cei 

care au intervenţii sau cunoştinţe la minister primesc mai mulţi bani. Asta este adevărul. 

Tamás Sándor: Vă mulţumim. Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar doamna director 

general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 



Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comitetului de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Având în vedere că proiectul conţine o prevedere prin care se desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean 

Covasna în Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, persoană care este împuternicită să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale şi 

ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin 

vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Comitetului de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, vom folosi 

buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Calinic Sabin: Noi nu avem propunere.  

Tulit Attila: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul dr. Fülöp Csaba. 

Tamás Sándor: Domnul vicepreşedinte Henning László János solicită o pauză de 5 minute pentru consultare.  

Acord 5 minute pauză pentru consultare.  

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Consult pe domnul consilier Baka Mátyás liderul grupului de consilieri UDMR dacă are propuneri.  

Baka Mátyás: Nu avem.  

Tamás Sándor: Deci avem o singură persoană. Rog colegii să pregătească buletinele de vot. Până când se pregătesc 

buletinele de vot mergem mai departe.  

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna la Proiectul „Health Capital Investment Net” din cadrul programului INTERREG IVC; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar doamna consilier 

Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului relaţii externe, mass-media.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Tatár Márta Éva: În principiu am avizat acest proiect de hotărâre, cu rugămintea ca iniţiatorul proiectului să ne 

prezinte mai detaliat acest proiect în comparaţie cu ceea ce ne-a fost prezentat în şedinţa comisiei de specialitate. 

Am primit o prezentare în care obiectivele sunt foarte generale şi scopul este foarte general formulat „scopul este ca 

regiunile să se pregătească pentru modernizarea sistemului sanitar propriu şi ca să sprijine şi să adapteze politicile sanitare ale 

UE, conform necesităţilor proprii şi instituţiile publice participante la acest proiect vor delega o persoană de contact, care va 

coordona efectuarea studiilor despre sistemul sanitar, va furniza date despre sistemul sanitar şi va ţine legătura între instituţiile 

participante la proiect”. 

Nu reiese nici suma cu care trebuie să contribuim. După cum am înţeles cota parte variază între 6500-7500 de Euro.  

Dorinţa mea este ca sistemul sanitar să se dezvolte dar dorim să ne furnizaţi aceste informaţii.  

Fülöp Csaba: Scopul principal al proiectului este schimbul de experienţă.  

Regiuni în care există dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea sistemului sanitar din fonduri europene pot împărţi 

cunoştinţele regiunilor care au în curs dezvoltarea infrastructurii. Sunt mii de probleme care trebuie rezolvate. 

Necesitatea proiectului nu trebuie să v-o explic pentru că ştim cu toţii că sistemul sanitar nu face faţă normelor 

europene.  

De aceea nu am putut trece nimic concret în proiectul de hotărâre pentru că prima dată trebuie să avem acordul 

consiliului judeţean. Proiectul este încă în construcţie deci nu este finalizat pentru că nu se cunoaşte numărul participanţilor.  

Nici noi nu am decis încă dacă vom participa la proiect sau nu.  

După cum reiese din anexă, proiectul a fost prevăzut pentru 10-12 participanţi. Cheltuiala minimă a proiectului este 

cca. 2 milioane de Euro care va fi împărţită între participanţi în funcţie de felul participanţilor. Participanţii sunt de două feluri, 

şi anume: - care predau cunoştinţele  

- care învaţă din cele predate.  

Ideea este că din 6 în 6 luni se vor organiza întâlniri la sediul unuia dintre parteneri, prin rotaţie. În ceea ce priveşte 

contribuţia Consiliului Judeţean Covasna am estimat o sumă de max. 400 mii de Euro. În această fază a proiectului este greu de 

spus suma concretă pentru că nu cunoaştem încă numărul participanţilor şi nu ştim câţi dintre participanţi vor fi şi gazda 

întâlnirilor. Dacă nu o să fim gazde atunci contribuţia va fi semnificativ mai mică.  

Tamás Sándor: Dacă nu ştim lucruri concrete nu putem adopta o hotărâre. Trebuie văzut puţin ce lipseşte din 

sistemul nostru sanitar şi ce putem rezolva prin acest proiect.  



Fülöp Csaba: În momentul în care Consiliul Judeţean Covasna va decide că va fi partener în acest proiect, atunci 

conducătorul proiectului Universitatea Semmelweis va pregăti proiectul care va cuprinde toate datele cu programa concretă al 

întâlnirilor.  

Tamás Sándor: Singura problemă este că nu se vede cu ce contribuim şi pentru ce contribuim.  

După cum am înţeles eu termenul limită pentru înscriere este de 30 ianuarie 2009.  

Fülöp Csaba: Da.  

Tamás Sándor: Nu putem adopta o hotărâre a cărei conţinut nu-l cunoaştem dar ideea este bună şi se vede că sunt şi 

parteneri serioşi în program.  

Demeter János: Sistemul de proiecte INTERREG IV C presupune căutarea oficială a viitorilor parteneri. Consiliul 

Judeţean Covasna, ca instituţie publică nu a fost căutat oficial de Universitatea Semmelweis. 

