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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

întocmit în cadrul lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 22 iunie 2016, ora 13,00 

  

La ședință sunt prezenți următorii consilieri județeni aleși la data de 5 iunie 2016: 

1. Ambrus József 

2. Benkő Erika 

3. Bodó Lajos 

4. Cseh Csaba 

5. Dálnoki Lajos 

6. Dimény György 

7. Fazakas András-Levente 

8. Grüman Róbert-Csongor 

9. Henning Laszlo-Ianos 

10. Keresztely Irma  

11. Kiss Imre 

12. Klárik Attila 

13. Lénárt Adolf 

14. Nagy Iosif 

15. Oltean Csongor 

16. Orbán Miklós 

17. Szőcs László 

18. Tamás Sándor 

19. Váncza Tibor-István 

20. Boricean Cosmin 

21. Deaconu Ion 

22. Floroian Stelian-Olimpiu 

23. Calinic Sabin 

24. Morar Cătălin-George 

25. Teacă Florentina 

26. Balázs Jozsef-Atila 

27. Beneked Erika 

28. Fazakas Péter 

29. Kulcsár-Terza József-György 

30. Pethő Istvan 

 

La ședință mai participă: 

- Cucu Sebastian, prefectul județului Covasna; 

- Antal Árpád András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe; 

- Máthé Árpád, primarul comunei Arcuș; 
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- Domokos Réka, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin 

secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia. 

 

 Domnul Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna 

Îmi revine mie deosebita onoare și plăcere să deschid lucrările acestei ședințe de 

constituire al Consiliului Județean Covasna ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 

2016. 

Spun că este o onoarea, pentru că avem de a face cu autoritatea publică locală cea 

mai reprezentativă la nivelul județului și din acest punct de vedere cred că este foarte 

important ca toți dintre dumneavoastră, toți cei care veți fi membrii ai acestui for 

legislativ pe plan local, să fiți conștienți de importanța mandatului pe care l-ați primit 

din partea cetățenilor. 

Știu că în urma acestor alegeri, mulți dintre noii consilieri județeni sunt tineri, 

ceea ce mă bucură în mod special pentru că e nevoie de energie, e nevoie de entuziasm 

în administrație, sigur, toate acestea combinate cu experiența celor care de-a lungul 

anilor, de-a lungul mandatelor au mai făcut parte din cadrul unui asemenea autorități.  

Nu vreau să mă lungesc, doresc succes tuturor și sper ca și de acum înainte, 

instituția noastră să aibă o colaborare cât se poate de corectă și fundamentată pe lege și 

atunci lucrurile nu pot să meargă decât în sensul dorit de către toată lumea.  

Dați-mi voie așa dar, să vă spun că în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) 

coroborat cu art. 89 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, prin Ordinul nr. 163 din 16 iunie 2016, am 

convocat consilierii judeţeni  declaraţi aleşi, cu ocazia alegerii autorităţilor 

administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016, pentru  şedinţa de constituire a 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Constat că din cei 31 consilier judeţeni, cărora li s-au atribuit mandate, sunt 

prezenţi 30 de consilieri, reprezentând peste 2/3 din numărul consilierilor declaraţi  

aleşi, deci şedinţa este legal constituită. Lipsește domnul Szarvadi-Téglás Lóránd.  

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin (1) din Regulamentul de 

organizare și funcționare al Consiliului Judeţean  Covasna  aprobat prin Hotărârea nr. 

91/2016, „ Până la alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, lucrările 

şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri 

dintre cei mai tineri.„ 

În urma verificării listei consilierilor judeţeni a reieşit că dl. Calinic Sabin, născut 

în anul 1953 este cel mai în vârstă consilier, iar domnii Oltean Csongor, născut în anul  

1988 şi Szőcs László născut în anul 1983, sunt cei mai tineri. 

 Faţă de acestea, îi invit pe dl. Calinic Sabin, în calitate de preşedinte de vârstă și 

pe domnii Oltean Csongor şi Szőcs László, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. 

 Dl. Kulcsár-Terza József-György: Domnule prefect, înainte să intrăm în miezul 

problemei dacă îmi permiteți. Am o doleanță. 

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Tocmai am dat cuvântul 

domnului președinte de vârstă.  

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc. Dacă mă ascultați vă ascult și eu. 

Eu cred că dialogul face bine… 
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Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Am zis că am predat 

conducerea ședinței domnului președinte de vârstă. 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Am înțeles că ați dat dispoziție să fie înlăturat 

steagul secuiesc din această sală și doresc să vă întreb care este baza legală? 

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Bază legală nu există pentru 

arborare.  

