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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 22 decembrie 2010, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 22
decembrie 2010, 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. 517/ 17 decembrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 400 /S/17
decembrie 2010.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei s-a adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Bartha S{ndor şi Fazakas Tibor.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului
Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Dl. Kozma Béla – director – Camera Agricolă Judeţeană Covasna;
- Dl. Szond Szabolcs – director – Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”- Bod Péter
Megyei Könyvtár;
- Dl. Deák Gyula director – Ansamblul de dansuri „Trei Scaune – H{romszék”
Táncegyüttes;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Avem şi alţi invitaţi şi eu aş începe cu aceşti invitaţi.
Vorba lungă, sărăcia omului, spune o zicală veche, dar e bine să vorbim ca să
putem să şi acţionăm împotriva sărăciei. Anul acesta a fost Anul European pentru
combaterea sărăciei şi incluziunii sociale, aceasta a fost tematica competiţiei pentru
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jurnalişti. Am deosebita plăcere să vă anunţ că această competiţie, din România,
în categoria print/online a fost câştigată de Bakk-Dávid Timea din Tg. Secuiesc,
redactorul portalului Transindex. La nivel internaţional, în categoria audiovizual,
Gabriel Butnaru de la Europa FM a primit premiul trei. Bakk-D{vid Timea a câştigat cu
un reportaj cu titlul „Orfani cu părinţi - Ce se întâmplă cu copii lăsaţi în spitale?”,
reportaj realizat cu ajutorul a doi colegi din cadrul DGASPC Covasna. Premiul câştigat
a fost înmânat la Bruxelles pe data de 17 decembrie.
Bakk-Dávid Timea este redactor la protalul Transindex din anul 2006. Consiliul
Judeţean Covasna doreşte s-o felicite pe câştigătoarea din România a Premiului
Jurnalistul Anului European.
Când am pregătit această şedinţă, am simţit că trebuie să-i felicităm şi pe cei doi
colegi din cadrul DGASPC Covasna, pentru că fără ajutorul domnişoarei Sibianu Adél
şi a domnului Rákos Zsolt acest reportaj câştigător nu s-ar fi putut realiza. Dar în
acelaşi timp, dorim să le mulţumim pentru munca lor de fiecare zi.
Suntem mândri de acest premiu, care pe lângă problemele sociale cu care ne
confruntăm a atras atenţia europeană şi asupra oamenilor talentaţi cum sunteţi
dumneavoastră. Vă felicităm!
Bakk-Dávid Timea: Sunt obişnuită că mereu trebuie să fiu foarte atentă dar
acum când toţi cei din sală sunt cu atenţia îndreptată către mine, mi-e greu să vorbesc
în faţa plenului. Trebuie să vă spun că fără ajutorul lui Adél şi Zsolt n-aş fi reuşit să fac
acest reportaj cu care am câştigat. Oricine putea să facă acest lucru dar nu aceasta este
esenţa ci să atragem atenţia asupra sărăciei şi asupra specialiştilor în domeniu care
lucrează pentru salarii foarte mici cu dăruire şi munca lor nu este apreciată deloc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Îi felicităm încă o dată pentru că pe lângă reportajul pe care l-au făcut au atras
atenţia şi asupra talentelor din judeţul Covasna.
(Domnul preşedinte înmânează câte o Diplomă de onoare şi câte o medalie.
Cei din sală aplaudă.)
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 prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea
acestuia cu încă trei proiecte de hotărâri şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean
Covasna şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea asigurării
sustenabilităţii Proiectului „Sistem integrat de Management şi Conştientizare în
România a Reţelei Natura 2000-SINCRON” proiect aprobat în cadrul POS Mediu 20072013, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru
Protecţia Naturii” – Sesiunea nr. 3/2009;
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică
a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a unor imobile
care constituie obiective ale proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 1, judeţul
Covasna„;
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3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010.
Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu aceste proiecte de hotărâri,
iar cele şapte comisiile de specialitate(I-VII) le-au avizat.
Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul
ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun la vot completarea ordinii de zii 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.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene Covasna
– Kovászna Megyei Agrárkamara;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”Bod Péter Megyei Könyvtár;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 112/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Ansamblului de Dansuri „Trei
Scaune-H{romszék”;
5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2011;
6. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Ansamblului de Dansuri
„Trei Scaune – H{romszék” a domnului De{k Gyula-Levente;
7. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Covasna la înființarea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOM[D B[LV[NYOS közösségek közti turizmusfejlesztési t{rsul{s”;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna
nr. 41/2008 privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse
în programul de transport judeţean;
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului
Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Sf.
Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al S.C.
Gospodărie Comunală S.A. – Sf. Gheorghe;
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a unor spaţii din
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11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

