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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 29 septembrie 2016, ora 12,00 

 

Fodor István - Primarul Comunei Bodoc 

Vă salut în Căminul Cultural al Comunei Bodoc. Trebuie să vă spun că și acest 

Cămin a fost reabilitat din proiectul LEADER, deci avem cu ce lăuda.  

Sper că în ședința de astăzi veți lua decizii importante atât în folosul Comunei 

Bodoc cât și în folosul Județului.  

Dau cuvântul domnului președinte ca să începeți ședința.  

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

În primul rând mulțumim domnului primar că ne-a invitat să ținem această 

ședință la Bodoc.  

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

septembrie 2016, 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. 241/23 septembrie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 86/S/23 

septembrie 2016. 

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

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

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Dimény György, Floroian Stelian-Olimpiu și Kiss Imre. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate 

de invitaţi participă: 

- Dl. Márton Árpád Francisc – deputat; 

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/ 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 
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- reprezentanţii mass-media. 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data 

de 23 august 2016, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 23 august 2016.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 31 august 2016, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 31 august 2016.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 7 septembrie 2016, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 7 septembrie 2016.  

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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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, în conformitate cu prevederile art. 91 

alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Covasna, 

în calitate de inițiator, retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la punctul 6 și 

anume:  

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, deoarece nu am primit încă 

avizul de la ANFP. 

 

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

proiectului ordinii de zi. 

Nefiind, supun la vot modificarea proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 28 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. Informare privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliul Județean 

Covasna și Consiliul Local Bodoc privind dezvoltarea economico-socială și culturală 

a Comunei Bodoc; 

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

102/2016 privind aprobarea partajării folosinței asupra unui teren aflat în 

proprietatea comună a Județului Covasna și a Comunei Bodoc, în favoarea Comunei 

Bodoc; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare a 

proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf – Sf. 

Gheorghe”; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 49/2016 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; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 49/2016 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; 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza 

proiect tehnic - şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Construire Centru de agrement Comandău P+1E+M”; 

10. Proiect de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația ”Alutus Regio Egyesület”; 

11. Proiect de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația ”Asociația Angustia Egyesület”; 

12. Proiect de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice; 

14. Proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a Contractului de credit de investiții 

nr. RQ12103697578681 din data de 27.12.2012 încheiat cu CEC BANK SA; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

16. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 137/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

18. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe al doamnei Harkó Emőke Mária și desemnarea unui nou reprezentant; 

19. Raportul cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul I al anului 2016; 

20. 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? 28 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 
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hotărâri de la punctele 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 și 14 pentru adoptarea cărora este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi este 

necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre Informare 

privind activitățile desfășurate în comun de către Consiliul Județean Covasna și 

Consiliul Local Bodoc privind dezvoltarea economico-socială și culturală a Comunei 

Bodoc; 

 

Permiteți-mi să vă prezint materialul.  

Prezintă un slide show.  

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 102/2016 privind aprobarea 

partajării folosinței asupra unui teren aflat în proprietatea comună a Județului Covasna 

și a Comunei Bodoc, în favoarea Comunei Bodoc; 

 

Este vorba de rectificarea unei hotărâri ale Consiliului Județean, în urma sesizării 

domnului Prefect, dar de data asta este vorba de o sesizare pozitivă. 

Am refăcut actul în cauză care se leagă de comuna Bodoc și de proprietățile 

noastre comune cu localitatea Bodoc. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea prelungirii contractului de finanțare a proiectului „Reabilitarea Spitalului 

Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf – Sf. Gheorghe”; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 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 

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

judeţean pe anul 2016; 

 

Avem de cuprins în buget sume importante și anume 3,5 milioane de lei pentru 

Spitalul Județean Dr. Fogolyán Kristóf – Sf. Gheorghe, care provine din contracte 

încheiate cu CAS. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016; 

 

Este vorba de două proiecte câștigate de Școala Populară de Arte și Meserii și 

Centrul de Cultură, în valoare de câte 4 mii de lei, de la Fondul Bethlen Gábor din 

Ungaria. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna 

Megyei Művelődési Központ; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 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; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 49/2016 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; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza proiect tehnic - şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construire Centru de 

agrement Comandău P+1E+M”; 

 

De mulți ani avem o viziune în legătură cu reabilitarea Taberei de la Comandău și 

am ajuns în sfârșit în faza de aprobare a documentaţiei tehnico-economice- faza proiect 

tehnic - şi a principalilor indicatori tehnico-economici. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația 

”Alutus Regio Egyesület”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația 

”Asociația Angustia Egyesület”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din 

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea achiziționării unor servicii juridice; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind denunțarea unilaterală a Contractului de credit de investiții nr. RQ12103697578681 

din data de 27.12.2012 încheiat cu CEC BANK SA; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 137/2016 privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna; 

 

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Henning László János: Propun ca la art. 37 să rămână cuantumul indemnizației 

care a fost, adică 10% și al pct. 3 să rămână 15%. 

Deci să rămână acele procente care au fost și anul trecut.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al doamnei Harkó 

Emőke Mária și desemnarea unui nou reprezentant; 

 

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

desemnează reprezentantul Județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor 

Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 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 Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Propunem pe domnul Fazakas András.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consult pe domnul Fazakas András dacă acceptă desemnarea? 
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Fazakas András: Da, accept. 

Tamás Sándor: Rog pe dl. secretar al județului Covasna 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 și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor:  Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea reprezentantului Județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor 

Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 

Váncza Tibor-István: 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 județului Covasna Varga Zoltán să prezinte 

Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

anului 2016. 

 

Ați primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 
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Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Bodó Lajos: A fost adus la cunoștința publicului proiectul de hotărâre cu privire la 

prețurile medii ale produselor agricole și având în vedere că firmele trebuie să declară 

impozitele pe chirii,  arendă etc. propun să facem o ședință extraordinară ca să adoptăm 

cât mai repede hotărârea în cauză.  

Nu știu n-a trecut încă termenul de 30 zile de la publicare? 

Sztakics István Attila: Termenul se îndeplinește la începutul lunii octombrie. 

Bodó Lajos: Este obligatoriu să așteptăm 30 de zile? 

Tamás Sándor: Da, este obligatoriu. 

Varga Zoltán: Am verificat și dacă ar fi fost îndeplinit termenul, atunci am fi 

putut incluse acest proiect de hotărâre în proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi.  

Bodó Lajos: Trebuie să facem ședință extraordinară ca să aprobăm hotărârea ca 

firmele să poată declara veniturile din chirii. 

Varga Zoltán: Aceste prețuri sunt pentru anul 2017 și declarațiile de care vorbiți 

se pot depune până în luna decembrie. 

Tamás Sándor: Termenul se îndeplinește la începutul lunii octombrie, deci va fi 

inclus în proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din luna octombrie.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  

 


