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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 29 august 2013, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

august 2013, 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. 179/23 august 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 128/S/23 august 

2013. 

 Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii Dezső Csongor Attila, Dimény György, Klárik Attila, 

Orbán Miklós, Tompa György şi Tóth-Birtan Csaba.  

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 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 al 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-Marton István – director, Centrul de Cultură al Judeţului Covasna; 

- D-na Vass Mária – director general, DGASPC Covasna; 

- Dl. Gáj Nándor – director general, Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 

- Dl. Könczei Csaba – director executiv, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului 

Covasna; 

- Dl. Fejér Alexandru – director, S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

- Dl. Ştiopu Ioan Marian – director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret; 

- Dl. Popa Traian Ion – comisar şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna; 

- Dl. colonel Radu Tudorel; 

- Dl. Băncilă Leca – primar, Primăria Întorsura Buzăului; 
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- 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; 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 23 iulie 2013, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv 

la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 23 iulie 2013.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 1 august 

2013, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna 

www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării 

eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 1 august 2013.  

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu scoaterea de 

pe proiectul ordinii de zi al proiectului de hotărâre de la punctul 13 şi anume: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor 

executate în cadrul Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Întorsura 

Buzăului”, respectiv transmiterea imobilului care a constituit obiectiv de investiţie al 

Proiectului „Închiderea depozitului neconform de la Întorsura Buzăului” din 

proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna în proprietatea publică al oraşului Întorsura Buzăului şi în administrarea 

Consiliului local al oraşului Întorsura Buzăului; 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru închiderea 

depozitului neconform de deșeuri din orașul Întorsura Buzăului a fost încheiat în data 

de 28.08.2013. Însă în acest proces verbal în anexa nr. 2 au fost menționate unele lucrări 

care nu au fost executate și pentru a căror remediere a fost  stabilit 30 de zile de la data 

recepției. În vederea executării acestor lucrări respectiv pentru stabilirea valorii finale a 

investiției se impune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. 
 

Totodată propun să fiţi de acord cu modificarea titlului Proiectului de hotărâre 

înscris la punctul 10 în proiectul ordinii de zi şi anume, Proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie 

ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale 

Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Proiectul de hotărâre arătat mai înainte a fost avizat în această variantă de către 

comisiile de specialitate. 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de modificare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea proiectului ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

113/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca 

structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică 

2. 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 la punctul de 

intrare/ieşire în/din judeţul Covasna, la intersecţia DN11B cu DJ114 (Sânzieni) şi la 

intersecţia DN11 cu DN 2D (Tinoasa); 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2013; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 49/2013 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din 

bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2013; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 9/2013 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2013, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinţei 

bunurilor, conform art. 62 şi 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de Cultură al Judeţului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési 

Központ; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a 

planului de școlarizare și a taxelor de școlarizare pentru anul școlar 2013 – 2014, 

precum și a organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Covasna în consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea 

acestuia, precum şi în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a Judeţului 

Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona 

și în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Sfântu 

Gheorghe, aflate în domeniul public al judeţului Covasna din administrarea 

Consiliului Județean Covasna în administrarea Muzeului Național Secuiesc; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna la selecţia şi implementarea de proiecte în 

cadrul programului social sub umbrela Avon Cosmetics intitulat „Proiecte pentru 

Victimele Violenţei Domestice” 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economice-militare a judeţului 

Covasna, Ediţia 2013; 

16. Raport de activitate a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pe primul 

semestru anul 2013; 

17. Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la 

informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2013; 

18. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul I al anului 2013; 

19. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al 

anului 2013; 

20. Diverse 

- Informarea scrisă domnului Henning László János ,vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna cu privire la efectuarea a 5 zile din concediul de odihnă 

începând cu data de 26 august 2013; 

- Informarea scrisă domnului Nagy Iosif, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna cu privire la efectuarea a 4 zile din concediul de odihnă începând cu 

data de 20 august 2013; 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 
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Kulcsár-Terza József-György: Am o rugăminte care este legat în mod indirect 

de ordinea de zi şi anume: rog ca şedinţele comisiilor de specialitate să fie ţinute 

înaintea şedinţei cu 2-3 zile aşa cum a fost şi până nu de mult.  

