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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 1 februarie 2012, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 01 

februarie 2012, 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. 15/26 ianuarie 2012, modificată, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

29/S/27 ianuarie 2012. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipseşte domnul consilier Demeter László din motive obiective, evenimente în 

familie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. Evenimentul familial al domnului consilier Demeter 

László este că toată familia este la maternitate şi aşteaptă să se nască a treilea copil.  

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. Rácz Károly – primar – Primăria Municipiului Tg. Secuiesc; 

- Dl. Vetró Bodoni Andrei – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Szabó István – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Cseh Iosif – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Lukács László – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Rákosi János – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- D-na Fülöp Magdalena – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Bíró András Attila – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Kinda Levente – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Bokor Ştefan Arcadiu – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Gáspár Zoltán István – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Fórika Balázs – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Bányász Ştefan – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Deme Ladislau – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. István Zoltán – consilier local- Tg. Secuiesc; 
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- Dl. Dezső Vicentiu – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Nagy Babos Tamás – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Török Sándor – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Gábor Rezső – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Göthér József – consilier local- Tg. Secuiesc; 

- Dl. Lőrincz Zsigmond – primar – Primăria Oraşului Covasna; 

- Dl. Băncilă Leca – primar – Primăria Oraşului Întorsura Buzăului; 
- D-na Szabó Judit – văduva defunctului Incze László, fondatorul Muzeului de 

Istorie al Breslelor din Tg. Secuiesc; 

- Membrii conducerii Asociaţiei „Incze László”; 

- Dl. Dimény Attila - director – Muzeul de Istorie al Breslelor din Tg. Secuiesc; 

- Colectivul de muncă al Muzeului de Istorie al Breslelor din Tg. Secuiesc; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”; 

- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeul Naţional Secuiesc; 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Szilágyi Zsolt – director- Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 

- Dl. Oláh Badi Csaba – şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţa Persoanelor Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid- director - Centrul de studii europene Arcuş; 

- Dl. Kozma Béla – director – Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

- Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de dansuri „Háromszék”; 

- Dl. Szőcs Levente – director – Şcoala Specială Olteni; 

- D-na Sebestyén Piroska – director – Şcoala Specială Sf. Gheorghe; 

- Dl. Forró Huba – director – Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională; 

- Dl. Fülöp Árpád – director economic – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Könczei Csaba – director – Direcţia Judeţeană de Agricultură; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Cu această ocazie aş dori să mulţumesc domnului primar al oraşului Tg. Secuiesc 

şi domnului director al Casei de Cultură Vigadó pentru posibilitatea că putem ţine 

şedinţa Consiliului Judeţean Covasna în Casa de Cultură Vigadó, într-un mediu aşa de 

frumos.  

Nu este prima ocazie când ţinem şedinţa Consiliului Judeţean Covasna în afara 

sediului. Am ţinut şedinţă în Comuna Cernatul de Sus, Oraşul Întorsura Buzăului, 

Comuna Leţi şi la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe. 

Dau cuvântul domnului Primar Rácz Károly. 

Rácz Károly: Bine aţi venit cu toţii în municipiul Tg. Secuiesc.  

Dacă îmi permiteţi în câteva cuvinte doresc să fac referire la Proiectul de hotărâre 

de la primul punct de pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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Primul punct nu numai că este legat de Muzeul Breslelor din Tg. Secuiesc ci se 

leagă de o persoană cunoscută de noi toţi. 

Este vorba de domnul Incze László, în cazul meu este vorba de prietenul de 

familie al bunicii mele, pe care l-am cunoscut din copilărie. 

Domnul Incze László ne a lăsat ceva dăinuitor şi de aceea consiliul local al 

Municipiului Tg. Secuiesc deja a denumit o sală de expoziţie din muzeu cu numele 

domnului Incze László.  

Eu cred că de mult muzeul ar fi trebuit să poarte numele domnului Incze László, 

care mereu şi-a exprimat părerea şi în timpul dictaturii a condus mişcări de rezistenţă 

prin expoziţii sau cu ocazia anumitor spectacole. 

El avea rolul de formator al societăţii şi a fost cel care a mediatizat valorile 

naţiunii maghiare, pe vremea aceea nu a avut nimeni curajul s-o facă.  

În mare măsură lui trebuie să-i mulţumim pentru înfiinţarea Muzeului, deoarece 

localnicii aveau încredere în el, i-au încredinţat obiecte de cult foarte preţioase, ceea ce a 

dus la lărgirea colecţiei, după cum aţi văzut înaintea şedinţei. 

Din păcate, înainte de a deceda, nu a putut publica munca vieţii sale, dar în 

curând va fi publicată întreaga colecţie.  

Acest lucru este foarte important pentru că a cercetat istoria oraşului Tg. 

Secuiesc.  

Schimbarea denumirii muzeului este un pas foarte important. Consiliul local al 

municipiului Tg. Secuiesc deja a aprobat această schimbare, acum este rândul 

consiliului judeţean să adopte această schimbare. 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Aş dori să vă prezint un slide show despre istoria oraşului Tg. Secuiesc şi de ce 

am convocat această şedinţă aici.  

Prezintă un slide show. 

 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc pentru atenţie. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2011, 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 21 decembrie 2011.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 

ianuarie 2012, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

http://www.cjcv.ro/


 4 

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? 30 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

din data de 06 ianuarie 2012.  

 

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. 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie a Breslelor din Tg. 

