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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 23 decembrie 2013, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 23 

decembrie 2013, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 254 /18 decembrie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 206/S/18 

decembrie 2013. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc domnii Dezső Csongor-Attila şi Dimény György. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

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

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Popa Ion – inspector şef – Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Covasna; 

- Dl. Adrian Nichifor – inspector şef – Jandarmeria Covasna; 

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

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Dr. Fogolyán 

Kristóf”; 

- Dl. Török Sándor– director, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 14 noiembrie 2013, a fost făcut 

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

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

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

http://www.cjcv.ro/
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Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 14 noiembrie 2013.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 

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

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

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

din data de 28 noiembrie 2013.  

 

Stimaţi consilieri, 

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

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

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă trei materiale şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor declaraţi 

câştigători în urma atribuirii electronice din data de 18. 12. 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea staţiilor publice în vederea întocmirii 

caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean 

Covasna; 

3. Informare ATOP; 

cu rugămintea ca Informare ATOP să fie înscris la punctul 1 al proiectului 

ordinii de zi iar cele două proiecte de hotărâri să fie înscrise după proiectele de hotărâri 

cuprinse în dispoziţia de convocare a şedinţei de astăzi. 

 

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

de zi. 

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

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, 

conform propunerii.  

 

http://www.cjcv.ro/
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Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Informare ATOP; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 247/2013 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 

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

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe anul 2013; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la 

Dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pentru comuna Zagon; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 110/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 117/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 

a Organigramei şi Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter 

Megyei Könyvtár; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; 

10. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Mild Zoltán în funcţia publică de 

conducere de şef birou al Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare 

Rurală şi Salvamont; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 

din judeţul Covasna pentru anul şcolar 2014-2015; 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD 

BALVANYOS” „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás”; 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul 

Covasna; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov, 

municipiul Braşov şi municipiul Sfântu Gheorghe în vederea realizării în comun a 

drumului expres Braşov-Sf. Gheorghe; 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor declaraţi 

câştigători în urma atribuirii electronice din data de 18. 12. 2013. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea staţiilor publice în vederea întocmirii caietelor de 

sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

17. Raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2012; 

18. Diverse 

- Cererea domnului preşedinte Tamás Sándor cu privire la aprobarea efectuării 

concediului de odihnă cuvenit pe anul 2013 în anul 2014. 

- Cererea domnului vicepreşedinte Henning László János cu privire la aprobarea 

efectuării concediului de odihnă cuvenit pe anul 2013 în anul 2014. 
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- Cererea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif cu privire la aprobarea 

efectuării concediului de odihnă cuvenit pe anul 2013 în anul 2014. 
 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

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

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

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

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri 

de la punctele 7, 8, 9, 10, 11 şi 15 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă.  

 

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  29 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Informarea ATOP-ului.  

Această informare a fost cerută de mai mulţi consilieri judeţeni la şedinţa 

anterioară.  

Din acest motiv l-am rugat pe domnul preşedinte Calinic Sabin să prezinte un 

material. 

Dânsul a întocmit un material, care se află în mapa dumneavoastră şi care este de 

fapt procesul verbal al şedinţei ATOP care s-a ţinut la Belin.  
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Această informare a fost cerut mai ales de domnul consilier Kulcsár-Terza 

József-György pe care-l întreb dacă are şi o întrebare concretă de formulat? 

Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi. Nu 

am avut o întrebare concretă nici la şedinţa anterioară şi nu am nici acum. 

Am solicitat să discutăm în plen despre incidentul destul de grav de la Belin, din 

data de 20 noiembrie 2013. 

În mai mult localităţi din zona Baraoltului nu există comunicare şi colaborare 

între Primar şi Poliţie.   

De aceea am solicitat să vedem despre ce este vorba şi ce putem face pentru 

rezolvarea problemei. 

Tamás Sándor: Rog pe domnul Calinic Sabin, preşedintele ATOP, să prezinte 

informarea pe scurt. 

Calinic Sabin: Distinse doamne, distinşi domni. 

Aţi primit transcriptul înregistrării fonice a şedinţei ATOP de la Belin, deci 

fiecare vorbă există în formă imprimată în procesul verbal al şedinţei. 

Ceea ce doresc să vă spun este că fiecare poate să facă o estimare citind acest 

material despre şedinţă. 