După părerea mea nu este o metodă bună ca să ţinem în comun şedinţele 

comisiilor de specialitate înaintea şedinţei consiliului judeţean cu o oră, pentru că nu 

avem la dispoziţie timp suficient pentru a cunoaşte aprofundat materialele şi a formula 

observaţii legate de acestea. 

Tamás Sándor: De probă am introdus această variantă, de a ţine împreună 

şedinţele comisiilor de specialitate mai ales în lunile de vară, ca să fim mai operativi şi 

ca să vedem cum funcţionează. 

Dacă această încercare nu a avut cu succes, atunci începând de luna viitoare vom 

revenii la metoda veche. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii legate de proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 6 şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 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? 
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Cu 25 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 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea 

înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, 

fără scop lucrativ, cu personalitate juridică;  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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 la punctul de intrare/ieşire în/din judeţul Covasna, la intersecţia 

DN11B cu DJ114 (Sânzieni) şi la intersecţia DN11 cu DN 2D (Tinoasa); 

 

Este prezent şi domnul Popa Traian Ion, comisar şef al Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Covasna, pe care-l salutăm cu respect şi îl rog ca în câteva cuvinte să ne 

informeze despre aspectul pozitiv al demersului nostru comun. 

Popa Traian Ion: Cu mulţi dintre dumneavoastră nu ne-am văzut de mult timp, 

dar îi salut în acest moment.  

Nu ştiu dacă pot să exprim în cuvinte cât de utile sunt şi cât de mult ne ajută 

aceste camere de luat vederi, dar pot să vă spun că în procent de 90% din cazurile de 

furturi au fost rezolvate datorită acestor camere de luat vederi. 

Nu numai noi beneficiem de aceste camere ci şi cei din judeţele limitrofe. 

Avem foarte multe cereri din judeţele limitrofe referitoare la maşini furate, 

persoane care sunt urmărite, mai ales în această perioadă când s-au întors acasă aşa zişi 

străini, deci cei care lucrează în Italia, Spania, Franţa etc.  
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Datorită acestor camere am reuşit să prindem şi urmăriţi internaţionali care au 

traversat judeţul şi se deplasau spre Moldova.  

Deci, n-am cum să contest eficienţa, eficacitatea acestor camere de luat vederi, 

mai ales că avem şi soft care ne ajută să vedem şi în timpul nopţii atât numerele 

autoturismelor cât şi persoanele din interiorul maşinii.  

Este un lucru extraordinar pentru că nu pot decât să vă mulţumesc şi vă rog în 

continuare, desigur în funcţie de posibilităţile financiare pe care le aveţi, să dezvoltăm şi 

în zona Baraolt, de şi ştiu că acolo sunt probleme legate de alimentarea cu curent 

electric, dar poate o să găsim o soluţie. 

Punctele respective unde vor fi montate aceste camere sunt într-adevăr foarte 

bune şi ne vor ajuta, în mod cert, în activitatea noastră.  

Eu vă mulţumesc şi în numele colegilor de la Inspectoratul de Poliţie pentru 

iniţiativa dumneavoastră, pentru ajutorul dumneavoastră şi vă asigurăm de tot sprijinul 

nostru în ceea ce vă interesează. 

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Vă mulţumim şi noi. 

Momentan avem camere montate în trei puncte din Judeţ şi anume la Chichiş, la 

intersecţia de la Reci şi la Breţcu acum urmează să se monteze la Sânzieni şi la Tinoasa. 

Noi suntem disponibili şi deschişi să montăm şi în zona Baraoltului. 

În dată ce găsim soluţia tehnică cu siguranţă o să montăm camere video şi în 

zona respectivă. 

Popa Traian Ion: Pentru noi este un mare ajutor şi ne bucurăm de aceste camere 

video noi montate şi dacă se montează numai unu-doi în funcţie de posibilitatea 

dumneavoastră financiară. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Vă consult dacă aveţi şi alte intervenţii?  

Fekete Carol: Am şi eu o întrebare.  

Este un lucru foarte bun că se montează camere video, de exemplu la Sânzieni, 

unde se circulă foarte multe căruţe, nu există nici trotuar şi circulaţia este greu pentru 

maşini.  