Secuiesc în ”Muzeul de Istorie a Breslelor Incze László - Incze László Céhtörténeti 

Múzeum”; 

2. Proiect de hotărâre 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”; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru 

beneficiarii serviciilor sociale, acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei consiliilor locale precum şi a 

persoanelor vârstnice la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2012; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară 

a golurilor de casă în anul 2012; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna 

în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra 

unor imobile-construcţii aflate în domeniul public al judeţului Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a 

municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află depozitul neconform de 

deşeuri al municipiului Sfântu Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna; 

http://www.cjcv.ro/
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10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a 

oraşului Întorsura Buzăului şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Întorsura 

Buzăului în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna a terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri al 

oraşului Întorsura Buzăului şi care constituie obiectiv al proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a oraşului 

Covasna şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Covasna în proprietatea 

publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a 

terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna şi care 

constituie obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului 

Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în domeniul public al 

Comunei Sita Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului;  

13. 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 –judeţului Covasna; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de 

membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; 

15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna;  

16. Proiect de hotărâre privind revocarea poziţiei nr. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 144/2011 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Centrului de Primiri în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sf. Gheorghe şi Serviciul 

„telefonul copilului”; 

18. Raport privind activitatea Comisiei Tehnico-Economice în 2011; 

19. Raport de activitatea al A.T.O.P. Covasna anului 2011; 

20. Referat de specialitate privind situaţia copiilor părăsiţi în spitale/unităţi sanitare în anul 

2011; 

21. Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2011; 

22. Diverse  

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Kulcsár-Terza József György: Mă bucur mult că ţinem şedinţa consiliului 

judeţean la Tg. Secuiesc şi sper ca în cele patru luni pe care le avem din acest mandat o 

să reuşim să ţinem şedinţă atât la Baraolt cât şi la Covasna. 

În legătură cu proiectul ordinii de zi aş avea o întrebare şi anume: în data de 27 

ianuarie ne a fost înmânat invitaţia la şedinţa din 31 ianuarie 2012. 

Luni, în data de 30 ianuarie ne au anunţat că şedinţa se amână şi va avea loc în 

data de 1 februarie 2012, dar dispoziţia preşedintelui este din data de 26 ianuarie 2012.  
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Întrebarea mea este care este motivul amânării şedinţei? şi cum  este posibil ca în 

data de 263 ianuarie emiteţi o dispoziţie şi noi în data de 27 ianuarie primim invitaţie 

pentru data de 30 ianuarie.  

Tamás Sándor: Întrebarea este legată de ordinea de zi? 

Kulcsár-Terza József György: Da. Ca să ştim dacă este legală sau nu. 

Tamás Sándor: Şedinţa este legală.  

În afară de declaraţii politice dacă aveţi întrebări legate de ordinea de zi? 

Kulcsár-Terza József György:După cum ştiu eu cu 5 zile înaintea şedinţei trebuia 

să ne invitaţi la şedinţă. 

Din 30 ianuarie până în 1 februarie nu sunt 5 zile.  

Tamás Sándor: Rog pe domnul secretar al judeţului să explice domnului consilier 

dacă este legal sau nu.  

Varga Zoltán: Consiliul a fost convocat pe data de 26 ianuarie cu Dispoziţia 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/2012. 

Având în vedere că în agenda domnului preşedinte au intervenit anumite 

modificări, adică trebuia să fie prezent la Bucureşti şi în data de 27 ianuarie, vineri, a 

modificat Dispoziţia nr. 15/2012 cu Dispoziţia nr. 16/2012 care are un singur articol şi 

anume „Articol unic: (1) Dispoziţia nr. 15/2012 privind convocarea Consiliului Judeţean 

Covasna în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2012 se modifică în sensul că în 

tot cuprinsul dispoziţiei sintagma „data de 31 ianuarie 2012” se înlocuieşte cu sintagma 

„data de 01 februarie 2012”. 

(2) Celelalte prevederi ale Dispoziţiei nr. 15/2012 privind convocarea Consiliului 

Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru data de 31 ianuarie 2012 rămân 

neschimbate.” 

Între termenul de a convoca şi între termenul de a anunţa consilierii este o 

diferenţă.  

Legea prevede că trebuie convocat cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, deci 

cel iniţial este din 26 ianuarie şi până în 31 ianuarie sunt 6 zile. Acest termen din motive 

obiective a fost amânat pentru data de 1 februarie care este o altă problemă. 

Este la latitudine domnului preşedinte să stabilească data pentru care convoacă 

şedinţa şi tot la latitudinea dânsului este să modifice această dată.  

Tamás Sándor: Domnul consilier sunteţi mulţumit de răspuns? 

Kulcsár-Terza József György: Da. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu proiectul 

ordinii de zi? 

Rácz Károly: Mă scuzaţi dar acum am primit un telefon şi trebuie să plec pentru a 

semna autorizaţia de funcţionare pentru farmacia din Satul Lunga. 

Vă urez o zi bună. 

La revedere. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 5, 6 şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 15 

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 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

schimbarea denumirii Muzeului de Istorie a Breslelor din Tg. Secuiesc în ”Muzeul de 

Istorie a Breslelor Incze László - Incze László Céhtörténeti Múzeum”; 

 

Aşa cum pe scurt am expus, membrii Cercului Incze László în urma adunării a 

peste 5 mii de semnături de susţinere a iniţiativei lor, au solicitat sprijinul Consiliului 

Judeţean Covasna pentru schimbarea denumirii Muzeului de istorie a Breslelor în 

Muzeul de Istorie Incze László - Incze László Céhtörténeti Múzeum. 

Aşa cum am expus Incze László a fost profesor, istoric, muzeolog şi o persoană 

publică dară nu în oraş ci şi în regiune.  

Acest muzeu, acum 40 de ani, a fost înfiinţat de dânsul şi desigur de prietenii 

dânsului.  
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Domnul Incze László a condus acest muzeu până în anul 2007 cânt a trecut în 

nefiinţă. 

Consiliul Judeţean a susţinut această iniţiativă, am parcurs toate etapele juridice, 

avem acordul Comisiei interne pentru analizarea propunerilor privind atribuirea şi 

schimbarea de denumiri precum şi avizul Comisiei Judeţene Covasna de Atribuire de 

Denumiri de pe lângă Instituţia Prefectului Judeţului Covasna.  

Acum este rândul nostru să susţinem această iniţiativă prin votul nostru.  

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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.  

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

O întreb pe doamna Szabó Judit, văduva domnului Incze László dacă doreşte să 

ne spună câteva cuvinte? 

Szabó Judit: Vă mulţumesc pentru şi în numele soţului meu decedat.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

În data de 3 martie va avea loc festivitatea de atribuire a numelui precum şi 

dezvelirea statuii Incze László care a fost sculptat de domnul consilier local Vetró 

András, care este prezent la şedinţă. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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 şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte 

Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre 

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

completări, probleme de ridicat? 

Bote Aurel: Şi în comisie am întrebat cum o să arate ansamblul celor două 

clădiri? 

