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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 31 ianuarie 2013, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 31
ianuarie 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. 10/25 ianuarie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 21/S/25 ianuarie
2013.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni, pentru că probabil ştiţi că fostul prefect a fost demis din funcţie şi
va fi înlocuit de fostul nostru coleg, fostul primar de la Vâlcele, domnul Marinescu
Dumitru.
Aici, aş dori să declar, ceea ce am declarat şi în presă, că ne bucură faptul că atât
premierul cât şi guvernul au găsit o soluţie pentru rezolvarea situaţiei tensionate
interinstituționale dintre prefect pe de o parte şi autorităţile administraţiei publice
locale, pe de altă parte.
Sunt convins, că vom colabora într-o manieră mult mai prodigioasă pentru judeţ,
cu noul prefect şi vom rezolva problemele, atât problemele interetnice din judeţ cât şi
problemele de dezvoltare atât ale judeţului cât şi ale localităţilor.
La lucrările şedinţei de astăzi, participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Klárik László Attila – senator
- Fejér László-Ödön – deputat
- Vass Mária– director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- Imreh – Márton István– director – Centrul de Cultură al Judeţului Covasna
- Szonda Szabolcs– director – Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”;
- Vargha Mihály– director – Muzeul Naţional Secuiesc;
- Oláh-Badi Csaba– şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Judeţean de
Evidenţa Persoanelor Covasna;
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- Moscviciov Leonid- director Centrul de studii europene
Arcuş;
- András-Nagy Robert–manager – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sf. Gheorghe;
- Papucs András - Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea
Rurală şi Salvamont;
- Könczei Csaba, director executiv la Direcţia pentru Agricultură a judeţului
Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 17 decembrie 2012, 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?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 17 decembrie 2012.
Înainte să întrăm în dezbaterea problemelor înscrise pe proiectul ordinii de zi aş
prezenta un slide show în legătură cu atragerea de fonduri europene de la Programul
Operaţional Regional.
Prezintă un slide show.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Salutăm la şedinţa noastră pe domnul Ötvös Mózes, preşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Bovine din Judeţul Covasna.
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 completarea
acestuia cu încă trei proiecte de hotărâri şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul
public al judeţului Covasna, Instituţiei Prefectului –judeţul Covasna;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2012 privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul
judeţului Covasna, în anul 2013”;
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Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul
ordinii de zi.
Henning László János: Propun scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a Proiectului
de hotărâre privind asocierea Judeţului Covasna cu AJOFM CV, Fundaţia LAM, OTP
Consulting, Asociaţia „APPAR”, Comuna Diosig - Judeţul Bihor în vederea participării
cu proiectul „Model Integrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul RURAL în
vederea ocupării forţei de muncă şi a creării de noi afaceri în sectorul turistic” la
programul POSDRU 2007-2013, DMI 5.2, înscris la punctul 15.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Am şi eu propunere şi anume să scoatem de pe proiectul ordinii de zi Planul
Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2013, înscris la
punctul 26.
După demisia din funcţia de consilier judeţean, al domnului Fejér László Ödön,
ATOP nu are preşedinte. Propun ca după ce se va alege un nou preşedinte sub
semnătura lui să primim un nou Plan Strategic.
Dacă sunt şi alte propuneri la proiectul ordinii de zi?
Nefiind, supun la vot cele trei propuneri formulate mai înainte.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile formulate.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al
domnului Fejér László Ödön;
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 92/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 126/2012 privind repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi
administrativ – teritoriale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii nr 152/2012 privind organizarea
întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii
judeţeni, în perioadele octombrie - decembrie 2012 şi ianuarie – decembrie 2013;
Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru, respectiv validarea
desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna,
ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului
2012;
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2013, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței
bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
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10. Proiect de hotărâre privind stabilirea
taxelor şi tarifelor pentru activităţile
şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei provizorii de investiții a secțiunii de
dezvoltare pe anul 2013;
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură al Judeţului
Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 5/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza
Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
“Construire şi amenajare hale de depozitare şi garaje cu utilităţi situat în str. Recoltei
nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna”;
16. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a
municipiului Târgu Secuiesc şi din administrarea Consiliului Local al municipiului
Târgu Secuiesc în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea
Consiliului Judeţean Covasna, până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor
de deşeuri neconforme, a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri
(rampă de gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc şi care constituie obiectiv al
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”;
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Județean
Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri Covasna SA;
18. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Covasna prin Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna cu Inspectoratul Școlar al județului Covasna și
Inspectoratul Județean de Poliție Covasna - Politia de Proximitate în vederea finanțării
și realizării în comun a proiectului de interes public județean ”Programul de prevenire
împotriva violenţei din şcoli – Curaj Civic – Observă și acționează”;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la
proiectul „Acţionează dacă poţi” finanţat de Comisia Europeană prin programul
Tineret în Acţiune;
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiilor locale precum şi a persoanelor
vârstnice la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2013;
21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al
judeţului Covasna, Instituţiei Prefectului –judeţul Covasna;
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2012 privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sf. Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului
Covasna, în anul 2013”;
24. Raport de activitate al domnului vicepreşedinte Henning László János pe anul 2012;
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25. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2012;
26. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean
Covasna în semestrul II al anului 2012;
27. Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la
informaţiile de interes public, în semestrul II al anului 2012;
28. Statistica privind numărul copiilor părăsiţi în unitatea sanitară, imediat după naştere;
29. Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2012;
30. 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?
