
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 iunie 2007, ora 10,00. 

 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 
29 iunie 2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 190 din 25 iunie 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 297/S/ 
25.06.2007. 
 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţă publică în cele două ziare locale 
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este 
legal constituită, fiind prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar 
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Kiss Tiberiu şi 
Nagy Iosif. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni. 
 

La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi 
participă: 

 
- d-na Kiss Maria - reprezentant, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
- d-na Farkas Polixenia –reprezentant, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanei; 
- domnişoara Szász Katalin, director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
- reprezentanţii mass-mediei; 

 
Procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 mai 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-

ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv, la sediul Consiliului Judeţean Covasna, 
în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 
 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 
 
 Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte. 
 Cine este pentru? 28 de voturi 
 Cine este contra? - 
 Dacă se abţine cineva? - 
 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 mai 2007. 
 
 
Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format 
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi, doresc să vă informez, că după şedinţa Comitetului 
consultativ, din data de 25 iunie 2007, am primit Certificatul de Clasificare a Centrului de Studii Europene 
emis de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale în baza căruia ar 
trebui să stabilim urgent tarifele pentru serviciile prestate de Centru, pentru a asigura finanţarea acestuia 
şi din veniturile proprii, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna prin care a fost înfiinţat. Ca atare 
să fiţi de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, şi anume: 

 � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul de studii 

Europene, material care v-a fost difuzat înaintea şedinţei noastre de astăzi, împreună cu � �  � � � a � � a
 

privind sesizarea referitoare la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Sf. Gheorghe.
Vă consult dacă dumneavoastră aveţi observaţii/propuneri la proiectul ordinii de zi? 
Şerban Valeriu: Aş propune completarea proiectului ordinii de zi cu punctul Diverse. 
 
Demeter János: Supun votului dumneavoastră completările propuse. 
 



Cine este pentru? 28 de voturi  
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 
 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor 
publice de interes judeţean pe anul 2007; 

2. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Covasna; 

3. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-
teritoriale din judeţele Covasna şi Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţele Harghita şi Covasna”; 

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
38/2006 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 
carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna  şi instituţiile publice de interes judeţean; 

5. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.66/2007 privind 
aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 
Covasna; 

6. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru 
adulţi; 

7. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

8. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna la Proiectul „Copii şi tineri promotori ai societăţii civile” din cadrul programului 
„Instruire şi sprijin pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor şi tinerilor”;  

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul de studii 
Europene;

10. � �  � � � a � �
privind sesizarea referitoare la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Sf. Gheorghe; 

11. � � � � � � �
 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 28 de voturi  
Este cineva 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 două precizări, şi anume: 
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 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, 3 şi 9 
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

 
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în 

şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la 
promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele 
comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 
Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 
Cine este pentru? 28 de voturi  
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu 28 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  
Se intră în ordinea de zi. 
 



La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007; 

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

comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice. 

Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi observaţii, 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 se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: 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 se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 

judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Covasna şi Harghita în vederea 
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”; 

 



Înainte de a consulta preşedinţii comisiilor de specialitate doresc să fac cunoscut, că potrivit 
Proiectului de hotărâre trebuie să desemnăm un reprezentant al Judeţului Covasna care să facă parte din 
organele de conducere ale asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”. 

 
Vă rog să faceţi nominalizări privind persoana care să reprezinte Judeţul Covasna, în organele 

de conducere ale asociaţiei. 
Henning László János: Grupul de consilieri UDMR, propune pe domnul preşedinte Demeter 

János.  
Demeter János: Alte propuneri? 
Nu sunt.  
 
Demeter János: Accept desemnarea.  
 
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la 

persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea consilierilor vom folosi buletine de vot. 
 
Să luăm o pauză de 10 minute pentru completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută. 
 
După pauză. 
Dl. Preşedinte Demeter János: Rog pe dl. secretar al judeţului să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, 
după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de desfăşurare a votării şi distribuie buletinele de vot pe bază de 
tabel nominal. Menţionează că au fost distribuite 26 de buletine de vot. 

 
După votare. 
Demeter János: Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi 

va încheia procesul verbal. 
 
După pauză. 
Demeter János: Îl rog pe dl. Henning László János, preşedintele comisiei de numărare a 

voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 
reprezentantului Judeţului Covasna în organele de conducere ale asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţele Harghita şi Covasna” 

Henning László János: A prezentat procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 
desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în organele de conducere ale asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţele Harghita şi Covasna”. 

Demeter János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, 
trebuie consemnat într-o hotărâre. 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretaral judeţului, să dea citire proiectului de hotărâre. 
Varga Zoltán: A prezentat materialul.  
 
Demeter János: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte să prezinte 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte 
Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
 
Nu sunt.  
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 



 
Cine este pentru? 26 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, prezentat de 

domnul Varga Zoltán, cu 26 de voturi „pentru”. Au lipsit de la vot consilierii Dimény Ioan şi Molnár Endre. 
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei 

nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2006 cu privire la stabilirea normativului de dotare 
cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna  şi instituţiile publice 
de interes judeţean; 

 
Rog pe domnii Kopacz László şi  Halász Imre să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar d-ul Teleki Csaba  să prezinte Raportul Serviciului administrativ – gospodăresc şi 
patrimoniu. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
 
Teleki Csaba: Serviciul administrativ – gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: 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  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei  

la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.66/2007 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public 
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

 
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi  Şerban Valeriu să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-na Farkas Polixenia să prezinte Raportul Serviciului Public 
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Farkas Polixenia: Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna 

propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: 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  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind reorganizarea 

Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi; 
 



Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul secretar la judeţului Varga Zoltán să prezinte Raportul 
secretarului judeţului Covasna. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Varga Zoltán: Secretarul judeţeului Covasna propune pentru adoptare proeictul de hotărâre.  
 