imobilul situat în municipiul Sfîntu Gheorghe str. Spitalului nr. 2, clădirea Centrului
stomatologic, aflat în domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind stabilirea unor sărbători oficiale judeţene în Judeţul
Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Covasna şi
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea asigurării sustenabilităţii
Proiectului „Sistem integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei
Natura 2000-SINCRON” proiect aprobat în cadrul POS Mediu 2007-2013, Axa
Prioritară 4- „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia
Naturii” – Sesiunea nr. 3/2009;
Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a
judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a unor imobile
care constituie obiective ale proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 1, judeţul
Covasna„;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010;
Raportul de activitate, pe anul 2009, al unor consilieri judeţeni;
Raportul de activitate, pe anul 2009, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, administraţia publică locală, programe şi investiţi;
Diverse
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?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Acum urmează un moment festiv de Crăciun vin colindătorii din Belin Vale.
(După colinde.)
Domnul profesor Drăgan Alexia: Vă mulţumim că ne primiţi în fiecare an. Am
demonstrat că şi copii din Belin Vale sunt foarte talentaţi şi am dorii ca tot timpul
cultura şi dragostea să rămână între ei.
Vă mulţumim frumos şi La mulţi ani pentru toată lumea.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Mulţumim domnului profesor Drăgan Alexia că în fiecare an
vine la noi cu copii.
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
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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 5, 7, 12 şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 10 şi 13 de pe ordinea
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
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 rapoartele de avizare.
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?
Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre ce s-a prezentat în comisiile de specialitate
nu apare de la ce dată va intra în vigoare, hotărârea.
Rog să fiţi de acord să completăm cu sintagma „începând cu data de 1 ianuarie
2011”.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.
Cine este pentru?