31 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 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20 şi 23 pentru adoptarea cărora este necesar
votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 16 şi 21 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 31 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi domnul Ötvös Mózes, preşedintele
Asociaţiei Crescătorilor de Bovine din Judeţul Covasna a cerut cuvântul.
Ötvös Mózes: Prezintă nemulţumirile crescătorilor de bovine cu privire la OUG
apărută recent, cu privire la impozitarea fermierilor agricoli, cerând sprijinul senatorilor
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şi
deputaţilor
Covăsneni
pentru modificarea actului normativ, respectiv
protestul său personal şi al Asociaţiei cu privire la cele prezentate în emisiunea „Sinteza
Zilei” difuzat pe canalul televiziunii Antena3 din data de 29 ianuarie 2013.
Tamás Sándor: Rog senatorii şi deputaţii covăsneni să formuleze propuneri
pentru modificarea actului normativ în cauză.
Rog pe domnul Ötvös Mózes să discute despre aceste amendamente cu domnii
senatori şi deputaţi.
Bedő Zoltán: Stimaţi colegi de etnie română.
Nu ştiu dacă aţi văzut emisiunea „Sinteza zilei” la Antena3 marţi seara?
Nu găsesc cuvinte pentru a descrie cum m-am simţit eu când auzit şi văzut
această emisiune.
După 23 de ani după căderea dictaturii să vorbeşti pe un asemenea ton într-o
emisiune de televiziune, după părerea mea nu este permis în această ţară.
Am o rugăminte faţă de dumneavoastră şi anume: dumneavoastră care trăiţi
alături de noi, să luaţi atitudine faţă de cele întâmplate, pentru că dumneavoastră ştiţi
cel mai bine că nu este aşa cum au zis în emisiune, că românii sunt alungaţi din judeţul
Covasna şi că nu găsesc loc de muncă care nu ştiu limba maghiară.
Dacă nu aţi văzut emisiunea vă rog mult s-o vedeţi, se poate găsi pe internet şi să
luaţi o atitudine accentuată în legătură cele auzite în emisiune.
Tamás Sándor: Am solicitat oficial de la CNA înregistrarea întregii emisiuni din
care vom face un rezumat după care vom depune plângere în instanţă faţă de
televiziune şi faţă de enunţuri de genul „cârpă”.
Vă mulţumesc pentru observaţii.
Kulcsár-Terza József-György: Noi am fost aleşi de secuime şi aşa cred că în
asemenea cazuri trebuie să fim uniţi.
Apreciez ideea domnului consilier Bedő Zoltán ca împreună să formulăm
amendamentul nostru şi aşa o să avem câştig de cauză.
Tamás Sándor: Cum am zis, când vom avea materialul de la CNA o să întocmim
împreună materialul.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Fejér László Ödön;
Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare, iar dl. director
executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică.
Calinic Sabin: Prezintă raportul de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Fejér László Ödön: Aş dori să mulţumesc pentru timpul petrecut împreună şi vă
asigur că puteţi conta pe mine şi în viitor.
Tamás Sándor: Mulţumim.
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Cu regrete infinite supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier judeţean;
Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de
demisia domnului Fejér László Ödön din calitatea de consilier judeţean respectiv a
declarat vacant locul deţinut de acesta,
în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit
din supleanţii de pe aceeași listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul
demisionar, adică de pe lista de candidaţi a UDMR pentru alegerile locale din 10 iunie
2012.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresa nr.
06/07.01.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 55/07.01.2013, UDMR ne-a
comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Tóth Zoltán.
În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă
în sala mică de şedinţă, în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Tóth Zoltán, sens
în care vă propun să luăm o pauză de 5 minute.
După pauză.
Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal de validare.
Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier
judeţean al d-lui Tóth Zoltán.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul Tóth Zoltán al cărui mandat a fost supus
validării.)
Cu 30 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Tóth Zoltán.
Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de hotărâre
care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Tóth Zoltán.
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor
locali nr. 393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost
validate, depun „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnul Tóth Zoltán să citească jurământul să pună mâna stângă pe
Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după
care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă,
consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând
cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnul Tóth Zoltán a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind
formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele
domenii de activitate, cu modificările ulterioare;
Rog pe domnul Calinic Sabin, preşedintele Comisiei juridice să prezinte
Raportul de avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Domnul Calinic Sabin prezintă raportul de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2012 privind
repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ – teritoriale;
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Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele
de avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 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 Hotărârii nr 152/2012 privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi
programul audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în perioadele
octombrie - decembrie 2012 şi ianuarie – decembrie 2013;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
constatarea pierderii calității de membru, respectiv validarea desemnării unor noi
membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică;
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Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează un consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia
„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe doamna Szőcs Tusa
Timea.
Fekete Carol: În numele consilierilor din PCM-MPP propun pe domnul KulcsárTerza József-György.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Szőcs Tusa Timea: Accept.
Kulcsár-Terza József-György: Da, accept.
Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest punct şi mergem
mai departe.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de
Administraţie a Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Covasna şi ţinând cont de
ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane
se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie a Casei de Asigurări de
Sănătate a Judeţului Covasna, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Kulcsár-Terza József-György: În numele consilierilor din PCM-MPP propun pe
domnul Fekete Carol.
Radu Iosif: Grupul de consilieri USL propune pe domnul Goga Octavian.
Tamás Sándor:
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Fekete Carol: Accept.
Goga Octavian: Accept.
Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm şi acest punct şi
mergem mai departe.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013, în vederea
stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 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 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?
Orbán Miklós: Pe marginea acestui proiect de hotărâre ne-am consultat cu
domnul Könczei Csaba, directorul Direcţiei Agricole şi cu domnul consilier Bodó Lajos
ca să stabilim un preţ cât mai decent la produse agricole, ca să venim în ajutorul
oamenilor din mediul rural.
Ştim că aceşti oameni sunt pensionari, sau oameni cu venituri mici şi aşa au fost
stabilite preţurile.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Şi anul trecut am mers pe această idee, ca să stabilim preţuri cât mai mici mai
ales pentru cei care au dat sau au luat în chirie terenuri agricole.
Dacă sunt alte intervenţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