Dumneavoastră știți foarte bine, convocarea și desfășurarea acestei ședințe 

trebuie să se realizeze în limitele legii și cadrul legal nu era satisfăcut arborându-se un 

drapel nelegal arborat, pe deoparte. Pe de altă parte, după cum bine știți am promovat o 

acțiune prin care a fost suspendată hotărârea Consiliului Județean Covasna, ca atare nu 

există nici un temei pentru arborarea sa.  

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Până instanța dă un verdict final această 

hotărâre a Consiliului Județean este în vigoare? 

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Nu. 

Potrivit art. 123 din Constituția României, hotărârile atacate în contencios-

administrativ de către prefect, sunt suspendate de drept, deci nu produc efecte.  

E ca și cum nu există.  

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Eu consider că locul acestui steag este în sală 

și vreau în momentul acesta să introduc și să pun la loc. 

Eu spun că așa este firesc să fie lângă steagul României, lângă steagul Uniunii 

Europene.  

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Domnule, haideți să nu 

începem cu stângul această ședință.  

Asta este rugămintea mea. 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Dacă îmi permiteți să pun la loc steagul. 

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Eu nu vă permit pentru că n-

ar fi îndeplinite condițiile legale.  

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Deci, nu este legal din punctul dumneavoastră 

de vedere? 

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Nu este legal. 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Bine, mulțumesc. 

 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: 

Distinse domnișoare, domni, doamne. 

Am constatat cu uimire, că colegul din mandantul anterior, Kulcsár-Terza József-

György, a început să vorbească în limba română.  

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Am acordat o importanță deosebită faptului 

că domnul prefect este de față.  

Până acum niciodată n-a vrut să comunice direct cu noi, n-a avut loc o 

comunicare, un dialog. 

Dl. Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna: Să constituim consiliul, veți 

avea și dumneavoastră o calitate și o să vă stau la dispoziție.  

 

 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: 
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Iată că au trebuit să treacă 25 de ani, ca să aflu și eu că sunt cel mai în vârstă și să 

ajung în poziția să conduc prima parte a ședinței de constituire a Consiliului Județean 

Covasna. 

Vă mulțumesc pentru onoarea acordată, care în principal se datorează vârstei și 

vechimii și mă voi strădui ca, împreună cu tinerii și energicii mei asistenți, să asigurăm 

legalitatea în desfăşurarea şedinţei de constituire.  

Având în vedere că şedinţa noastră de astăzi se anunţa a fi una lungă propun ca 

conducerea lucrărilor să se desfăşoare doar în limba română urmând ca proiectele de 

hotărâri şi unele materiale conexe se fie prezentate şi în limba maghiară. 

Cine este pentru?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

Cu majoritate de voturi s-a aprobat propunerea. 

Vă mulţumesc. 

Aşa cum a precizat şi dl. Prefect, şedinţa noastră de astăzi va avea două părţi, şi 

anume: prima parte, până la constituirea Consiliului Judeţean Covasna respectiv a 

alegerii preşedintelui a acestuia, lucrările vor fi conduse de subsemnatul şi a doua 

parte, după alegerea preşedintelui, când lucrările vor fi conduse de preşedintele ales al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Având în vedere dispoziţiile legale privind constituirea respectiv organizarea 

consiliului judeţean, vă prezint problemele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a 

şedinţei şi anume:  

 

Având în vedere dispoziţiile legale privind constituirea respectiv organizarea 

consiliului judeţean, vă prezint problemele propuse a fi înscrise în proiectul ordinea de 

zi a şedinţei, şi anume:  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de 

consilieri judeţeni; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în 

Consiliul Judeţean Covasna  în urma alegerilor din  5 iunie 2016; 

3. Depunerea Jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au fost 

validate; 

4. Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal 

constituit în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016; 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate.  

Consult consilierii dacă sunt de acord cu proiectul ordinii de zi. Supun votului 

deschis. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva?  
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Constat că în unanimitate de voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi a 

şedinţei noastre de astăzi. 

Vă mulţumesc. 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean 

Covasna consilierii judeţeni declaraţi aleşi se pot constitui în grupuri de consilieri.  

Vă consult dacă s-au format aceste grupuri sau este necesar să luăm o pauză în 

timpul căreia să se constituie grupurile de consilieri? 

Dl. Tamás Sándor: S-au format grupurile, nu este necesar să luăm pauză. 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: Rog liderii grupurilor de consilieri să 

facă cunoscut numărul consilierilor din care este alcătuit grupul respectiv 

partidul/partidele din care fac parte consilierii în cauză. 

Dl. Fazakas Péter: S-a format fracțiunea EMNP-PPMT compus din 3 consilieri. 