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

-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 107/2010 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara;
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 rapoartele de avizare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2010 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár;
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 rapoartele de avizare.
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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 112/2010
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-H{romszék”;
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 rapoartele de avizare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2011;
Sincer vă spun, nici acum nu înţeleg de ce trebuie să facem acest lucru, dar codul
fiscal aşa prevede.
Eu văd în perspectivă ce urmăresc dar acum sincer vă spun niciodată nu am
înţeles de ce noi trebuie să stabilim preţul la cartofi şi grâu în judeţul Covasna.
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 rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea în funcţia de director al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék” a
domnului Deák Gyula-Levente;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
participarea judeţului Covasna la înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOM[D -BÁLVÁNYOS közösségek közti
turizmusfejlesztési t{rsul{s”;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentanţii judeţului Covasna pentru a face parte din Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
turistică „CIOMADBALVANYOS”, „CSOM[D-B[LV[NYOS közösségek közti turizmusfejlesztési t{rsul{s”
şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu
privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea
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reprezentanţilor judeţului Covasna pentru a face parte din Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
turistică „CIOMAD-BALVANYOS”,
„CSOM[D-B[LV[NYOS közösségek közti turizmusfejlesztési t{rsul{s”, vom folosi
buletine de vot.
Propun ca din partea judeţului Covasna să participe în Asociaţie domnul Kl{rik
L{szló şi încă un coleg din aparatul de specialitate domnul Albert Zolt{n care este
specialist în turism.
Este vorba de un program de lucru de 8 ore/zi şi în viitor dorim să fie incluse
comunele care sunt direct interesate şi se află în apropiere de Ciomad şi de Balv{nyos
mai exact Comuna Bixad şi Turia din judeţul Covasna şi comuna Tuşnad din judeţul
Harghita.
Vă consult dacă aveţi şi alte propuneri?
Tulit Attila: Dacă fracţiune PCM-MPP nu face propunere nu o să consideraţi că
suntem împotrivă?
Tamás Sándor: Nu despre asta este vorba. Noi aşa am considerat că aceşti colegi
au zilnic legătură cu turismul şi ei ar fi cei mai potriviţi să reprezinte judeţul în
Asociaţie.
Tulit Attila: Am înţeles, dar am vrut să ştiţi că noi sprijinim acest proiect.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Există o asociaţie simplă înscrisă la registrul tribunalului dar ca să putem să
accesăm fonduri trebuie să avem o asociaţie de dezvoltare intercomunitară pe această
regiune.
Varga Zoltán: Domnul Albert Zolt{n de unde este? Nu pot să trec pe buletinele
de vot numai numele .
Tamás Sándor: De la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară care s-a înfiinţat
de Judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe şi Oraşul Covasna.
Vă consult dacă aveţi şi alte propuneri?
Nu sunt.
Până când colegii pregătesc buletinele noi mergem mai departe.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 41/2008 privind
înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de
transport judeţean;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László Attila să prezinte Raportul
administratorului public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László Attila: Administratorul public propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Sf. Gheorghe, în scopul
luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală
S.A. – Sf. Gheorghe;
Având în vedere că domnul Klárik László este reprezentatul judeţului Covasna
în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Sf. Gheorghe
iar mandatul dânsului este restrâns şi nu poate decide în probleme financiare, necesită
un mandat special.
Mandatul care vrem să-l acordăm domnului Kl{rik L{szló sună în felul următor:
Se acordă un mandat special domnului Klárik László Attila – administrator
public, în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. –Sf.
Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al S.C.
Gospodărie Comunală S.A. –Sf. Gheorghe.
Reprezentantul judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C.
Gospodărie Comunală S.A. –Sf. Gheorghe va vota în numele şi pe seama judeţului
Covasna majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. –Sf. Gheorghe
fără majorarea valorii nominale a acţiunilor deţinute de judeţul Covasna.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea
Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
prelungirea perioadei de închiriere a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfîntu
Gheorghe str. Spitalului nr. 2, clădirea Centrului stomatologic, aflat în domeniul privat