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

-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea
Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.
Eu propun să scoatem anexa 12 pentru că încă nu am primit avizul de la
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi la anexa 6 pct. 1 la cazare în cameră cu
pat single în loc de 100 de lei/zi propun să rămână aşa cum a fost 90 de lei/zi şi în
cameră cu pat dubă în loc de 120 de lei/zi să rămână 110 lei/zi.
Vă consult dacă aveţi observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de mine.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificările propuse.
La punctul unsprezece 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 opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea listei provizorii de investiții a secțiunii de dezvoltare pe anul 2013;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 111/2010
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale 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 Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice;
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 şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Şi în şedinţa anterioară am semnalat că nu sunt de
acord să încheiem noi contracte cu avocaţi sau birouri de avocaţi, deoarece în cadrul
aparatului de specialitate există o direcţie juridică unde sunt angajaţi jurişti bine
pregătiţi şi care pot reprezenta instituţia cu succes.
Din această cauză nu sunt de acord să încheiem noi contracte.
Tamás Sándor: Eu totuşi susţin acest proiect pentru că sunt nişte probleme
speciale şi care implică bani, pentru că este vorba de o corecţie financiară împotriva
căruia ne luptăm, cu succes până acum.
Vă spun cu succes pentru am câştigat în prima instanţă datorită contractului pe
care le avem cu firma respectivă.
Am câştigat un proces cu Ministerul Dezvoltării care vizează 5 milioane de lei,
sumă care nu este de joacă.
Vă consult, dacă mai aveţi şi alte intervenţii?
Fekete Carol: În ședința comisiei de specialitate nr. VII a fost formulată o
propunere cu care am fost de acord toţi membrii comisiei şi anume: în Contract să fie
cuprinsă o clauză în care să fie specificat că biroul de avocaţi va primi acel 10% numai
în cazul în care va câştiga procesul, deci să fie o diferenţă, specificat în procent, între
cazul în care câştigă procesul şi cazul în care pierde procesul.
Tamás Sándor: Contractul are două părţi din care una se referă la suma care se
va plăti pentru reprezentare şi cealaltă parte se referă la suma care se va plăti în cazul în
care va fi câştigat procesul.
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Vă mulţumim pentru observaţie.
Alte observaţii dacă sunt?
Calinic Sabin: Toată lumea ştie că sunt avocat şi eu niciodată nu pot să reprezint
nici-o instituţie publică din judeţul Covasna pentru ca aş fi în incompatibilitate.
Eu cred că în totdeauna este foarte util să se apeleze la profesionişti sau la
profesionişti specializaţi atunci când este de rezolvat o problemă mai delicată şi mai
ales când problema priveşte asemenea sume.
Este un lucru să fi reprezentat de un consilier juridic angajat cu contract
individual de muncă şi este un lucru să fi reprezentat de un avocat angajat cu contract
de prestări servicii când responsabilitatea e uriaşă şi desigur şi specializarea este pe
măsură.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Este important acest lucru mai ales pentru că suntem la faza de recurs.
Pe fond am câştigat toate procesele, acum suntem în faza de recurs, sperăm că
avem câştig de cauză şi vrem să mergem mai departe.
Cziprián Kovács Lóránd: Cei de la direcţia juridică au spus că ei sunt specialişti
mai mult în drept administrativ şi nu în drept fiscal sau financiar.
Noi în comisie am fost de acord cu acest proiect de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
2 „abţineri” (Kulcsár-Terza József-György şi Pethő
István)

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
5/2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire şi amenajare
hale de depozitare şi garaje cu utilităţi situat în str. Recoltei nr. 3 din mun. Sf. Gheorghe,
judeţul Covasna”;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Kovács Ödön să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Kovács Ödön: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a municipiului Târgu