Întrebarea mea este dacă aceste camere vor observa şi căruţaşii? Furtul în această 

zonă este la modă şi dacă aceste camere vor fi de ajutor la prinderea căruţaşilor care 

fură, pentru că aşa se pare, că nimeni nu face nimic pentru asta. 

Popa Traian Ion: Referitor la nimeni nu face nimic pentru acest lucru, pot să vă 

aduc şi statistică să vedeţi că din miile de furturi pe care le avem, în procent de 90% 

sunt prinşi autorii. Nu zic că în a doua sau în a treia zi dar sunt prinşi, deci în procent 

de 90% sunt identificaţi autorii. 

În judeţul Covasna infracţiunile cu autori necunoscuţi sunt în procent foarte mic. 

Că la parchet se dă scoatere de sub urmărire penală asta nu mai este sarcina 

noastră. 

Bănuiesc că dumneavoastră v-aţi gândit la furturile de pe câmp. 

Fekete Carol: Da. 

Popa Traian Ion: Am fost prezent la toate şedinţele care au fost organizate de 

primari şi la care m-au invitat, dar nu pot cu doi oameni de la un post de poliţie să 

asigur şi paza câmpului. 
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În zonele „fierbinţi” beneficiem şi de sprijinul unui număr mai însemnat de 

jandarmi, care vor fi prezenţi la sfârşit de săptămână, tocmai pentru a preîntâmpina sau 

a reduce aceste furturi de pe câmp.  

Vom face cât vom putea 20-30 de oameni, plus jandarmii, dar ei din păcate sau 

din fericire nu pot să acţioneze decât cu poliţiştii.  

Degeaba aduc eu la un post de poliţie unde am 2 poliţişti 10 jandarmi pentru că 

nu are cum să acţioneze, deci trebuie să aduc 2 jandarmi sau maximum 4 care să 

patruleze împreună cu poliţistul. 

Am apelat şi la prefect şi la dumneavoastră, deci cunoaşteţi problema şi vă rog să 

rugaţi primarii să organizeze paza obștească pe câmp, care nu este împotriva legii. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Chiar vroiam să vă mulţumesc în numele primarilor pentru ajutorul 

dumneavoastră, însă paza obştească este o problemă, pentru că cetăţeanul de 65 de ani 

din Valea Crişului ce poate să facă cu cetăţeni de altă naţionalitate, când vin 2-5 flăcăi.  

Eu cred că trebuie să colaborăm puţin mai strâns cu jandarmeria şi cu colegii 

dumneavoastră pentru că altfel localnicii nu fac faţă. 

Popa Traian Ion: Cunosc aceste aspecte şi trebuie să vă spun că şi elasticul care 

se întinde foarte tare, se rupe. Cu oamenii pe care-i o am nu pot să organizez şi patrule 

intercomunale. 

Am dat dispoziţie către toate posturile de poliţie şi astăzi am avut şedinţă cu toţi 

şefii posturilor, să aibă în vedere drumurile judeţene, drumurile comunale şi drumurile 

prioritare în ideea de a veghea cât mai de aproape câmpurile, căruţele, concetăţenii 

noştri care toată vara au stat la căldură şi acum le foame. 

Facem cât putem cu toată bunăvoinţa noastră. 

Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Să vă spun şi ceva pozitiv: eu stau la Târgu Secuiesc pe strada Fortyogó, care este 

pe lângă drumul naţional. Pe acest drum trec 13 mii de maşini zilnic şi colegii 

dumneavoastră întotdeauna sunt acolo şi pe timpul nopţii. 

Fiul meu acum câţiva ani când, era mai mic m-a întrebat: „Tati! Poliţiştii 

niciodată nu dorm?”. 

El vedea numai maşina poliţiei şi poliţişti în uniformă şi credea că mereu aceleaşi 

persoane sunt acolo. 

Popa Traian Ion: Avem o mare problemă cu sindicatele. Pentru orice decizie 

poliţiştii se adresează sindicatului şi ei vin şi reproşează, ne ameninţă că ne dau în 

judecată pentru că nu le respectăm drepturile la ore libere etc., dar astea sunt 

problemele noastre interne şi nu ale dumneavoastră. 

Nu le-am acceptat concedii mai mari de 21 de zile, tocmai pentru idea ca să fim 

cât mai mulţi prezenţi în această perioadă dificilă. 