al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Am fost contactaţi de tehnicienii dentari, care închiriază aceste spaţii, şi ei solicită
prelungirea contractului de închiriere cu încă un an.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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 rapoartele de avizare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind stabilirea unor sărbători oficiale judeţene în Judeţul Covasna;
Acest proiect de hotărâre a fost iniţiat de către nouă consilieri care fac parte din
grupul de consilieri PCM-MPP.
Rog pe domnul Kulcsár-Terza József-György, liderul grupului să prezinte
proiectul de hotărâre.
Kulcsár-Terza József-György: În ultima şedinţă ordinară am discutat despre
acest proiect 1,5 ore şi în sfârşit toată lumea a înţeles valoarea acestui proiect.
Noi juriştii ştim foarte bine că discriminarea nu este permisă în România şi pe
acest principiu solicităm ca ziua de 15 martie să fie zi oficială de sărbătoare cum este şi
ziua de 1 decembrie.
Tamás Sándor:Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu acest proiect de
hotărâre?
Varga Zoltán: Acest proiect de hotărâre într-adevăr a fost promovat de către
grupul de consilieri judeţeni PCM-MPP dar în motivare nu apare motivarea de fapto. Sau invocat articolele 3, 4 şi 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Acest proiect de hotărâre a fost prezentat în cele şapte comisii de
specialitate din care şase comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre iar o comisie a
formulat punctul de vedere şi anume: „dacă legea permite acest lucru” atunci şi ei
avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Potrivit legii, secretarul judeţului îşi formulează punctul de vedere după ce
întregul material a fost analizat de comisiile de specialitate, pentru că în comisiile de
specialitate se pot formula şi amendamente care trebuiesc cuprinse în proiectul de
hotărâre şi numai după aceea se poate exprima cu privire la legalitatea sau nelegalitatea
proiectului de hotărâre propus spre adoptare.
În data de 16 decembrie au avut loc ultimele şedinţe ale comisiilor de specialitate
şi în data de 17 decembrie am redactat un referatul de faţă.
Dă citire referatului secretarului judeţului nr. 401/S/17 decembrie 2010, având
următorul conţinut:
“În conformitate cu prevederile art. 48. alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Subsemnatul Varga Zolt{n, secretar al judeţului Covasna , formulez prezentul
Referat privind neavizarea din punct de vedere juridic al Proiectului de Hotărâre
privind stabilirea unor sărbători oficiale judeţene în Judeţul Covasna, înscris în
proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de
22 decembrie 2010,
MOTIVARE
1. Primul motiv al neavizării îl constituie Deciziile nr. 112 şi 136/2001, 298/2004 ale
Curţii Constituţionale care au statuat că principiul autonomiei locale (caz invocat de
iniţiatori) în cadrul organizării administraţiei publice din unităţile administrativteritoriale nu se referă la existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care
este în general obligatoriu.
Potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţia României „Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare în ţară”.
În consecinţă actele autorităţilor administraţiei publice locale pot fi adoptate
şi/sau emise în aplicarea/executarea legilor. Dacă am subscrie la motivaţia iniţiatorilor
proiectului de hotărâre ne-am găsi în situaţia de a crea la nivel local acte normative
primare, ceea ce cum am arătat mai înainte, este contrară legii.
2. Dacă totuşi am accepta că autorităţile administraţiei publice locale adopta
şi/sau emite acte normative primare, atunci un al doilea motiv al neavizării s-ar baza pe
faptul că Proiectul de hotărâre se încadrează în actele normative reglementate de Legea
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Ca atare proiectul de hotărâre ar fi trebuit adus la cunoştinţă publică, cu cel puţin
30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare şi adoptare de către consiliul
judeţean.
Prezentul referat constituie şi motivaţia pentru refuzul contrasemnării hotărârii
în caz de adoptare de către Consiliul Judeţean Covasna.”
Tamás Sándor: Mulţumesc domnului secretar.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Calinic Sabin: Eu nu am fost la şedinţa comisiei de specialitate fiind în altă
localitate, dar vreau să vă spun un singur lucru şi anume: ultima frază din deciziile
Curţii Constituţionale, citate de domnul secretar al judeţului scriu că aceste decizii sunt
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obligatorii, deci ele sub acest aspect au caracter de lege. Nu poţi să faci nimic. Nu
poţi nici să-l iniţiezi. Pentru că din punct de vedere practic orice fel de hotărâre de acest
gen va fi atacată automat de reprezentantul Guvernului. Şi nici nu se poate altfel. Nu
are cum să nu facă acest lucru. Iar orice instanţă va spune că există o decizie privind
constituţionalitatea care este obligatorie pentru instanţe şi nu se mai discută nimic
altceva. Asta nu însemnă altceva decât că sărbătoarea de 15 martie există ea se
manifestă şi nimeni nu este obligat s-o sărbătorească. Doar printr-o lege s-ar putea face