A fost o şedinţă obişnuită a ATOP-ului care a decis că este bine să-şi desfăşoară 

activităţile nu numai în municipiul Sf. Gheorghe ci să facă deplasări în teritoriu, pentru 

a avea contact direct cu autorităţile administraţiei publice locale şi să aibă implicare în 

acţiunea numită, în generic, ordine publică. 

Noi am considerat că este un lucru bun şi că este un prim pas pentru a ne 

apropia de aceste comunităţi.  

Şedinţa de la Belin a fost o şedinţă normală unde au fost prezenţi pe lângă 

domnul Primar şi cinci consilieri locali de etnie romă, viceprimarul şi preşedintele 

composesoratului.  

Această localitate până nu demult avea un anume potenţial negativ în ceea ce 

priveşte ordinea publică şi de aceea am considerat că ar fi bine să fie prezenţi şi aceşti 

consilieri locali.  

Nu s-a întâmplat nimic deosebit la şedinţă. După prezentarea situaţiei 

infracţionale din zonă, prezentate de ofiţerul de poliţie şi de domnul comandant s-au 

purtat discuţii libere în legătură cu acest lucru. 

Nimic din ceea ce s-a întâmplat acolo, nu a condus la ideea că această şedinţă ar 

fi una ieşită din comun, chiar aş putea spune că a fost o şedinţă fructuoasă, pentru că s-

au ridicat nişte probleme legate de păduri, de accesul persoanelor la combustibilul 

solid, la lemn pentru familie sau pentru prepararea hranei şi s-au purtat schimburi de 

opinii despre soluţiile în legătură cu aceste lucruri.  

În două trei fraze s-a discutat despre lipsa de comunicare/colaborare între primar 

şi şeful postului de poliţie locală dar asta nu a fost un obiect de dispută în şedinţă. De 

altfel nici nu eram abilitaţi, deci ATOP-ul nu este abilitată să medieze conflicte de acest 

gen.  

Nu s-a formulat acuzaţii concrete la adresa cuiva şi nici nu a existat o stare 

tensionată. 

S-a vorbit despre necesitatea unei mai bune colaborări între cei din administraţia 

publică locală şi poliţiştii din localitate, care era un îndemn sau o concluzie a unor 

chestiuni prezentate la şedinţă.  
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Şedinţa s-a încheiat numai cu membrii ATOP, deci fără invitaţi, când s-a 

discutat despre lucruri care nu privesc comunitatea respectivă.  

După încheierea şedinţei am plecat fiecare la treburile lor.  

Ulterior ce şi cum s-a întâmplat a fost prezentat de mass-media că au fost nişte 

chestiuni care vizează cauze penale şi aşa mai departe. 

În ceea ce priveşte activitatea ATOP-ului cred că cele două lucruri nu au nicio 

legătură.  

Noi am hotărât în şedinţa extraordinară care am avut acum câteva zile să 

continuăm să ţinem şedinţe în teritoriu nelăsând descurajaţi de acest incident care nu s-

a întâmplat din cauza noastră şi nici din urmarea acestei şedinţe, deci nu ne va 

descuraja să avem o legătură directă cu comunităţile din judeţ. 

Eu numai despre aceste lucruri pot să vă vorbesc. În legătură cu celelalte 

chestiuni, care nu ţin de ATOP şi nu s-a desfăşurat în cadrul unei asemenea şedinţe, 

cred că nu este treaba mea să vorbesc şi nici n-aş putea să fac acest lucru.  

Mulţumesc. Aştept întrebările. 

Tamás Sándor: Mulţumim domnului consilier. 

Aş dori să-l întreb pe domnul inspector şef Popa Ion dacă are ceva de adăugat. 

Popa Ion: Este regretabil faptul care s-a produs acolo, este singurul de fapt din 

judeţ. Noi am sesizat organele competente şi ei ne vor transmite care sunt concluziile 

apropo de vinovăţie sau nevinovăţie cu privire la părţi.   

Sunt plângeri şi împotriva poliţistului, sunt plângeri şi împotriva primarului 

legate de care noi o să facem verificări în continuare.  

Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Eu la rândul meu, am adresat câte o scrisoare domnului Inspector şef, domnului 

ministru al Internelor şi doamnei prim procuror din Judeţul Covasna şi l-am rugat ca 

aceste cercetări să fie lărgite şi la circumstanţele de înaintea incidentului, ca să fie 

lămurită şi ceea ce s-a întâmplat care a condus la acest incident. 