În proiectul pe care le am văzut în comisie era o poză cu gard şi două clădiri 

separate.  

În ansamblu cum o să fie? 

Henning László János: Având în vedere că pentru unităţile subordonate nu am 

avut loc, în centrul oraşului, unde să facem magazii, am decis ca aceste magazii să fie în 

strada Recoltei.  

La această decizie am luat în considerare faptul că după modernizarea sediului 

Consiliului Judeţean Covasna nu vom mai avea accesul maşinilor în curtea Consiliului 

Judeţean.   

Bote Aurel: O să fie două curţi separate şi două clădiri separate? 

Tamás Sándor: Acolo avem un imobil în care funcţionează Serviciul de 

administrare a drumurilor judeţene şi am cumpărat imobilul de lângă. 

Henning László János: Acum are o singură intrare dar când va fi gata va avea 

acces din ambele părţi. 

Tamás Sándor: Alte întrebări dacă aveţi? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru beneficiarii serviciilor sociale, 

acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba 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.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea contribuţiei consiliilor locale precum şi a persoanelor vârstnice la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, pe anul 2012; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2012;  

Permiteţi-mi să vă prezint un slide show despre cifrele cheie, dinamica şi 

capitolele majore din bugetul Consiliului Judeţean Covasna.  

Prezintă un slide show.  

 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 

Am vrut să vă arăt câteva programe pe care vom realiza împreună. 
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Vă consult dacă aveţi întrebări referitoare la bugetul Consiliului Judeţean 

pe care l-aţi primit? 

Ambrus József: Acest program de Reabilitare a terenurilor de sport este o 

iniţiativă bună, dar dat fiind faptul că anul trecut au fost depuse 51 de proiecte sportive 

pe când în acest an au fost depuse mai mult de 100 de proiecte sportive propun ca în 

cadrul aceluiaşi capitol să facem o modificare în sensul că la suma prevăzută pentru 

Reabilitarea terenurilor de sport să fie în loc de 500 mii de lei să fie 450 mii de lei şi la 

proiecte sportive în loc de 400 mii de lei să fie 450 mii de lei. 

Vă mulţumesc. 

Kiss Tiberiu: Mă bucur pentru aceste cifre, de faptul că judeţul se dezvoltă şi că 

între timp am avut şedinţă şi la Boroşneu Mare când au fost prezentate asemenea cifre 

din buget şi bugetul judeţului era 41 milioane de euro. La sfârşit un reprezentant al 

romilor m-a întrebat ce a făcut fotbalistul Eto că este vândut de FC Barcelona cu 39 

milioane de euro.  

Asta însemnă că judeţul nostru valorează ca un om în echipa Barcelonei. 

De aceea v-am povestit acest lucru ca să nu uităm că dacă facem asemenea 

comparaţii atunci observăm cât de chiţibuşari suntem.  

Tulit Attila: În legătură cu această prezentare pe graficul 2 sau 3 în care au fost 

prezentate proiectele de dezvoltare şi cheltuielile de întreţinere, trebuie să spun că 

cheltuielile de întreţinere nu întâmplător sunt din ce în ce mai mici din anul 2009. 

Ştim cu toţii că salariul angajaţilor a fost diminuat cu 25% şi datorită acestui fapt 

cheltuielile de întreţinere sunt mai mici. 

Tamás Sándor: Aşa este. 

Henning László János: Nu numai diminuării salariilor ci şi a disponibilizărilor.  

Tamás Sándor: Se datorează diminuării salariilor şi disponibilizărilor drastice 

din anul 2010.  

Kulcsár-Terza József-György: Ca să putem ridica împreună bolovanul acela pe 

care l-am văzut pe ultimul slide trebuie să ne înţelegem reciproc.  

În bugetul anului trecut a fost cuprins suma pentru sistemul de votare şi de 

traducere. Nu ştim ce s-a întâmplat dar această investiţie nu s-a realizat.  

Propunem ca să cuprindem şi anul acesta în buget o sumă din care să se poate 

achiziţiona acest sistem.  

Tamás Sándor: Înţeleg. 

Kulcsár-Terza József-György: Aş dori să vă întreb dacă câştigăm procesul în 

legătură cu referendumul local, de unde vom avea fonduri pentru organizarea acestuia? 

Tamás Sándor: Când se va definitiva procesul, din fondul de rezervă, vom aloca 

bani pentru organizarea referendumului. 

Fazakas Tibor: Văzând materialul prezentat de domnul preşedinte se poate 

observa tendinţa de dezvoltare pentru care ne bucurăm mult, dar totuşi dacă-mi 

permiteţi aş atrage atenţia asupra anumitor lipsuri.  

Având în vedere că vorbim de bugetul anual şi acest buget de regulă trebuie să 

fie raportat la „ceva”, eu aşa cred acest „ceva” trebuie să fie realizarea.  

Din materialul prezentat de domnul preşedinte lipsesc realizările. Am văzut că 

anumite cifre sunt în creştere dar am observat şi cifre care au figurat şi în bugetul de 

anul trecut. 
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Acest lucru se poate observa şi în cazul reabilitării drumului între Tg. 

Secuiesc şi Catalina ca şi în cazul Depozitului de deşeuri.  

Dacă ne uităm din acest punct de vedere la cifrele prezentate, numai atunci 

putem vorbi de dezvoltare când şi realizările reflectă aceleaşi lucruri ca cifrele.  

Pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre în care este vorba de înfiinţarea 

unei asociaţii şi aş dori să vă întreb dacă contribuţia Consiliului Judeţean este cuprinsă 

în buget? 

Eu aş propune să mărim contribuţia noastră de 20 de mii de lei. 

Tamás Sándor: Suma de 20 de mii de lei este capitalul social şi este cuprins în 

buget, dar nu capitalul social este esenţial ci cotizaţia membrilor, care este 1 leu/locuitor.  

Fazakas Tibor: O să revin la această discuţie când dezbatem proiectul în cauză. 

Tamás Sándor: Nu suma de 20 de mii de lei este esenţial ci cotizaţia membrilor 

care va fi 220 mii de lei. 