ceea ce propun colegii. Ar trebui să se facă o iniţiativă legislativă pentru că noi nu avem
atribuţii în acest domeniu şi sub acest aspect.
Este o chestiune procedurală. Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Kulcsár-Terza József-György: Acum, înainte de Crăciun nu vrem să stricăm
atmosfera de sărbătoare, dar este foarte trist, că după 20 de ani în sfârşit a ajuns în faţa
plenului un proiect de hotărâră legat de această sărbătoare şi unii discută despre
legalitate sau nelegalitate.
Domnul coleg Calinic Sabin a spus bine că ar fi trebuit să se facă o iniţiativă
legislativă în Parlament şi acest lucru ar fi trebuit să facă Parlamentarii de etnie
maghiară şi nu au făcut acest lucru.
Eu vă rog să sprijiniţi acest proiect ca să putem adopta.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Am şi eu câteva propuneri şi anume ce este scris în paranteză la art.1 alin. (1) în
proiectul de hotărâre, să scoatem şi art. 1 alin. (1) va suna în felul următor: „Ziua de 15
martie se recomandă a fi sărbătoare oficială în Judeţul Covasna”. De asemenea să
scoatem paranteza şi de la art. 3 unde scrie „Dacă această zi cade pe zi lucrătoare (lunivineri)..” pentru că se subînţelege şi scrie şi că „timpul de lucru pierdut<” ceea ce nu se
pierde. Propun să reformulăm acest alineat şi să sune în felul următor: „Dacă această zi
cade pe zi lucrătoare, această zi se va recupera ulterior”. La art. 4 scrie „Cu aducerea la
îndeplinire se însărcinează preşedintele Consiliului Judeţean Covasna<” şi
preşedintele va emite o dispoziţie în care se specifică ziua în care se va recupera ulterior
această zi de sărbătoare.
Calinic Sabin: Dacă am înţeles bine Consiliul Judeţean Covasna este pus în
situaţia să adoptă o hotărâre fără forţă obligatorie şi cu caracter de recomandare.
Hotărârea este susceptibilă de executare prin forţa de coerciţie a statului şi are şi
o funcţie normativă ori o recomandare nu are funcţie normativă şi atunci mă tem că pe
motive procedurale nu intră în categoria hotărârilor.
Se pot face recomandări dar nu sub forma hotărârilor.
Tamás Sándor: Sunt de acord cu dumneavoastră dar data trecută v-am prezentat
acele instituţii care sunt subordonate Consiliului Judeţean precum şi societăţile
comerciale care sunt subordonate, pentru ei putem adopta o hotărâre. Legat de celelalte
instituţii, cum este instituţia de învăţământ noi nu hotărâm şi nici legat de societăţile
comerciale din judeţ.
Putem formula un apel politic de acest gen.
Varga Zoltán: Şi titlul hotărârii trebuie adus în concordanţă cu partea
dispozitivă.
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Nu putem trece stabilirea unor sărbători oficiale şi eventual recomandarea
unor sărbători oficiale.
Tamás Sándor: Stabilirea este pentru noi şi pentru instituţiile subordonate.
Putem trece stabilirea unor sărbători oficiale în Judeţul Covasna.
Baka Mátyás: Să trecem declararea.
Tamás Sándor: Trecem în titlu „privind stabilirea zilei de 15 martie ca zi de
sărbătoare în Judeţul Covasna”.
Baka Mátyás: Trebuie consacrat că declarăm sărbătoare oficială.
Tamás Sándor: Deci în loc de stabilire trecem declarare.
Varga Zoltán: Deci titlul va fi Hotărâre privind declararea zilei de 15 martie ca zi
sărbătoare oficială în Judeţul Covasna.
Atunci art. 1 sună aşa: „Ziua de 15 martie se recomandă a fi sărbătoare
oficială<”.
Tamás Sándor: Nu, ziua de 15 martie se declară zi de sărbătoare oficială în
Judeţul Covasna.
Solomon Ioan: Ca jurist mă simt dator să-mi spun părea pentru că fără nici un
subiectivism judecăm la rece. Faţă de cele spuse până acum suntem în faţa unei
iniţiative care încalcă legea în mod clar.
Văd că doriţi să îmbunătăţiţi acest proiect de hotărâre, sunt obligat ca jurist şi
conştiinţa mea spune să vă spun ca declararea unui sărbători oficiale pe un teritoriu
anumit se poate face numai prin lege. Ziua de 1 decembrie ca sărbătoare naţională este
stabilit prin Constituţie.
Se ştie foarte bine că numai Codul Muncii stabileşte zilele nelucrătoare.
Noi dacă adoptăm aşa ceva, trebuie să fim conştienţi, ne arogăm aspectul sau
condiţia de parlament regional. Ceea ce după cunoştinţele mele nu există în România.
Noi suntem un consiliu judeţean, o autoritate al administraţiei publice judeţene
care are obligaţia după legile ţării să pună în executare legile, să respecte şi să
administreze teritoriul.
Pe lângă transparenţa decizională care nu e respectată în cazul de faţă, ab initio
din start un astfel de proiect de hotărâre nici nu putea fi inclus pe ordinea de zi, pentru
că de la sine este nelegal.
Noi nu avem competenţe de a stabili zile oficiale de sărbătoare şi să declarăm zile
nelucrătoare. Ştim foarte bine că presupun o serie de consecinţe sub aspectul
programului, de lucru al salariului şi aşa mai departe.
E ca un act politic împotriva aspectelor de constituţionale şi de legalitate care
trebuie să stea în faţa noastră.
Dacă asta doriţi, faceţi cum vreţi.
E păcat, că de sărbători când ar trebui să dăm mai multă dovadă de înţelepciune
şi înţelegere între oameni, iarăşi dăm un prilej de discordie şi de scandal public.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre reformulat cu modificările propuse.
Cine este pentru?