Am primit răspuns de la domnul inspector şef la această iniţiativă. 

Vă consult dacă aveţi întrebări sau observaţii? 

Kulcsár-Terza József-György: Cum a spus şi domnul Calinic Sabin în mai multe 

localităţi sunt probleme cu comunicarea între primar şi poliţişti, problemă pentru care 

ar trebui să găsim o rezolvare la începutul anului viitor, ca această comunicare să fie 

îmbunătăţită. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Kiss Tiberiu: Eu fiind membrul fondator ATOP aş dori vă fac cunoscut câteva 

lucruri. 

Nu trebuie să ne bazăm pe colaborare între poliţie şi ATOP. 

ATOP-ul a fost înfiinţat cu un scop bine determinat şi în perioada de când sunt 

membru fondator şi am fost şi preşedinte şi sunt membru şi în momentul de faţă, vă pot 

spune că noi sesizările pe care le am primit la ATOP l-am trimis pe toate la organele 

abilitate. 

Am avut sesizări cu privire la copii care au fost bătuţi în prag de paşti şi care au 

câştigat procesul. 
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A fost sesizat ATOP-ul cu privire la incidentul din Băţani pe care l-am trimis 

parchetului. 

Am avut sesizare la copii care au fost luaţi de Kaufland şi au fost maltrataţi şi ei 

au fost scoşi de sub urmărire penală. 

Deci, nu putem să spunem că ATOP-ul n-a lucrat. 

Problema ATOP-ului este că nu are personalitate juridică şi dacă ne gândim bine, 

ne-a lipsit că n-am comunicat lucrurile benefice pe care am reuşit să le facem, să 

comunicăm presei.  

Eu aşa cred că am făcut ce am putut cu sprijinul Consiliul Judeţean Covasna. Am 

luat camere de luat vederi care ajută munca poliţiei şi cred că dacă ATOP-ul ar obţine să 

aibă personalitate juridică, la care la nivel de ANATOP se lucrează acum, ar fi o 

instituţie benefică. 

Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte intervenţii dacă sunt? 

Salutăm şi pe domnul deputat Fejér László Ödön care a fost şi preşedinte ATOP. 

Popa Ion: Aş dori să vă asigur de faptul că am organizat pentru finele anului, 

adică pentru cele două sărbători toate măsurile de siguranţă şi sperăm că nu se va 

întâmpla nimic grav.  

Poliţia din Covasna este la datorie 24 de ore din 24 şi să fiţi convinşi de faptul că 

suntem alături de comunitate. 

În final vă doresc Crăciun fericit, un sfârşit de an cu bucurie cu sănătate 

dumneavoastră, familiilor dumneavoastră şi să ne revedem în noul an sănătoşi şi fără 

evenimente.  

Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim. Vă mulţumim şi pentru prezenţă. 

 

(S-a învoit de la şedinţă domnul consilier Calinic Sabin fiind bolnav. De la acest 

moment al şedinţei sunt prezenţi la şedinţă 27 de consilieri judeţeni.)  

 

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

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 247/2013 privind 

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

judeţean pe anul 2013;  

 

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

avizare, iar dl. director executiv 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.  
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Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2013; 

 

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

avizare, iar dl. director executiv 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.  

Aş dori să vă spun că am pus deoparte suma de 80 mii de lei, suma necesară 

pentru achitarea DALI și realizarea proiectului tehnic pentru continuarea investiției la 

podul între Apaţa şi Aita Mare.  

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV 2013; 

 

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

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  
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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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2013;   

 

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

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la Dispoziţia Consiliului Judeţean 

Covasna pentru comuna Zagon; 

 

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

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  
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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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 110/2013 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 117/2013 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi Statului de 

funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár; 

 

Rog pe domnul Orbán Miklós şi pe doamna Keresztely Irma să prezinte 

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

Direcţiei Economice.  

 

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

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Este vorba de legătorul de cărţi? 

Szonda Szabolcs: Nu. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Am înţeles că nu avem legător de cărţi.  

Tamás Sándor: Aşa este, dar această problemă nu se poate rezolva acum.  

Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; 

 

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

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea domnului Mild Zoltán în funcţia publică de conducere de şef birou al 

Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont; 
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Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna 

pentru anul şcolar 2014-2015; 
 

Rog preşedinţii Calinic Sabin, Keresztely Irma şi Tompa György să prezinte 

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

Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind desemnarea unui reprezentant al Judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS” 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 
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Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS” „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” şi ţinând cont de ROF al 

Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau 

întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD 

BALVANYOS” „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás”, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Tóth 

Zoltán. 