Fazakas Tibor: În legătură cu fondul de salarii/angajat aş dori să vă spun că sunt 

diferenţe semnificative între salariile angajaţilor la instituţii subordonate.  

Cele mai mici salarii sunt la angajaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Întrebarea mea este cum am putea rezolva să nu existe această diferenţă? 

Eu aşa cred că dacă avem aceeași mamă trebuie să găsim o soluţie, pe care 

permite şi legea, ca să nu mai existe aceste diferenţe.  

Nu este un lucru frumos ca angajaţii de la una dintre instituţiile subordonate să 

primească un salariu dublu faşă de angajaţii de la o altă instituţie subordonată.  

Am încă o observaţie şi anume: mie mi s-a părut destul de mare suma prevăzută 

la unele poziţii din capitolul bunuri şi servicii. 

Dacă ne uităm atent la unele poziţii din acest capitol putem observa că din  

sumele care sunt prevăzute pentru anumite produse se pot cumpăra produse de înaltă 

calitate. De exemplu pentru un laptop este prevăzută suma de 3 mii de lei şi după 

părerea mea şi această sumă ar trebui corectată. 

Domnul preşedinte a amintit că înainte de finalizarea bugetului au purtat discuţii 

cu primarii, dar nu şi cu consilierii judeţeni din Fracţiunea PCM-MPP şi din această 

cauză am avut numai 3 zile la dispoziţie ca să formulăm eventualele 

observaţii/propuneri. 

Aşa văd că atât pe plan local cât şi pe plan naţional, cunoscând situaţia 

economică, ar trebui să fie schimbată strategia pentru crearea locurilor de muncă.   

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Cu perplexitate am luat la cunoştinţă apelul formulat de PCM-MPP ca cei din 

UDMR să nu participe la mitingul organizat pentru susţinerea naţiunii maghiare.   

Altfel zis organizatorii din PCM-MPP au încercat să excludă UDMR-ul din 

naţiunea maghiară. 

Am crezut că acest apel este şi o poziţie strategică şi nu mai aveţi nevoie de 

consultări în ceea ce priveşte împărţirea bugetului, nemaivorbind de faptul că această 

poziţie, care este deocamdată, s-ar putea schima peste 4 luni şi atunci va fi mai bine. 

Trebuie să observaţi în bugetul acestui an, am câştigat 22 milioane de euro 

pentru Spitalul Judeţean şi în comparaţie cu această sumă noi am inclus numai 1,5 

milioane de euro. 

Puteam să includem cele 22 milioane dar n-ar fi fost corect. 
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În bugetul de anul trecut nu am inclus proiectul „Sistem de management al 

deşeurilor”, dar într-adevăr a fost inclus o mare din proiectul de reabilitare a drumului 

DJ 121 care se va finaliza în acest an.  

În legătură cu realizările trebuie să vă spun că preşedintele are obligaţia să 

întocmească un raport de activitate. Acest raport în curând va fi gata şi va cuprinde şi 

realizările. 

Dar vă mulţumesc pentru întrebare, vă promit că o să mă pregătesc bine. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Henning László János: Trebuie să vă spun că aş fi dorit ca în şedinţa de azi să 

aprobăm şi proiectele culturale, ştiţi că s-au depus mai mult de 500 de proiecte, 

deoarece nu s-au putut verifica toate proiectele, în şedinţa din 16 februarie o să avem pe 

ordinea de zi şi aprobarea acestor proiecte.  

Având în vedere că în cazul proiectelor depuse de culte s-au purtat discuţii şi 

cifrele apar în buget, vă rog să fiţi de acord ca la culte să majorăm suma cu 15 mii de lei, 

sumă cu care să fie diminuat Capitolul autorităţi executive, Titlul Alte cheltuieli.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Dacă sunt şi alte observaţii? 

Bagoly Miklós Levente: Eu consider că este un buget optimist şi realizabil chiar 

dacă vorbim de anul 2012 în care este recesiune în continuare. Eu cred că ar trebui să 

vedem cum putem face să punem o anumită sumă în slujba dezvoltării economice a 

judeţului. Nu prin ideea Camerei de Comerţ şi Industrie unde s-a trasat o falsă metodă 

de a mări capacitatea Întreprinderilor mici şi mijloci prin a cere consiliilor locale să aloce 

sume separate pentru dezvoltare, deşi asta este sarcina bugetului de stat. 

Consiliile locale din punct de vedere legal nici nu pot să aloce sume pentru aşa 

ceva. 

Eu totuşi aş dori să atrag atenţia că dacă putem, în anul 2012, să alocăm o sumă 

pentru organizarea anumitor evenimente, conferinţe care să demonstreze pentru 

întreprinderile locale posibilitatea de dezvoltare al lor şi am putea organiza diferite 

evenimente în cadrul judeţului prin care să atragem investitor şi prin care să facem 

posibil îmbunătăţirea imaginii şi dezvoltarea judeţului. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Am fost şi până acuma parteneri, cred eu credibili, în demersurile întreprinse de 

asociaţia întreprinzătorilor şi o să fim şi în continuare.   

Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Nu sunt. 

Au fost formulate două propuneri concrete de modificare şi anume: la sport 

propunerea domnului consilier Ambrus József şi la culte propunerea domnului 

vicepreşedinte Henning László. 

Luăm pe rând propunerile. 

Tulit Attila: A fost încă o propunere. 

Tamás Sándor: Care. 

Tulit Attila: Să includem în buget o sumă pentru sistemul de votare şi de 

traducere. 

Henning László János: Aceste sume putem să le includem şi ulterior dacă 

primim oferte convenabile şi care au parametrii de care avem noi nevoie. 
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Anul trecut nu am reuşit să-l cumpărăm pentru că ofertele pe care le am 

primit nu au făcut faţă cerinţelor noastre.  

Mai concret cerinţa era să fie cu tehnică wireless, deci fără fir. 

Am primit o ofertă cu tehnică wireless dar sistemul acela nu era complet. 

Dacă tot suntem la tehnica de calcul, în legătură cu suma de 3 mii lei pentru 

laptop trebuie să vă spun, din punct de vedere al specialiştilor, dacă cumpărăm ceva 

atunci să cumpărăm un lucru bun şi performant. 