Tatár Márta Éva: Eu am încercat să dau de urma acestui proiect. Este pe site-ul INTERREG IV la proiect „ideas”, 

deci unde sunt doar ideile şi de acolo reiese că Regiunea Dél-Alföld din Ungaria doreşte să lanseze acest proiect.  

Din ceea ce ne-a prezentat domnul doctor sunt suprapuneri parţiale cu ceea ce este pe site. 

Demeter János: Noi nu trebuie să facem săpături acum.  

Tamás Sándor: Cine este conducătorul proiectului? 

Fülöp Csaba: Universitatea Semmelweis.  

Tamás Sándor: Noi nu am fost căutaţi de Universitatea Semmelweis.  

Fülöp Csaba: Pe mine m-au căutat.  

Demeter János: Trebuie să fim căutaţi oficial din care să reiesă că vor să fim parteneri în acest proiect.  

Fülöp Csaba: În primul rând în principiu trebuie să fim de acord cu parteneriatul. 

Henning László János: V-am spus, indiferent de natura programului, care sunt acele puncte care trebuie prezentate 

ca să putem lua o decizie reală.  

Consiliul judeţean trebuie să vadă dacă dăm suma X, ce va primi judeţul, locuitorii judeţului pentru această sumă.  

Ştim foarte bine că la unele proiecte există pre-finanţare, discut din punct de vedere economic şi cer aceste informaţii.  

Trebuie să ştim concret dacă există la acest  proiect pre-finanţare sau nu.  

Fülöp Csaba: Nu putem avea date concrete până când nu ştim dacă vrem să fim parteneri sau nu.  

Henning László János: Ar fi trebuit să ne caute oficial.  

Tulit Attila: De mai multe ori ne-a spus domnul Preşedinte că dacă avem observaţii/propuneri în legătură cu 

materialele înscrise pe ordinea de zi să le formulăm în şedinţa comisiilor de specialitate.  

Întrebarea noastră este: ce înseamnă că comisia X sau Y a avizat favorabil proiectul de hotărâre? 

Nicio comisie nu a formulat propuneri. 

Henning László János: Să nu spuneţi că nu v-am spus. 

Tulit Attila: Vorbesc de şedinţa comisiilor de specialitate. Cu domnul Vicepreşedinte am discutat în cadrul şedinţei 

Comitetului consultativ despre această problemă. În prima şedinţă a comisiilor de specialitate trebuie să atrageţi atenţia care 

sunt documentele care lipsesc. Trebuia să-l anunţaţi pe colegul nostru că Universitatea Semmelweis trebuie să caute oficial 

Consiliul Judeţean Covasna şi atunci aveam posibilitatea ca să fim căutaţi până astăzi.  

De acum încolo dacă comisiile au obiecţii legate de vreun material, rog să le formuleze în şedinţa comisiilor de 

specialitate şi nu în plen, că acest material a fost avizat favorabil de toate cele şapte comisii.  

Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII sprijină relaţiile internaţionale legate de modernizarea judeţului, şi eu ca medic, 

mai ales relaţiile legate de îmbunătăţirea sistemului sanitar. Am solicitat detalii legate de proiect. Iniţiatorul nu era prezent la 

şedinţa comisiei şi am rugat–o pe doamna Giliga Márta să transmită rugămintea noastră iniţiatorului.  

Comisia nr. VII susţine în continuare că vrem ca judeţul să facă parte din cât mai multe proiecte internaţionale, dar 

proiectele de hotărâri să fie pregătite corect. 

Demeter János: Toată lumea sprijină participarea Consiliului Judeţean Covasna la acest proiect, dar participarea are 

legătură şi cu bugetul consiliului judeţean, de aceea propun ca să amânăm luarea deciziei până la şedinţa următoare pentru că  

termenul limită este de 30 ianuarie 2009. Până atunci şi conducătorul proiectului va avea timp la dispoziţie să ne caute oficial 

şi va şti şi detaliile legate de participarea noastră la proiect.  

Să nu mă înţelegeţi greşit, sprijinim participarea la proiect şi dacă luăm decizia vom fi de acord şi cu contribuţia cu 

care trebuie să participăm şi cu obligaţiile legate de acest proiect.  

Tamás Sándor: În proiectul de hotărâre scrie următoarele: „Contribuţia proprie maximă estimată la realizarea 

proiectului este de 400.000 EUR, plătibilă în decursul a 36 luni, sumă din care 85% vor fi restituiţi Consiliului Judeţean 

Covasna din Fondul European de Dezvoltare Regională după aprobarea rapoartelor financiare şi a cererilor de plată aferente 

întocmite cu ocazia deconturilor semestriale.” Aţi spus că suma poate varia între 400.000 – 1.000.000 EURO. 

Fülöp Csaba: Valoarea maximă a proiectului este de 2.000.000 EURO care va fi împărţită între participanţi.  

Tamás Sándor: Probabil vom ţine o şedinţă extraordinară la începutul lunii ianuarie şi o şedinţă ordinară la sfârşitul 

lunii. Promit că, dacă aceste lucruri vor fi clarificate vom lua decizia la şedinţa extraordinară. 