Tamás Sándor: Mulţumim domnului comandat. 

Popa Traian Ion: Eu vă mulţumesc. 

Bodó Lajos: Am şi eu o întrebare legată de tema respectivă: nu se poate să 

adopte Consiliul Judeţean Covasna o hotărâre, care va fi transmis către toate primăriile, 

ca cine nu are teren în zona respectivă nu are ce căuta în zonă. 

Nu ştiu dacă e legal o asemenea hotărâre pe baza căruia pot fi trase la 

răspundere cei care intră în zonă şi nu au ce căuta acolo. 
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Tamás Sándor: Nu avem asemenea posibilitate. 

Bodó Lajos: De ce? Dacă n-ai teren în zonă nu ai ce căuta acolo, mai ales cu 

maşina. 

Tamás Sándor: Cetăţenii au dreptul la liberă circulaţie din Spania până în 

Ucraina.  

Bodó Lajos: Dar nu este pe drum public.  

Benedek Erika: Intrarea interzisă cu excepţia riveranilor.  

Tamás Sándor: Eventual consiliul locat poate adopta asemenea hotărâre.  

Alte intervenţii dacă sunt? 

Moroianu Ioan: Părerea mea este că poliţia comunală întocmeşte dosarul iar 

instanţa nu îşi urmează gravitatea faptei să primească o pedeapsă, iar indivizii care au 

comis fapta sunt amendaţi dar nu primesc puşcărie şi aşa sunt încurajaţi pentru că nu 

fac puşcărie. 

Asta e problema. Aceeaşi persoană comite de mai multă ori fapta, aceeaşi faptă. 

În zona localităţii Breţcu, comunitatea romilor este forte mare şi în aşa fel sunt 

încurajaţi. 

Am înţeles şi de la televizor că puşcăriile sunt pline şi că faptele lor fiind minore 

nu primesc puşcărie. 

Vă mulţumesc. 

Popa Traian Ion: Invitaţi-i pe cei de la parchet.  

Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Popa Traian Ion: Pot să mă retrag. 

Tamás Sándor: Sigur. 

Domnul comandant vă mulţumim pentru prezenţă. 
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La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2013;   

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2013 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor 
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culturale, pentru activităţi educativ- ştiinţifice, sportive, de recreere şi de 

tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean 

Covasna pe anul 2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 9/2013 cu privire la 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, în vederea 

stabilirii venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, conform art. 62 şi 63 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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. 

Domnul consilier Bodó Lajos a fost iniţiatorul proiectului şi îl rog să ne prezinte 

în câteva cuvinte. 

Cziprián Kovács Loránd: Ne-a prezentat deja. 

 

Tamás Sándor: Bine. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional Secuiesc-

Székely Nemzeti Múzeum; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Cultură al 

Judeţului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a planului de școlarizare și a 

taxelor de școlarizare pentru anul școlar 2013 – 2014, precum și a organigramei și 

statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Gáj Nándor: Având în vedere că deţin funcţia de director al Școlii Populare de 

Arte și Meserii Sfântu Gheorghe nu voi participa la deliberare şi nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulţumim. 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie 

ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale 

Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie 

ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale 

Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului 

Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna 
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prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru desemnarea 

reprezentanţilor în: 

- Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” - Bod Péter 

Megyei Könyvtár; 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Klárik 

Attila.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Am vorbit cu domnul consilier Klárik Attila şi acceptă desemnarea.  

- Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti 

Múzeum; 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Bagoly 

Miklós Levente.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul consilier Bagoly Miklós Levente dacă acceptă desemnarea? 

Bagoly Miklós Levente: Da. Accept. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

- Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna-

Kovászna Megyei Művelődési Központ; 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Demeter 

László. 

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul consilier Demeter László dacă acceptă desemnarea? 

Demeter László: Da. Accept. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

- Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe-

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe doamna consilier 

Keresztely Irma. 

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe doamna consilier Keresztely Irma dacă acceptă desemnarea? 

Keresztely Irma: Accept. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

- Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe; 

Benedek Erika: Fracţiunea PPMT-EMNP propune pe domnul Tompa György, 

care nu este prezent dar acceptă desemnarea.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 
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- Consiliul de Administraţie al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – 

Háromszék”; 

Kulcsár-Terza József György: Propunem pe domnul consilier Pethő István. 