Eu cred că fiecare ar trebui să formuleze păreri în specialitatea sa, pentru că nici 

eu nu fac propuneri la preţuri dacă cumpărăm utilaje agricole. 

Tamás Sándor: Să cuprindem în buget 100 de mii de lei pentru sistemul de 

votare şi de traducere. 

Kulcsár-Terza József-György: Anul trecut a fost 200 de mii de lei. 

Nagy András: În legătură cu cele spuse de domnul vicepreşedinte trebuie să vă 

spun că oferta pe care am primit-o a fost un sistem de votare complet mobil, era cu 

tehnică wireless şi aşa ne am înţeles că cumpărăm acel sistem care are posibilitatea să fie 

dezvoltat cu sistemul de traducere. 

Aceste discuţii au avut loc în biroul domnului preşedinte.  

Tamás Sándor: Ce sumă propuneţi? 

Nagy András: Anul trecut era vorba că nu avem fonduri ca să cumpărăm atât 

sistemul de votare cât şi sistemul de traducere. 

Tamás Sándor: Ce sumă propuneţi? 

Nagy András: Aceeaşi sumă care a fost şi anul trecut. 

Tamás Sándor: 200 de mii de lei? 

Nagy András: Da. 

Tamás Sándor: Din fondul de disponibil din anii precedenţi luăm 200 de mii de 

lei. 

Să luăm la rând propunerile. 

Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József ca să facem 

modificări în interiorul capitolului de sport.  

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea 

formulată de domnul consilier Ambrus József. 

 

Supun la vot propunerea formulată de domnul vicepreşedinte Henning László 

János ca să majorăm suma pentru culte cu 15 mii de lei.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea 

formulată de domnul vicepreşedinte Henning László János. 

 

Supun la vot propunerea domnului Kulcsár-Terza József-György ca să includem 

în buget suma de 200 de mii de lei pentru sistem de votare şi traducere.  
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Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea 

formulată de domnul Kulcsár-Terza József-György. 

 

Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate mai înainte. 

Înainte de a trece la vot, ţin să fac o precizare, şi anume: 

- în temeiul art. 39 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

se votează pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz şi pe anexe.   

 

Având în vedere dispoziţiile legale arătate mai înainte, supun la vot Proiectul 

bugetului local respectiv Proiectul de hotărâre prin care se aprobă acesta. 

 

Se trece la votarea efectivă a bugetului conform celor arătate mai înainte. 

 

Notă: La fiecare votare se utilizează formula de mai jos. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu respectarea procedurii reglementate de alin. (5) al 

art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv a dispoziţiilor 

alin. (2) al art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aprobă Hotărârea în forma modificată, cu 30 

de voturi „pentru”. 

 

Propun să luăm o pauză de 5 minute.  

 

După pauză. 

 

Tamás Sándor: La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de 

hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă în anul 2012; 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de 

administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Covasna; 

 

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

desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de administrație 

al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 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 în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Tamás Sándor: Eu propun din parte fracţiunii UDMR pe domnul vicepreşedinte 

Henning László János, pentru că el este cel mai în măsură în aceste probleme.  

Fülöp Csaba: În numele Fracţiunii PCM-MPP propun pe domnul Kulcsár-Terza 

József-György.  

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot noi mergem mai departe.  

Având în vedere că la punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de 

membru fondator la constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS,  care conţine o 

prevedere prin care se desemnează reprezentantul judeţului Covasna pentru a face 

parte din Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri ca să putem pregăti 

buletinele de vot şi vom vota cele două proiecte de hotărâri împreună. 

 

Henning László János: Din partea Fracţiunii UDMR propun pe domnul consilier 

Bodó Lajos.  

Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul 

consilier Fekete Carol.  

Tamás Sándor: Rog colegii să pregătească şi aceste buletine de vot.  
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Suspendăm punctele şapte şi paisprezece şi mergem mai departe La 

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

titularului dreptului de administrare asupra unor imobile-construcţii aflate în domeniul 

public al judeţului Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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? 

Tulit Attila: De fapt am numai o întrebare care atinge şi proiectul de hotărâre de 

la punctul doisprezece de pe ordinea de zi.  

Taberele de la Crasna, Comandău, Ozunca Băi şi Zăbala prin Hotărâre de 

Guvern au fost trecute în administrarea Consiliului Judeţean Covasna şi când am 

adoptat aceea hotărâre era vorba că administrarea taberelor va fi preluată de Direcţia de 

Sport şi Tineret.  

În cazul taberei de la Zăbala se va realiza acest lucru, întrebarea este tabăra de la 

Crasna de ce este trecut în administrarea consiliului local şi de ce nu în administrarea 

Direcţiei de Sport şi Tineret? 

Şi ce se va întâmpla cu taberele de la Ozunca şi Comandău? 

Tamás Sándor: Doriţi să răspund acum sau când ajungem la proiectul respectiv. 

Tulit Attila: Punctul opt se referă la tabăra din Zăbala.  

Tamás Sándor: Aceste tabere sunt în anumite situaţii juridice.  

Tabăra de la Crasna a fost solicitat de consiliul local unde noi nu putem să facem 

mare lucru aşa nu va fi nicio problemă dacă predăm consiliului local.  

În cazul taberei de la Ozunca sunt probleme de proprietate pentru că terenul este 

revendicat de cineva. Nu ştim deocamdată cine este proprietarul şi nici nu ştim cum o 

să clarificăm acest lucru.  

În cazul taberei de la Zăbala dreptul de proprietate este al Bisericii Reformate cu 

care a fost încheiat un contract de concesiune pe 40 de ani şi pe care-l putem prelua.  

Tabăra de la Comandău nu funcţionează.  

Singura care funcţionează este tabăra de la Zăbala.  

Săptămâna viitoare o să mergem la Comandău şi împreună cu domnul primar 

încercăm să găsim soluţii de rezolvare pentru că tabăra este în curtea şcolii. Am 

construit acolo şi sală de sport şi prin programul de reabilitare a terenurilor de sport 

dorim să reabilităm terenul de fotbal.  

Ar fi bine dacă am putea realiza din aceste imobile un complex pe care-l putem 

dezvolta şi din surse proprii.  

În momentul de faţă nici această tabără nu este funcţională. 