Fülöp Csaba: Când am iniţiat acest proiect de hotărâre eu m-am gândit numai la acordul în principiu nu şi la 

contribuţie. Domnii directori mi-au spus să cuprindem şi o sumă. O să iau legătura cu iniţiatorul proiectului şi fac rost de date 

concrete. 

Tamás Sándor: Vrem să participăm la proiect, dar vrem să ştim date concrete. Dacă vom avea datele vom adopta 

hotărârea în prima şedinţă din luna ianuarie. 

 

Supun la vot propunerea de amânare. 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru” se aprobă amânarea luării deciziei. 



La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pe anul 

2009 a Programului „Centrele de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-2012”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru”se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 80/2008 privind înfiinţarea Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles- 

Belgia; 

 

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 aviz favorabil. 

Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru”se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Biroului de reprezentare 

al judeţului Covasna la Bruxelles- Belgia; 

Calinic Sabin: Consultându-mă cu colegii mei din comisie şi cu domnul vicepreşedinte Demeter János, am ajuns la o 

formulare în legătură cu obiectivele biroului şi care să rămână în cadrul legal al Legii administraţiei publice locale.  

Am înţeles că după înfiinţare se va constitui o comisie de monitorizare.  

Demeter János: Dacă vă uitaţi la textul proiectului de hotărâre în anexă se găsesc obiectivele principale a Biroului de 

reprezentare al judeţului Covasna din Bruxelles. 

În urma discuţiilor cu domnul Calinic Sabin aceste obiective, faţă de proiectul de hotărâre iniţiat, se vor modifica şi 

vor fi următoarele:  

- Informarea unităţilor administrativ-teritoriale despre deciziile luate de Parlamentul European, Comisia Europeană 

respectiv Comitetul Regiunilor şi celelalte organisme ale UE; 

- Sprijinirea accesării proiectelor de interes local; 

- Întărirea reprezentării intereselor judeţului Covasna privitor la proiectele europene; 

- Stabilirea de contacte cu instituţiile europene care au rol semnificativ în derularea proiectelor importante pentru 

judeţul Covasna; 

- Stabilirea de parteneriate cu regiuni din cadrul UE în vederea derulării în comun a unor proiecte transnaţionale; 

- Alte obiective fixate de Consiliul Judeţean Covasna. 

Calinic Sabin: Am o propunere: comisia juridică conţine câte un om din fiecare fracţiune şi nu am mai crea o comisie 

suplimentară şi această comisie şi-ar asuma ca atribuţie suplimentară, în formula în care există, şi această monitorizare.  

Majoritatea din comisie suntem jurişti şi putem să reprezentăm toate grupurile de consilieri.  

Tamás Sándor: Eu l-aş propune şi pe domnul Demeter János în această comisie pentru că toţi membrii comisiei sunt 

consilieri şi ar fi bine ca să fie şi cineva din executiv. 

Calinic Sabin: Deci în comisie o să fie membrii comisiei juridice şi domnul Demeter János în calitate de reprezentant 

al executivului.  

Tamás Sándor: Deci art. 5 se va modifica după cum urmează: „Se împuternicesc prin dispoziţia preşedintelui 

membrii comisiei care întreprind toate demersurile necesare înfiinţării Biroului de reprezentare. E bine aşa? 

Calinic Sabin: Sigur. 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre cu aceste modificări.  

 

 

Cine este pentru? 26 de voturi 



Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 5 abţineri (Bote Aurel, Molnár Endre, Zărnescu Gheorghe, Joós Ştefan, 

Gică Agrigoroei) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea cu modificările propuse cu 26 de voturi „pentru” şi 5 „abţineri”. 

 

Revenim la punctul şaisprezece  

Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie 

buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot pe bază de tabel nominal. 

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să prezinte procesul-verbal 

încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Comitetului de 

analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna. 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor.  

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie consemnat într-o 

hotărâre. 

 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte proiectul de hotărâre.  

Sztakics István Attila: prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna. 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru”se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, rezultaţi conform studiului, pentru proiectul 

de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 121, Covasna-Zăbala-Catalina –Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100” precum şi 

contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Covasna la finanţarea acestuia; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru”se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna în calitate de partener la Proiectul „Ghid special de valori şi produse cultural-turistice ale 

judeţelor Harghita şi Covasna” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltare durabilă 

şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 

necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului 

intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţii de marketing specifice; 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. director Imreh István Attila să prezinte Raportul Centrului de cultură al judeţului Covasna. 



Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Imreh István Attila: Centrul de cultură al judeţului Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru”se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Informarea domnului vicepreşedinte Demeter János cu 

privire la efectuarea a 15 zile de concediu, din concediul de odihnă rămas neefectuat din anul 2007, începând din 12 decembrie 

2008. 

Aţi primit materialul de la acest punct. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 

Nu sunt 

Consiliul ia act de material. 

Dau cuvântul domnului consilier Kiss Tiberiu că are ceva de prezentat. 

Kiss Tiberiu: Am împărţit materialul colegilor la începutul şedinţei ca să putem lua o hotărâre în luna ianuarie.  

 

 Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte      Secretar al judeţului Covasna 

 