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul consilier Pethő István dacă acceptă desemnarea? 

Pethő István: Da. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

- Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Covasna; 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Grüman 

Róbert Csongor. 

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul consilier Grüman Róbert Csongor dacă acceptă desemnarea? 

Grüman Róbert Csongor: Accept. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

- Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna;  

Calinic Sabin: Propunem pe domnul Radu Iosif.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul consilier Radu Iosif dacă acceptă desemnarea? 

Radu Iosif: Da.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

- doi reprezentanţi în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona; 

Calinic Sabin: Propunem pe domnul Goga Octavian.  

Benedek Erika: Fracţiunea PPMT-EMNP propune pe Benedek Erika. 

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe doamna Benedek Erika şi pe domnul Goga Octavian dacă acceptă 

desemnarea? 

Benedek Erika: Accept. 

Goga Octavian: Accept.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

- trei reprezentanţi în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe doamna consilier Tatár 

Márta Éva şi pe domnul Tóth Zoltán. 

Benedek Erika: Fracţiunea PPMT-EMNP propune pe domnul consilier Szakács 

Zoltán. 
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Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Întreb pe consilierii Tatár Márta Éva, Tóth Zoltán şi Szakács Zoltán dacă acceptă 

desemnarea? 

Tatár Márta Éva: Accept. 

Tóth Zoltán: Accept. 

Szakács Zoltán: Accept.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Gáj Nándor: Având în vedere că se desemnează reprezentantul în Şcoala 

Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe, la care deţin funcţia de director, nu voi 

participa la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulţumim. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct şi mergem 

mai departe.  

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe 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 judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe, vom folosi 

buletine de vot. 

 

În Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe reprezentantul judeţului Covasna era fostul administrator public, domnul 

Klárik László Attila şi în locul dânsului propun actualul administrator public, domnul 

Kovács Ödön.  

Acest lucru este bine şi din punctul de vedere a legislaţiei în vigoare ca să facă 

parte cineva din partea operativă a Consiliului Judeţean. 

 

Deci, din partea UDMR-ului propun pe domnul Kovács Ödön. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Consult pe domnul Kovács Ödön dacă acceptă desemnarea? 

Kovács Ödön: Accept.  

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm şi acest punct şi 

mergem mai departe.  
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La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” 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 judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, vom folosi buletine 

de vot. 

La fel ca şi punctul anterior, reprezentantul judeţului a fost administratorul 

public Klárik László Attila. 

Din partea UDMR-ului propun pe domnul Kovács Ödön 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

 

Dacă persoana propusă acceptă desemnarea? 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Consult pe domnul Kovács Ödön dacă acceptă desemnarea? 

Kovács Ödön: Accept.  

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm şi acest punct şi 

mergem mai departe.  

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, aflate în 

domeniul public al judeţului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna 

în administrarea Muzeului Național Secuiesc; 

 

Este vorba despre terenul de pe lângă Muzeul Naţional Secuiesc. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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.  
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Cine este pentru? 25 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna la selecţia şi implementarea de proiecte în cadrul programului social 

sub umbrela Avon Cosmetics intitulat „Proiecte pentru Victimele Violenţei Domestice”; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Raportul de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Eu am o singură remarcă cu privire la expunerea de motive care sună în felul 

următor: „Victimele violenţei domestice (femei şi copii).” 

Bărbaţii unde sunt?  

Este un fel de discriminare. Putem vorbii şi de violenţă domestică verbală. 

Vass Mária: Până acum nu s-a prezentat nici un bărbat la noi ca să solicite 

ajutorul nostru.  

Calinic Sabin: Pentru că bărbaţii sunt mai timizi.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Este vorba de un proiect în valoare de 15 mii de $ la care contribuţia Consiliului 

Judeţean este de 1.565 $. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind actualizarea Monografiei economice-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2013; 
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Este prezent domnul colonel Radu Tudorel şi îl rog să ne prezinte materialul. 

Radu Tudorel: Prezintă materialul. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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: Rugămintea noastră este în pauza când va fi votul 

secret să putem studia anexele proiectului de hotărâre, pentru că nu au fost publicate pe 

site şi să trecem la vot după ce am studiat anexele. 