Singura care este funcţional este tabăra de la Zăbala.  
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În aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean încă nu avem o 

direcţie separată care să se ocupe de managementul taberelor dar există la Direcţia de 

Sport şi Tineret. 

Dreptul de administrare până atunci va fi la Direcţia de Sport şi Tineret până 

când noi reuşim să înfiinţăm o direcţie în aparatul de specialitate. 

Asta este logica. 

Tulit Attila: Întrebarea mea se referea şi la faptul că la predare este specificat că 

nu putem folosi aceste tabere cu alte destinaţie. 

Tamás Sándor: Nici n-o să dăm altă destinaţie. 

Tulit Attila: Întrebarea mea este în cazul în care o tabără nefuncţională dacă  

ajunge în proprietatea consiliului local ei pot da acesteia o altă destinaţie? 

Tamás Sándor: Nu. Nu pot schimba destinaţia. 

Tulit Attila: De aceea am întrebat că din punct de vedere strategic ar fi bine să 

aibă aceeaşi destinaţie. 

Tamás Sándor: E logic. 

Tabăra de la Zăbala poate funcţiona în continuare dar dacă predăm tabăra de la 

Comandău atunci nu putem face un proiect şi putem investi acolo.  

La Comandău dreptul de proprietate este în regulă aşa că vom încheia un 

contract de parteneriat cu consiliul local, după care facem proiectul şi vom construi 

căsuţele.  

Acum predăm numai acele tabere unde nu sunt probleme cu dreptul de 

proprietate. 

Tulit Attila: Şi la Crasna? 

Tamás Sándor: E departe şi este nefuncţional. 

Fülöp Csaba: Întrebarea mea este dacă n-ar fi util să trecem o perioadă pentru 

care predăm dreptul de administrare ca pe urmă să nu avem probleme când vom 

prelua.  

Tamás Sándor: Hotărârea este formulată în aşa manieră încât oricând putem să o 

preluăm. 

Henning László János: Dacă trecem un termen când acela expiră iarăşi trebuie să  

adoptăm o hotărâre pentru prelungirea termenului. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

solicitarea de transmitere din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi 

din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea 

publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a 
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terenului pe care se află depozitul neconform de deşeuri al municipiului 

Sfântu Gheorghe şi care constituie obiectiv al proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna; 

După cum v-am spus avem pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâri cu acele trei 

oraşe unde s-a clarificat şi s-a finalizat situaţia juridică şi anume la Sf. Gheorghe, 

Întorsura Buzăului şi  Covasna. Tg. Secuiesc încă nu figurează dar este în curs de 

finalizare.  

 

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

avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

solicitarea de transmitere din proprietatea publică a oraşului Întorsura Buzăului şi din 

administrarea Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului în proprietatea publică a 

judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care 

se află depozitul neconform de deşeuri al oraşului Întorsura Buzăului şi care constituie 

obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Covasna; 

 

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

avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a oraşului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Local al oraşului Covasna în proprietatea publică a judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a terenului pe care se află 

depozitul neconform de deşeuri al oraşului Covasna şi care constituie obiectiv al 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Covasna; 

 

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

avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Covasna şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna în domeniul public al Comunei Sita 

Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Sita Buzăului; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Tulit Attila: Noi nu am văzut contractul dar domnul vicepreşedinte a amintit că 

oricând putem să preluăm şi acest lucru cred că figurează în contract. 

Tamás Sándor: Această tabără nu vrem să o luăm înapoi. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 2 „abţineri” (Fülöp Csaba şi Tulit Attila) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece 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 –judeţului Covasna. 

 

Este vorba de spaţiul de la parterul imobilului, care a fost recent folosit pentru 

biroul recensământului agricol şi în care permanent este şi Biroul Electoral Judeţean şi 

să dăm  în folosinţă Instituţiei Prefectului aceste spaţii.  

Fiindcă nu au bani, eu propun să dăm în folosinţă gratuită pentru că nu la 

interesele Prefecturii va servi. 

Kulcsár-Treza József-György: Acolo va fi şi biroul dacă se va organiza 

referendumul? 

Tamás Sándor: Da.  

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la 

constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; 

 

Iniţiatorul este  Consiliul Judeţean, deocamdată, cu cinci comune care au asociaţii 

bune de crescători de taurine să facem o asociaţie comună şi împreună cu Direcţia de 

Agricultură pentru că ei au specialişti. Deci, partea de specialitate este al Direcţiei de 

Agricultură şi al Camerei Agricole. 

Prin această asociaţie vom sprijinii în curând micii producători agricoli dar cu 

precădere crescătorii de animale şi asociaţiile respective.  

Eu propun să adoptăm cu cele cinci comune de care am amintit cu propunerea de 

a lărgi această sferă, pentru că dacă ne apucăm să pornim cu 44 de unităţi administrativ-

teritoriale n-o să ajungem niciodată la înfiinţare.  

Dacă vedem că funcţionează bine, atunci în 2-3 luni de zile o să invităm şi celelalte 

comune.  

Fekete Carol: Atât fracţiunea PCM-MPP cât şi eu personal apreciem această 

iniţiativă pentru că în timpul acestui mandat, acest proiect este primul care în mod direct 

se leagă de agricultori şi încearcă să-i ajute pe ei. 

Aş enumera câteva dintre obiective: realizarea de studii în domeniul agriculturii; 

identificarea, realizarea şi implementarea de proiecte la nivelul judeţului; sprijinirea 

înfiinţării formelor asociative din domeniul agriculturii, produselor tradiţionale, 

protecţiei mediului şi al turismului rural la nivel de comună şi judeţ; 

 şi cred că cel mai important este dezvoltarea pieţelor de produse agro-alimentare, 

ecologice şi tradiţionale atât la nivel rural cât şi la nivel urban. 

Ştim cu toţii că au fost asociaţii care au încercat să rezolve aceste probleme şi au 

fost iniţiative şi din partea Direcţiei Sanitare Veterinare şi din partea Direcţiei de 

Agricultură să înfiinţeze asociaţii speciale pentru creşterea şi înmulţirea bovinelor. 

S-a şi înfiinţat Asociaţia Crescătorilor de Bovine dar eu nu am văzut concret  cum 

ajută ei crescătorii de bovine. 