Secuiesc şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în
proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna, până la realizarea investiţiei de închidere a depozitelor de deşeuri
neconforme, a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri (rampă de
gunoi) al municipiului Târgu Secuiesc şi care constituie obiectiv al proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna”;
Vă informez că procedeul este similar cu cel de la Întorsura Buzăului unde deja
este în faza finală închiderea gropii de gunoi.
Urmează Covasna şi Tg. Secuiesc.
Trebuie să preluăm aceste terenuri pe perioada realizării investiţiei.
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 şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Județean Covasna în Adunarea
Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri Covasna SA;
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desemnarea
mandatarilor Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează trei mandatari ai Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului
Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna
prin vot secret”, pentru desemnarea mandatarilor Consiliului Judeţean Covasna în
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna, vom folosi
buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnii Bodó Lajos,
Váncza Tibor-István şi Dimény György.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Benedek Erika: Din partea EMNP-PPMT propun pe domnul Bedő Zoltán.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Kulcsár Terza József-György: Eu nu am propunere ci o observaţie.
După cum ştiţi acum 2-3 ani am adoptat o asemenea hotărâre care a fost urmat
de un proces iniţiat de Fracţiunea PCM-MPP.
Noi, fracţiunea PCM-MPP a pierdut procesul pentru că noi nu am făcut
nominalizări.
Dacă am fi făcut nominalizări atunci am fi câştigat procesul.
Vă rog să aveţi în vedere acest lucru pentru că şi legea prevede că în cazul în care
sunt mai multe frecţiuni politice, fiecare frecţiune politică trebuie să aibă un
reprezentant în adunarea generală respectivă.
Tamás Sándor: În procent cu numărul consilierilor.
Kulcsár Terza József-György: Aşa este.
Tamás Sándor: Pe vremea aceea PCM-MPP putea să câştige procesul pentru că
atunci procentul consilierilor judeţeni era mai mare, iar acum procentul nu este aşa de
mare.
Kulcsár Terza József-György: Sunt de acord, dar dacă adunăm consilierii din
cele trei mici fracţiuni suntem egali cu fracţiunea UDMR.
Tamás Sándor: Numai parţial sunt de acord cu dumneavoastră.
Ceea ce spuneţi dumneavoastră ar fi fost posibil numai în cazul în care cele trei
mici fracţiuni politice, înaintea şedinţei se adunau într-o fracţiune şi aşa făceau
nominalizarea.
Puteţi face nominalizări şi totul se decide prin vot secret.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Bodó Lajos: Da, accept.
Váncza Tibor-István: Accept.
Dimény György: Accept.
Bedő Zoltán: Da, accept.
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Tamás
Sándor:
Sunt
alte nominalizări din partea celorlalte grupuri
politice?
Nu sunt propuneri nici de la EMNP-PPMT şi nici de la politic USL.
Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct şi mergem
mai departe.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind asocierea Consiliului Județean Covasna prin Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Covasna cu Inspectoratul Școlar al județului Covasna și Inspectoratul Județean
de Poliție Covasna - Politia de Proximitate în vederea finanțării și realizării în comun a
proiectului de interes public județean ”Programul de prevenire împotriva violenţei din şcoli
– Curaj Civic – Observă și acționează”;
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II şi IV să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul „Acţionează
dacă poţi” finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune;
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II şi VIII să prezinte Rapoartele
de avizare, iar d-na consilier Sándor Laura să prezinte Raportul Compartimentului
relații externe mass-media - Centrul de Informare Europe Direct.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sándor Laura: Compartimentul relații externe mass-media - Centrul de
Informare Europe Direct 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?