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul Tóth Zoltán dacă acceptă desemnarea? 

Tóth Zoltán: Da, accept.  

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest 

punct şi mergem mai departe.  

 

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

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie 

al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna. 

 

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

desemnează reprezentantul judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul 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 judeţului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul 

Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Grüman 

Róbert-Csongor.  

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul Grüman Róbert-Csongor dacă acceptă desemnarea? 

Grüman Róbert-Csongor: Accept.  

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm şi acest 

punct şi mergem mai departe.  
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La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov, municipiul Braşov şi 

municipiul Sfântu Gheorghe în vederea realizării în comun a drumului expres Braşov-

Sf. Gheorghe; 

 

Eu cred că este cel mai important proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a 

şedinţei de astăzi. 

Trebuie să vă informez că în prealabil am avut discuţii intense cu reprezentanţii, 

cu preşedintele, vicepreşedintele şi juriştii Consiliului Judeţean Braşov, a oraşului 

Braşov şi a municipiului Sf. Gheorghe şi în comun intenţionăm ca în anul 2014 să 

depunem un proiect în comun, pentru realizarea obiectivului reabilitarea „DJ Sf. 

Gheorghe-limita judeţului Braşov-Centura oraşului Braşov – Centura aeroportul 

Braşov„ pentru finanţare la POR.  

Este prima iniţiativă de o asemenea anvergură. 

Noi simţim că Proiectele Operaţionale Regionale vor cuprinde cu prioritate acele 

proiecte care sunt interjudeţene.  

Noi o să avem acest proiect comun de importanţă majoră.  

 

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

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Henning László-János: Propun ca în tot cuprinsul proiectului hotărâre sintagma 

de „drum expres” să fie schimbată cu sintagma „drum județean în regim de drum 

expres”. 

Tamás Sándor: Atât în titlu cât şi în cuprinsul proiectului hotărâre. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de domnul 

vicepreşedinte.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificarea propusă. 

 

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

privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor declaraţi câştigători în urma 

atribuirii electronice din data de 18. 12. 2013. 
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Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare prezinte Rapoartele de avizare, iar domnul administrator public Kovács Ödön 

să prezinte Raportul de specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Kovács Ödön: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Henning László-János: Propun ca în cuprinsul proiectului de hotărâre cât şi în 

titlu sintagma „operatori” să fie schimbată cu sintagma „operatori de transport public”. 

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de domnul 

vicepreşedinte.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificarea propusă. 

 

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

aprobarea staţiilor publice în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de 

atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar domnul administrator public Kovács Ödön să prezinte Raportul de 

specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Kovács Ödön: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Henning László-János: Propun ca în cuprinsul proiectului de hotărâre cât şi în 

titlu sintagma „staţii publice” să fie schimbată cu sintagma „staţii pentru transport 

public”. 

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de domnul 

vicepreşedinte.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificarea propusă. 

 

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

președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2012; 

 

Aţi primit materialul.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

S-au confecţionat buletinele de vot. Reluăm punctul doisprezece de pe ordinea 

de zi.  

 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul judeţului, să explice modul de 

desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice 

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

Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

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

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

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

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS” „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal. 

 

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul judeţului să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.  
 

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

Rapoartele de avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul treisprezece de pe ordinea de zi.  

 

Tamás Sándor: Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul judeţului să explice 

modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare 

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

Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

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

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

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

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna. 

 

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

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul judeţului, să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.  
 

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

Rapoartele de avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

- Solicitarea subsemnatului privind aprobarea efectuării concediului de odihnă 

cuvenit pe anul 2013 în anul 2014, cu precizarea ca în data de 30 decembrie să 

efectuez o zi de concediu. 

- Solicitarea domnului vicepreşedinte Henning László János privind aprobarea 

efectuării concediului de odihnă cuvenit pe anul 2013 în anul 2014. 

- Solicitarea domnului vicepreşedinte Nagy Iosif privind aprobarea efectuării 

concediului de odihnă cuvenit pe anul 2013 în anul 2014, cu precizarea ca în data 

de 30 decembrie va efectua o zi de concediu. 

 

Consiliul ia act de materiale prezentate. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