Demeter János: 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  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna; 

 
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnişoara director general adjunct Szász Katalin, să 
prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Szász Katalin: Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune 

prnteu adoptare proiectul de hotrărâre.  
 
Demeter János: 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  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Proiectul „Copii şi tineri 
promotori ai societăţii civile” din cadrul programului „Instruire şi sprijin pentru dezvoltarea abilităţilor de 
viaţă ale copiilor şi tinerilor”; 

 
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnişoara director general adjunct Szász Katalin, să 
prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Szász Katalin: Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune 

prnteu adoptare proiectul de hotrărâre.  
 
Demeter János: 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  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 

tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul de studii Europene. 
 
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Henning László János să prezinte Rapoartele 

de avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnul director Moscviciov Leonid să prezinte Raportul 
Centrului de Studii Europa. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Mosviciov Leonid: Centrul de Studii Europa propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: 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  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind sesizarea referitoare la S.C. 

Drumuri şi Poduri S.A. Sf. Gheorghe; 
 
Rog pe domnul consilier Henning László János să prezinte materialul redactat. 
 
Henning László János: A prezentat materialul.  
Demeter János: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de material. 
Săptămâna viitoare cu domnul secretar şi cu domnii vicepreşedinţi o să analizăm propunerile 

comisiei şi vom pregăti, dacă este cazul, un proiect de hotărâre pentru şedinţa următoare.  
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins „Diverse”.  
Acest punct de pe ordinea de zi a fost inclus la propunerea domnului Şerban Valeriu. 
Dau cuvântul domnului consilier judeţean . 
 
Şerban Valeriu: Propunerea mea este legată de echipa de handbal al oraşului Sf. Gheorghe, 

care a intrat în liga naţională. Eu aş propune, având în vedere că este singura echipă care a promovat în 
această formă superioară a diviziei naţionale, ar fi bine să suportăm o parte din cheltuielile echipei, 
eventual cu 100.000 de lei să contribuim şi noi. Eu cred că şi prin sport se promovează judeţul la nivel 
naţional.  

Demeter János: Mulţumesc, pentru această propunere  
Eu cred că în principiu toţi suntem de acord cu această propunere. Nu aceasta este problema. 

Din septembrie începem pregătirea bugetului pentru anul viitor. În acest an aşteptăm şi buget rectificativ, 
trebuie să facem o analiză pentru a vedea cu cât putem să contribuim în acest an. Pentru anul viitor se 
prevede o nouă filozofie de alocarea acestor sume pentru sport şi pentru cultură, în sume mai 
substanţiale de cât până acum. Toată politica pentru a sprijini diferite activităţi ar trebui un pic 
revizuită/reorganizată/regândită, fiindcă în acest moment dăm unde putem, dăm pentru ONG-uri sume 
modice de circa 500-600 lei pentru sprijinirea activităţii lor.  

 
Dacă şi alte probleme de ridicat? 
 



Kocsis Tünde Viola: Aş dori să vă informez despre câteva probleme care s-au întâmplat cu 
mine în ultima perioadă. În data de 21 iunie 2007 am participat la şedinţa comisiei de specialitate în care 
sunt membru şi am primit absenţă nemotivată la locul meu de muncă. În viaţa mea nu am avut absenţă 
nemotivată. Eu aşa ştiu că legea permite să particip la şedinţe, am comunicat şi la locul meu de muncă 
că trebuie să particip la şedinţă. Mai înainte s-a întâmplat că doamna directoare a Centrului Cultural mi-a 
scris o adresă, în care scria că trebuie să suplinesc două colege de la Centrul Cultural în data de 24, 30 
iunie şi 8 iulie 2007, pentru că ele sunt membre în cor şi trebuie să participe la spectacole. De fapt corul 
nu aparţine Primăriei Zagon şi eu am refuzat să suplinesc pe cele două colege.  

Dă citire adreselor primite de la Primăria comunei Zagon. 
 
Demeter János: Vă rog să depuneţi la domnul secretar al judeţului, materialele pe care le-aţi 

prezentat, urmând să ne adresăm oficial primăriei.  
Varga Zoltan: Ca răspuns, la prima parte din cele arătate de dumneavoastră, o să vă dăm o 

adeverinţă pentru data de 21 iunie 2007, în baza procesului-verbal al şedinţei comisiei, prin care o să 
motivăm că aţi participat la şedinţă. În viitor, o să trimitem în cazul dumneavoastră invitaţie şi pentru 
şedinţa comisiei de specialitate. La celelalte probleme ridicate, nu pot să dau răspuns, pentru că nu cade 
în competenţa mea. 

 
Stimaţi consilieri. 
 
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi. 
 
Vă mulţumesc pentru participare. 
 
 
 
DEMETER JÁNOS VARGA ZOLTÁN 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 
 
 
 
 
 
 
 
 