31

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
stabilirea contribuţiilor locale precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor
sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, pe anul 2013;
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II şi V să prezinte Rapoartele 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 Copilului
Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Sfântu
Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, aflat în domeniul public al judeţului Covasna,
Instituţiei Prefectului –judeţul Covasna;
Dăm aceste spaţii în folosinţă Instituţiei Prefectului până la data de 31 decembrie
2014, pentru considerentele pe care le-am spus deja, aici este amenajat Biroul Electoral
Judeţean, pentru recensământul agricol şi pentru recensământul general
Sunt 4 încăperi amenajate în acest cop.
Cziprián Kovács Lóránd: Domnule preşedinte. Eu aş avea o propunere în
perspectivă, în sensul în care Biroul Electoral Judeţean este unul dintre instituţiile cele
mai importante pentru o democraţie funcţională.
N-ar trebui să ascundem acest Birou undeva în beci, acolo unde este acum.
Ar trebui să găsim o locaţie mai elegantă, mai vizibilă pentru Biroul Electoral
Judeţean.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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La acest birou nu este o activitate permanentă, este temporară
activitate şi nu e în subsol ci la demisol.
Nu se ştie niciodată când o să fie o alegere, dar am înţeles mesajul.

această

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 şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe, cu
modificările şi completările ulterioare;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de
hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului
Covasna, în anul 2013”;
Este un program obişnuit care se derulează în fiecare an şi care este lansat după
aprobarea bugetului.
În acest an propunem să adoptăm acest proiect de hotărâre înainte de aprobarea
bugetului pentru ca asociaţiile interesate să poată depune proiectele.
Aş dori să evidenţiez că cele mai mari asociaţii Diaconia şi Caritas sunt un
exemplu pozitiv cum lucrează nu numai în oraşe, dar şi la sate.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II şi V să prezinte Rapoartele 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 Copilului
Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al domnului vicepreşedinte Henning László János pe anul 2012;
Aţi primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Raportul de activitate al domnului
vicepreşedinte Henning László János.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi cinci al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra
aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de
către Consiliului Judeţean Covasna, pe anul 2012;
Aţi primit materialul şi a fost prezentat şi în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul douăzeci şi şase al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la
modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II
al anului 2012;
Aţi primit materialul şi a fost prezentat şi în comisiile de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi şapte al ordinii de zi avem cuprins Raport privind
activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de
interes public, în semestrul II al anului 2012;
Aţi primit materialul şi a fost prezentat şi în comisiile de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi opt al ordinii de zi avem cuprins Statistica privind
numărul copiilor părăsiţi în unitatea sanitară, imediat după naştere;
Aţi primit materialul şi a fost prezentat şi în comisiile de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi nouă al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al
unui consilier judeţean pe anul 2012;
Este vorba de Raportul domnului consilier Klárik Attila.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Reluăm punctul şase de pe ordinea de zi.
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.
Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
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Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică 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. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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 şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul şapte de pe ordinea de zi.
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.
Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de
Administraţie a Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Covasna.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul –verbal.
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Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum
prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.

reiese

din

procesul-verbal

Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tompa György 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul optsprezece de pe ordinea de zi.
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.
Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
desemnarea mandatarilor Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul –verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
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Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: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 şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treizeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Nu s-a înscris nimeni.
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