Tamás Sándor: Nu au fost publicate pe site pentru că sunt informaţii secrete. 

Deci, suspendăm discuţiile şi o să luăm decizia după votul secret. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe primul semestru anul 2013; 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind 

activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de 

interes public, în semestrul I al anului 2013; 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la 

modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I 

al anului 2013; 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 
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La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul asupra 

aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de 

către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2013; 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

- Informarea scrisă domnului Henning László János ,vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna cu privire la efectuarea a 5 zile din concediul de odihnă începând cu 

data de 26 august 2013; 

 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreşedinte Henning László János. 

 

- Informarea scrisă domnului Nagy Iosif ,vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna cu privire la efectuarea a 4 zile din concediul de odihnă începând cu data de 20 

august 2013; 

 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif. 

 

Vă consult dacă dumneavoastră aveţi probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse? 

Cziprián-Kovács Loránd: Ce se va întâmpla cu DJ121? 

Tamás Sándor: După 5 luni de zile de chinuit cu diferite firme care au depus 

contestaţii, o firmă care avea doi angajaţi, din Braşov, a depus contestaţie la Bucureşti şi 

care considera condiţia de a avea specialişti în domeniu o discriminare, am ajuns în 

sfârşit la încheierea contractelor, care înseamnă că săptămâna viitoare încep plombările 

în tot judeţul. 

În zona Baraolt lucrările de plombare se vor începe de la Baraolt spre Micfalău. 

Cziprián-Kovács Loránd: Pe unele porţiuni pe acel drum judeţean arborii fac o 

umbră destul de consistentă pe carosabil. 

Eu aş propune, în măsura posibilităţilor, la aceşti arbori, coronamentul să fie într-

un fel tăiat, modificat în sensul în care să facă o umbră mai mică asupra carosabilului, 

nu de alte, dar pe acele porţiuni evident îngheţul timpuriu va afecta plombele din cauza 

umbrei şi a temperaturii destul de scăzute. 

Tamás Sándor: Şi noi ne-am gândit la acest lucru dar problema este puţin mai 

complicată pentru că terenul de pe lângă drum este în proprietatea statului şi în 

administrarea Romsilva sau în proprietate privată. 

Am luat legătura cu ei pentru că noi nu neputem atinge de fondul forestier. 

Asemenea probleme sunt şi pe tronsonul Tg. Secuiesc-Bálványos.  

Am luat legătura cu ei, le-am adresat rugămintea, prima dată verbală şi dacă nu 

se execută atunci o să-i dăm în instanţă. 
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Cziprián-Kovács Loránd: Este vorba numai de tăierea coronamentului şi 

nu de tăiere propriu zisă. 

Tamás Sándor: Cum v-am spus, am luat legătura cu ei şi sperăm că se va rezolva 

problema. 

Alte intervenţii dacă sunt? 

Kulcsár-Terza József-György: Am citit în ziar că am pierdut procesul în legătură 

cu Sistemul integrat de management al deşeurilor. 

Întrebarea mea este: ce se va întâmpla pentru cu ştim că termenul de execuţie 

este iunie 2015? 

Pe vremea aceea eu nu am fost de acord să angajăm avocaţi ştiind că asta ne 

costă. 

Data trecută când am discutat despre un asemenea caz domnul preşedinte ne-a 

zis că cheltuielile de judecată se pot recupera de la cel care pierde în proces. 

În acest caz cheltuielile procesului sunt o pagubă pentru judeţ? 

Tamás Sándor: Sistemul integrat de management al deşeurilor trebuie să fie 

finalizată până la 16 decembrie 2015. 

Am derulat 10 achiziţii publice, avem încheiate 8 contracte şi a 9-a pentru 

achiziţionare echipamente este deja publicat pe SEAP iar a 10-a este construcţia efectivă, 

la care sunt problemele. Noi încercăm să ne folosim de toate posibilităţile legale ca să 

avansăm şi această parte, dar deocamdată stăm într-un loc, pentru că Autoritatea 

Naţională de Monitorizare a Achiziţiilor Publice a şasea oară ne-a restituit 

documentaţia, munca Comisiei noastre. 

Singura cale de a ieşi din această situaţie ar fi fost decizia instanţei, dar instanţa 

nu a luat nicio decizie, ci ne-a restituit dosarul. 