Ştim că în ţările din Uniunea Europeană aceste lucruri funcţionează bine, de 

exemplu în Austria sau în Elveţia, care nu este stat din Uniunea Europeană. 

De aceea am amintit aceste două stat pentru că zootehnia celor două state seamănă  

mult. 

În aceste ţări funcţionează foarte bine asociaţiile de acest gen care au ca obiect să 

ajută producătorul la vânzarea produselor, ca producătorul să primească oferte în special 

pentru mărirea numărului animalelor. 

La noi până acum numai statul a acordat sprijin care a fost sprijin financiar şi care 

n-a funcţionat deloc bine. 

Cea mai mare problemă a agricultorilor este vânzarea produselor în care ar trebui 

să-i ajutăm. 

Au fost care au ajutat dar nu în vânzarea produselor ci prin acordarea unor credite 

sau prin înfiinţare unor întreprinderi mici de prelucrare a laptelui. În concret acest ajutor 
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a fost oferit de Fundaţia LAM. Tot această Fundaţia a organizat cursuri pentru 

agriculturi, ştiu de programele Fundaţiei pentru că ani de zile am fost conferenţiar la 

aceste cursuri.  

Agricultorii au fost ajutaţi cu sfaturi şi am organizat schimburi de experienţă 

pentru ei şi eu am fost personal la un schimb de experienţă cu ei în Ungaria unde am avut 

posibilitatea şi să vorbească cu specialiştii. 

Avem şi noi specialişti care îi pot ajuta.  

Mă bucur că şi în proiectul de hotărâre este specificat că oricine poate participa 

fără apartenenţă politică şi sper ca suma aceea care se adună de la locuitori va ajunge la 

locul potrivit. 

Tamás Sándor: Mulţumim pentru aceste cuvinte de laudă.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Fazakas Tibor: Eu am o propunere concretă şi anume ca să majorăm patrimoniul 

iniţial de la 20 de mii de lei la 200 de mii de lei. 

Mai durează până când această asociaţie va funcţiona şi până când consiliile locale 

vor adopta hotărârea referitorare la cotizaţia anuală a locuitorilor.  

Eu propun să dăm asociaţiei în avans suma de 200 de mii de lei ca la pornire să 

aibă posibilitate de a participa la proiecte.  

Sper că această asociaţie va funcţiona bine şi atunci vom avea şi un proiect cu 

numele „Drumul cartofului”. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Suma de 20 de mii de lei pe care-l propunem ca patrimoniu iniţial este suma din 

care se pot achita anumite taxe necesare la înfiinţare. 

Asociaţia va funcţiona după ce va fi înregistrată şi în momentul acela noi vom 

vira suma de 220 mii de lei care reprezintă cotizaţia de 1/locuitor. 

Deja din cele 5 comune 3 au adoptat hotărârea şi sperăm că în maximum 2 luni 

va funcţiona. 

În momentul în care va fi înregistrată asociaţia, noi virăm partea noastră care este 

de 220 mii de lei. 

Dacă în 6 luni se vor asocia 10-20 de comune atunci vom rediscuta cât să fie 

cotizaţia anuală. 

Vă rog să fiţi de acord să rămână aşa pentru că după ce va fi înregistrată imediat 

virăm partea noastră. 

Vă promit că dacă vedem că funcţionează bine şi comunele solicită să se asocieze 

atunci vom rediscuta cotizaţia anuală. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre care o am în faţă apare 10 mii de lei suma 

cu care vom participa. 

Citez: Art. 4 alin. (1) Se aprobă participarea judeţului Covasna la crearea 

patrimoniului iniţial cu suma de 10.000 lei, care se suportă din bugetul local. 

(2) Se aprobă taxa de înscriere în suma de 1.000 lei şi cotizaţia anuală în suma de 

1 lei/locuitori. 

Tamás Sándor: E bine aşa şi cele trei consilii locale au adoptat aşa.  

Kulcsár–Terza József-György: Eu propun ca să alegem specialişti neţinând cont 

de culoarea lor politică şi nu numai o persoană să reprezinte consiliul judeţean ci minim 

trei persoane. 
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Tamás Sándor: Aceste persoane vor ajuta la înfiinţare după care nu vor mai 

avea multe funcţii pentru că după înfiinţare se va numi conducerea.  

Eu cred că va funcţiona bine această asociaţie şi dacă observăm că ceva nu este 

bine putem să modificăm. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Bote Aurel: În statutul asociaţiei scrie că 20 de mii de lei este participarea.  

Sztakics István Attila: Când a fost dat publicităţii proiectul de hotărâre era 20 de 

mii de lei. În ziua în care am publicat materialele de şedinţă a avut loc o discuţie, 

împreună cu domnul preşedinte şi cu primarii comunelor care sunt membrii fondatori 

ai acestei asociaţii, când s-a conturat ca fiecare cu ce aport va contribui.  

Henning László János: Asta a fost propunerea noastră.  

Sztakics István Attila: Noi am modificat proiectul de hotărâre în funcţie de ceea 

ce s-a discutat în şedinţa respectivă şi am dat publicităţii ieri din nou întregul material 

în forma modificată. 

Tamás Sándor: De fapt nu are mare relevanţă. 

Conform legislaţiei, se duc la tribunal pentru a înscrie asociaţia trebuie să spună 

ce capital iniţial o să aibă.  

Din această sumă vor plăti anumite taxe la înscriere iar suma care este pentru 

funcţionare este cotizaţia anuală. 

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot pe bază de tabel nominal, atât pentru punctul 

şapte cât şi pentru punctul paisprezece, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

(Dl. secretar al judeţului Varga Zoltán 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: Reluăm punctul şapte.  

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 în Consiliul de administrație al 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării 

voturilor pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în 

Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Covasna. 

 

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 
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Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte 

Proiectul de hotărâre.  

 

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin, Demeter László şi Fülöp Csaba 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? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Trecem înapoi la punctul paisprezece. 

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

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea 

reprezentantului judeţului Covasna pentru a face parte din Consiliul de Administraţie 

al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării 

voturilor pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna pentru a face parte 

din Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

 

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre. 
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Tamás Sándor:Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

Prin adoptarea acestui proiect de hotărâre asigurăm sediu pentru asociaţia 

adoptată la punctul anterior.  

