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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 21 mai 2014, ora 10,00 

 

 

Dl. Henning László-János: Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este 

în delegaţie oficială, lucrările şedinţei extraordinare de astăzi vor fi conduse de 

subsemnatul, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin 

Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 264/2012. 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 21 mai 2014, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 83/19 mai 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 91/S/19 mai 2014. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. Vicepreşedinte, sunt prezenţi 21 de consilieri judeţeni din cei 

30 în funcţie. Lipsesc consilierii Bedő Zoltán, Calinic Sabin, Demeter László, Dezső 

Csongor-Attila, Fülöp Csaba, Klárik Attila, Orbán Miklós, Tompa György şi Tóth-Birtan 

Csaba. 

Henning László-János: 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: 

- 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; 

 

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.  

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transferare a dreptului de administrare a 

suprafeţei din albia minoră a râului Olt de sub podul de la km 7+366 de pe DJ 131, 

Aita Mare, judeţul Covasna, proprietatea publică a statului Român, din 
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administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

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

73/2014 privind aprobarea participării Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean 

Covasna şi a unor instituţii publice subordonate acestuia la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” din 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? 21 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 proiectului de hotărâre înscrise la punctul unu pe ordinea 

de zi, este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21); 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscrise la punctul doi pe ordinea de 

zi, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

solicitarea de transferare a dreptului de administrare a suprafeţei din albia minoră a 

râului Olt de sub podul de la km 7+366 de pe DJ 131, Aita Mare, judeţul Covasna, 

proprietatea publică a statului Român, din administrarea Administraţiei Naţionale 

Apele Române în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Comun al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului şi Serviciului de administrare a 

drumurilor judeţene. 

 

Sztakics István Attila: Prezintă materialele.  

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  
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Dacă domnul manager Kovács Ödön doreşte să spună câteva cuvinte în 

legătură cu proiectul de hotărâre? 

Kovács Ödön: Potrivit Legii nr. 255/2010 este prevăzut că terenurile, cu este cel 

de la Aita Mare, şi care sunt în proprietatea Statului Român şi în administrarea unor 

instituţii să fie administrare de instituţia care doreşte să construiască pe ternul 

respectiv. 

Albia minoră respectivă este în administrarea Administraţiei Naţionale de Ape 

Olt. Noi trebuie să întocmim un proiect de hotărâre de Guvern ca să obţinem 

administrarea acestei porţiuni de teren. 

Acest lucru este foarte important şi de aceea a fost convocat şi şedinţa de astăzi 

pentru că nu putem să obţine anumite avize fără propunerea proiectului hotărârii de 

Guvern.  

Dacă mai aşteptam o săptămână, până la şedinţa ordinară, pierdem din timpul 

pe care avem la dispoziţie pentru realizarea investiţiei şi noi sperăm că până la sfârşitul 

anului să şi terminăm această lucrare.  

Licitaţia este gata, contractul este semnat cu firma care a câştigat licitaţia şi dorim 

să eliberăm ordinul de începere a lucrării, dar acest lucru fără autorizaţia de construire 

nu este posibil şi care nu se poate elibera fără anumite avize şi ne lipseşte avizul de la 

Apele Române pentru care este necesar proiectul de hotărâre. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Dacă am înţeles bine anul acesta se vor termina 

lucrările? 

Kovács Ödön: Dacă reuşim să eliberăm ordinul de începere până la sfârşitul 

lunii atunci executantul va avea la dispoziţie şapte luni să termină lucrarea conform 

contractului.   

Cziprián-Kovács Lóránd: La şedinţa din Aita Mare se preconiza că se va termina 

în vara anului viitor. 

Kovács Ödön: S-a decurs foarte bine licitaţia.  

Henning László-János: Noi atunci am preconizat că licitaţia se va prelungi şi nu 

am vrut să spunem un termen nereal. 

Acum conform contractului executantul în 7 luni trebuie să termine.  

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 votru „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 73/2014 privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi a unor instituţii 

publice subordonate acestuia la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

naţional” din anul 2014; 



 4 

 

Gáj Nándor: Având în vedere c sunt directorul Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii, care participă la acest proiect, nu voi participa nici la deliberare şi nici la vot.  

Henning László-János: Bine. 

 

Rog pe domnul şef serviciu Biszok Attila Zsolt să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Serviciului de administrare 

a drumurilor judeţene. 

Biszok Attila Zsolt: Prezintă materialele.  

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor. ) 

 

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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  

 

 

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna 

din data de _________________ 2014. 

 

Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

 

VARGA Zoltán 

 