O să rezolvăm şi această problemă pentru că în curând vom numi o altă comisie 

şi o să vedem calea legală prin care putem ieşi din această situaţie. 

Proiectul nu este în pericol cum se putea citi din ziare. 

Ieri a avut loc predarea la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului 

„Închiderea depozitului neconform de la Întorsura Buzăului” care face parte din 

proiect, cam peste o lună va fi gata şi la Covasna şi o să începem lucrările şi la Tg. 

Secuiesc. 

Mergem înainte! 

Până la 16 decembrie 2015 mai avem timp şi practic într-un an se poate efectua 

construcţia. 

În momentul de faţă două firme concurează, unu din România şi unu din 

Ungaria, pentru efectuarea construcţie. 

Firma din Ungaria a oferit 55% din valoarea proiectului, sumă care mi s-a părut o 

ofertă ireală.  

Avem dubii cum se poate efectua această lucrare din 55% din valoarea 

proiectului care este 27 milioane de lei.  

Kulcsár-Terza József-György: Deci suntem în termen. 

Tamás Sándor: Da, suntem în termen. 

Cziprián-Kovács Loránd: Aş dori să vă întreb dacă vreo instituţie subordonată 

Consiliului Judeţean sau altă instituţie publică au primit rectificare de buget din partea 

instituţiilor centrale? 

Tamás Sándor: Nu.  
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Kulcsár-Terza József-György: Mă scuzaţi dar nu am primit răspuns la a II-a 

întrebare formulată de mine. 

Tamás Sándor: Aşa este cu avocaţii, o dată câştigă, o dată pierd. 

Am aşteptat ca domnul consilier să ne întrebe cum stau lucrurile cu programul 

„Primul ghiozdan”, dar nu ne-a întrebat aşa că vă informez că în data de 10 septembrie 

orele 10,00 va avea loc predarea a 2.400 de ghiozdane, pentru copii din clasa 

pregătitoare, prin directorii şcolilor şi în faţa doamnei Keresztely Irma, inspectorul şef al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

Aceste ghiozdane conţin un set de creioane colorate, caiete de colorat şi un 

termos pe care este stema judeţului şi care se poate folosi la excursii sau la alte activităţi. 

Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt.  

Să luăm o pauză de 10 minute până când vor fi gata buletinele de vot. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: S-au confecţionat buletinele de vot. 

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. 

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 

 

După pauză. 

Reluăm punctul zece de pe ordinea de zi.  

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din 

subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a 

Judeţului Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök 

Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 

 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal. 

 

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul 

de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II, IV, V şi VIII 

să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să 

prezinte Raportul Direcţiei Economice.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 18 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot consilierii Ambrus József, Bodó Lajos, Calinic Sabin, 

Cziprián-Kovács Loránd, Goga Octavian, Morianu Ioan şi Radu Iosif) 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul unsprezece de pe ordinea de zi.  

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. Sf. Gheorghe. 

 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul 

de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István şi dl. director 

executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi 

al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 18 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot consilierii Ambrus József, Bodó Lajos, Calinic Sabin, 

Cziprián-Kovács Loránd, Goga Octavian, Morianu Ioan şi Radu Iosif) 
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În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul cincisprezece de pe ordinea de zi şi anume: Proiectul de 

hotărâre privind actualizarea Monografiei economice-militare a judeţului Covasna, 

Ediţia 2013; 

Întreb de la domnul Kulcsár-Terza József-György dacă a reuşit să studieze 

anexele de la proiectul de hotărâre? 

Kulcsár-Terza József-György: Am reuşit să studiem dar anexele au lipsuri şi din 

acest motiv consilierii din fracţiunea PPMT- EMNP şi PCM-MPP o să ne abţinem de la 

vot. 

Am observat aceste lipsuri şi anul trecut, am şi propus să analizăm să vedem ce 

se poate face, lucru care nu s-a întâmplat, aşa că noi ne vom abţine de la vot. 

Tamás Sándor: Am înţeles.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 12 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 6 „abţineri” (Bedő Zoltán, Benedek Erika, Fekete 

Carol, Kulcsár-Terza József-György, Pethő István şi 

Szakács Zoltán) 

 

În urma supunerii la vot, cu 12 de voturi „pentru” şi 6 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