23 de voturi
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Este cineva contra?

Dacă se abţine cineva?

6 voturi (Agrigoroei Gică, Bote Aurel, Calinic
Sabin, Joós Ştefan Leontin, Solomon Ioan, Zărnescu
Gheorghe.)
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru” şi 6 voturi „contra”, se aprobă
hotărârea cu modificările propuse.
Reluăm punctul şapte.
Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a
votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze
urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Dl. secretar al judeţului Varga Zoltán a distribuit buletinele de vot şi a explicat
modul de votare.
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. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanţii judeţului Covasna pentru a face parte din Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
turistică „CIOMAD-BALVANYOS”,
„CSOM[D-B[LV[NYOS közösségek közti turizmusfejlesztési t{rsul{s”.
Varga Zoltán: A prezentat procesul-verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: A prezentat proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să
prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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?
Klárik László Attila: Având în vedere că trebuie să trecem în hotărâre şi
patrimoniul iniţial, deja şi Consiliul Judeţean Harghita a trecut ca patrimoniu iniţial
suma de 25 de mii de lei şi o cotizaţie anuală tot de 25 mii de lei propun ca şi Judeţul
Covasna să participe cu aceleaşi sume.
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Deci patrimoniu iniţial de 25 de mii lei şi cotizaţie anuală de 25 de mii de lei.
Tamás Sándor: Trebuie să avem grijă să nu plătim nici noi pentru cei din
Harghita şi nici ei pentru noi.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea domnului administrator public
Klárik László Attila.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul doisprezece ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre Proiect
de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Covasna şi Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului
„Sistem integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000SINCRON” proiect aprobat în cadrul POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” –
Sesiunea nr. 3/2009;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László Attila: 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a judeţului
Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a unor imobile care
constituie obiective ale proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 1, judeţul Covasna„;
Primul contract în proiectul Drumul apelor minerale l-am semnat în numele
Consiliului Judeţean Covasna în luna octombrie 2008, contract care prevede 8 locaţii,
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Baraolt, Belin, Bixad, Malnaş, Bodoc, Breţcu, Sf. Gheorghe şi Vâlcele, de a
reconstrui băile tradiţionale sau a construi alte băi şi construirea de drumuri.
Primarii comunelor respective au semnalat, de mai multe ori, că nu au
posibilitate financiară de a susţine în continuare acest program, iar noi ne-am gândit săi sprijinim şi să preluăm finanţarea acestui program pentru că în majoritatea cazurilor
sunt finalizate lucrările.
Am decalat termenul de execuţie până pe 30 iunie. În această perioadă putem să
finalizăm lucrările conform programului, dar numai dacă preluăm acest locaţii.
După ce am terminat lucrările locaţiile se vor înapoia comunelor.
Tulit Attila: Acest proiect de hotărâre este dintre acele trei proiecte de hotărâri
cu care am completat proiectul ordinii de zi aşa că o să solicit nişte informaţii.
Aşa am înţeles din expunerea de motive că suma de 569. 166 mii de Euro a fost
plătit deja dar mai este de plătit o sumă de aproximativ 1,5 milioane de Euro.
Tamás Sándor: Da.
Tulit Attila: Asta însemnă că până la data de 30 iunie Consiliul Judeţean trebuie
să plătească această sumă.
Deci, această sumă va fi inclusă în bugetul pe anul viitor.
Tamás Sándor: Da.
Tulit Attila: Între cele 8 consilii locale sunt şi consilii locale care sunt destul de
stabile din punct de vedere financiar şi totuşi au probleme cu finanţarea programului
atunci noi vom avea posibilitatea de a finanţa.
(A sosit domnul consilier Fazakas Tibor. De la acest moment al şedinţei sunt
prezenţi la şedinţă 29 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean
Covasna.)
Tamás Sándor: Noi anul asta am fost buni gospodari şi cred vom fi şi anul viitor
şi avem fonduri pentru realizarea acestui program.
Am discutat mult ce să preluăm dar am ajuns la concluzia că trebuie să le
preluăm pe toate. Nu putem face excepţii.
Le preluăm pe toate, le terminăm, după care restituim consiliilor locale.
Tulit Attila: Nu se va întâmpla ca aceste imobile să figureze ca garanţie, deci
putem restitui consiliilor local.
Tamás Sándor: Nu vor figura ca garanţie. Vom putea restitui şi ei vor
administra.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka şi dl. administrator
public Klárik László Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Klárik László Attila: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
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Tamás