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin, Demeter János şi Tulit Attila.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind revocarea poziţiei nr. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

144/2011 privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

 

Rog pe domnii Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. administrator public, Klárik László să prezinte Raportul 

de specialitate. 

 

Dl. Kulcsár-Terza József-György şi Tóth-Birtan Csaba prezintă rapoartele de 

avizare.  

Klárik László: Administratorul public 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin, Demeter János şi Tulit Attila.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Primiri 

în Regim de Urgenţă „Prinţ şi Cerşetor” Sf. Gheorghe şi Serviciul „telefonul copilului”; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba să 

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

Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 

Dl. Baka Mátyás, Kulcsár-Terza József-György şi Fülöp Csaba 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Calinic Sabin, Demeter János şi Tulit Attila.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind 

activitatea Comisiei Tehnico-Economice în 2011; 

 

Aţi primit materialul în scris. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitatea al 

A.T.O.P. Covasna anului 2011 

 

Este prezent la şedinţă domnul Kiss Tiberiu, preşedintele ATOP. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Fekete Carol: Aş dori să-l întreb pe domnul Kiss Tiberiu dacă împreună cu 

poliţia au purtat discuţii în legătură cu furtul de cabluri de telefonie şi dacă au găsit o 

rezolvare pentru această problemă. 

La Petriceni hoţii au aşteptat să fie montată aproape în totalitate cablul după care 

imediat l-au şi furat. 

La Valea Seacă locuitorii au anunţat poliţia că hoţii sunt acolo şi poliţia tot nu a 

reuşit să-i prindă şi locuitorii stau fără telefon şi internet. 

În acest caz nu cred că Romtelecom-ul este de vină. 

Kiss Tiberiu: Această problemă există în tot judeţul. Au fost cazuri care au fost 

rezolvate de poliţie dar la noi, la ATOP nu a fost depusă nicio reclamaţie.  

În centrul oraşului Sf. Gheorghe au forat cablul de telefonie.  

Au furat cablul şi de pe strada Zorilor fapt ce a creat probleme şi la Spitalul 

Judeţean, caz în care şi Romtelecom-ul este de vină. Au fost plătiţi şi tot nu vor să 

remonteze cablul.  

Mai înţeleg că la periferie se fură dar când şi în centrul oraşului…. 

Vă rog să depuneţi reclamaţia în scris la ATOP şi atunci putem să facem şi noi 

cercetări. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Referatul de specialitate 

privind situaţia copiilor părăsiţi în spitale/unităţi sanitare în anul 2011 

 

Aţi primit materialul în scris. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 
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Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

unui consilier judeţean pe anul 2010; 

 

Aţi primit în scris Raportul domnului consilier Kiss Tiberiu. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Vă consult dacă aveţi probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Kulcsár–Terza József-György: Toate hotărârile pe care le am primit sunt datate 

în 31 ianuarie 2012.  

Tamás Sándor: Ceea ce aţi primit sunt proiecte de hotărâri. Hotărârile adoptate 

vor fi datate cu 01 februarie 2012. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte probleme de discutat? 

Rákosi János consilier local: În legătură cu căminul pentru persoane vârstnice aş 

dori să spun câteva lucruri.  

La televizor am văzut interviul realizat cu dumneavoastră din care am aflat că 

colegul nostru şi-a însuşit în totalitate ideea de iniţiere. 

Dar mă rog, asta n-ar fi o problemă. 

Anul trecut am vorbit mult despre asta cu domnul Dr. Kelemen András, dar am 

vorbit şi cu domnul primar despre această problemă. 

Am aflat că imobilul este monument istoric şi ştim că necesită investiţii 

semnificative realizarea acestuia. 

Sincer vă spun că acum căutăm soluţii pentru a face rost de fondurile necesare 

realizării căminului pentru persoane vârstnice, pentru că ştim cu toţii că spitalul nu are 

posibilitatea să pornească un cămin în clădirea aceea pe care nu o folosesc. 

În acest an sper că vom face rost de bani şi dacă şi consiliul judeţean ne-ar ajuta 

am putea face câţiva paşi înainte. 

Nu reabilitarea clădirii este o problemă ci funcţionarea este marea problemă. 

Pentru a rezolva această problemă dorim să vă invităm să fiţi partenerii noştri şi 

ştim că şi la Sânzieni au fost mari probleme care s-au rezolvat cu ajutorul Consiliului 

Judeţean.  

Domnul director al spitalului a zis că ei sunt în stare, evident contra cost, să 

presteze serviciile medicale, spălatul şi pregătirea meselor pentru cei din cămin. 

Sperăm că ne veţi ajuta şi veţi fi de acord să ne sprijiniţi să facem împreună acest 

lucru.  

Tamás Sándor: Acum cca. 2 ani, pe mine personal m-au căutat domnul Szarvadi 

József şi domnul director al spitalului cum am spus şi în interviu. 

Eu şi atunci am spus ceea ce spun şi acum că noi, adică consiliul judeţean poate fi 

partener în asemenea lucruri dar trebuie să aveţi şi parteneriatul consiliului local pentru 

că imobilul este în proprietatea lor.  

Dacă consiliul local va oferi imobilul atunci la funcţionarea putem să fim 

parteneri.  
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La Lemnia se poate observa parteneriatul fructuos al consiliului 

judeţean.  

Putem fi parteneri, dar prima dată pe plan local trebuie rezolvată problema 

imobilului.  

Rákosi János consilier local: Mulţumim.  

Fostul viceprimar v-a căutat pe dumneavoastră după ce a fost arestat domnul 

primar.  

Tamás Sándor: Nu. M-a căutat acum cca. 2 ani. 

Rákosi János consilier local: Nu ştiu ei ce au vorbit dar aşa mi-sa părut că el 

vrea să fie gazda ideii. 

Tamás Sándor: Nu ştiu ce s-a întâmplat. 

Rákosi János consilier local: Mulţumesc încă o dată că m-aţi ascultat şi că ne veţi 

ajuta. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte probleme de discutat la punctul Diverse? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

În data de 16 februarie ora 12,00 vom avea şedinţă ordinară. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