Sándor:

Supun

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

la

vot Proiectul de hotărâre.

30 de voturi
-

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 Proiectul de hotărâre cu
privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2010;
Având în vedere că este vorba de un proiect de hotărâre cu care am completat
ordinea de zi, rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte materialul.
Ferencz Lajos: În urma aprobării listei modificate a lucrărilor de reabilitare,
modernizare şi asfaltarea drumurilor judeţene şi locale de către doamna Ministru Elena
Udrea. Propunem diminuarea bugetului propriu al judeţului cu 1.496 mii de lei urmând
ca această sumă să fie redistribuită conform acestei liste aprobate, următoarelor
localităţi; Băţani Mari, Ilieni, Poian, Ghidfalău şi Moacşa.
Tamás Sándor: Mulţumim.
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 rapoartele de avizare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate, pe
anul 2009, al unor consilieri judeţeni;
Aţi primit în scris Rapoartele consilierilor Csóg Ignatiu, Kiss Tiberiu, KulcsárTerza József-György, Solomon Ioan şi Tulit Attila.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materialele?
Nu sunt.
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Consiliul ia act

de

materialele prezentate.

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate, pe
anul 2009, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administraţia publică
locală, programe şi investiţi;
Aţi primit în scris şi acest material.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Raportul de activitate al comisiei
nr. III.?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Nu s-a înscris nimeni.
Săptămâna viitoare s-ar putea să avem o scurtă şedinţă extraordinară pentru că
s-ar putea ca Guvernul să ne aloce nişte sume. Dacă se adevereşte atunci vom convoca o
şedinţă extraordinară.
Dacă nu ne întâlnim atunci Vă urez sărbători fericite.
Tulit Attila: Aş dori să mulţumesc fracţiunii UDMR că a susţinut proiectul de
hotărâre iniţiat de noi şi sper că şi altă dată ne vor sprijinii în asemenea cazuri.
Tamás Sándor: A fost un lucru firesc.
Aş vrea să vă mulţumesc pentru colaborarea şi activitatea în anul pe care-l lăsăm
în urmă, cu toate divergenţele sau opiniile pe care le avem.
Aşa este normal mi se pare. Lumea merge înainte dacă avem opinii diferite.
Aş dori să evidenţiez că hotărârile din acest an au fost adoptate în proporţie de
98% cu unanimitate de voturi şi asta înseamnă că după divergenţe am ajuns la un
numitor comun.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare. şi vă urez Sărbători fericite!
Vă invit să ciocnim un pahar de şampanie.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