Dl. Henning László János: S-a constituit fracţiunea UDMR compus din 

consilierii judeţeni din UDMR. 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Noi nu putem forma o fracțiune așa că 

formăm grupul PCM-MPP. 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: O să-mi vine plăcerea să vă anunț că 

candidații care au câștigat alegerile pentru Consiliul Județean Covasna din PSD și PNL 

formăm fracțiunea Partidelor Neconstituite Etnic. 

 

Vă mulţumesc. 

 

Stimaţi colegi, 

 

La primul punct al ordinii de zi avem înscris Proiect de hotărâre privind alegerea 

Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni;  

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) coroborat cu art. 90 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru validarea mandatelor de consilieri judeţeni, consiliul alege prin vot 

deschis dintre membrii lui, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare 

alcătuită din 3-5 consilieri. 

Vă rog să faceţi propuneri în legătură cu numărul membrilor comisiei de 

validare, respectiv 3 sau 5 membri.  

Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de 

mandate obţinute de grupul în cauză. 

Grupurile de consilieri să facă propuneri. 

Dl. Henning László János: Fracțiunea UDMR propune ca numărul membrilor 

comisiei să fie 5.  

S-a propus ca numărul membrilor comisiei de validare să fie 5. 

Supun votului D-voastră propunerea ca numărul membrilor comisiei de validare 

să fie 5. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva?  
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În unanimitate s-a aprobat ca numărul membrilor comisiei de validare să fie de 5 

consilieri.  

 

Având în vedere numărul de consilieri care formează  grupurile  U.D.M.R./ 

P.S.D./P.N.L./P.P.M.T./P.C.M. acestora îi revin trei/unu/unu, respectiv nici un loc în 

comisie.  

Faţă de aceasta, Vă rog să faceţi propuneri. 

Dl. Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnii Ambrus 

József, Váncza Tibor-István și Fazakas András-Levente.  

Dl. Balázs Jozsef-Atila: Fracțiunea EMNP-PPMT propune pe doamna Benedek 

Erika.  

Dl. Boricean Cosmin: Din partea Fracțiunii Partidelor Neconstituite Etnic 

propunem pe domnul Deaconu Ion. 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Din parte grupului de consilieri PCM-MMP 

propun pe domnul Pethő István.  

Dl. Boricean Cosmin: Noi mai propunem și pe domnul Floroian Stelian-

Olimpiu. 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: Mai aveți propuneri? 

Nu sunt. 

 

Vă fac cunoscut că alegerea se face individual, prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor prezenţi. 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Ambrus József să fie 

ales ca  membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu majoritate de voturi „pentru” domnul Ambrus József a fost ales ca  membru 

în Comisia de validare. 

 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Váncza Tibor-István să 

fie ales ca membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu majoritate de voturi „pentru” domnul Váncza Tibor-István a fost ales ca  

membru în Comisia de validare. 

 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Fazakas András-

Levente să fie ales ca membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu majoritate de voturi „pentru” domnul Fazakas András-Levente a fost ales ca  

membru în Comisia de validare. 
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Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Deaconu Ion să fie ales 

ca membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu majoritate de voturi „pentru” domnul Deaconu Ion a fost ales ca membru în 

Comisia de validare. 

 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Floroian Stelian-

Olimpiu să fie ales ca membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

În urma supunerii la vot domnul Floroian Stelian-Olimpiu nu a întrunit votul 

necesar pentru a fi ales ca membru în Comisia de validare. 

 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca d-na Benedek Erika să fie 

ales ca membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

În urma supunerii la vot doamna Benedek Erika nu a întrunit votul necesar 

pentru a fi ales ca membru în Comisia de validare. 

 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Pethő István să fie ales 

ca membru al Comisiei de validare. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu majoritate de voturi „pentru” domnul Pethő István a fost ales ca membru în 

Comisia de validare. 

 

Rezultatul votului Dvs. trebuie consemnat într-o hotărâre. Dau cuvântul 

Secretarului judeţului Covasna, pentru a prezenta Proiectul de hotărâre privind alegerea 

Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni. 

D-na Domokos Réka: prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

Supun votului Proiectul de hotărâre prezentat. 

Cine este pentru?  29 de voturi 

Cine este contra?  1 vot (Balázs Jozsef-Atila) 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind alegerea Comisiei de validare 

a mandatelor de consilieri judeţeni. 
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Urmează să luăm o pauză de 10 minute, timp în care, comisia de validare a 

mandatelor va proceda la alegerea, din rândul membrilor săi, a preşedintelui şi a 

secretarului.  

Comisia de validare va examina  legalitatea  alegerii fiecărui consilier, pe baza 

dosarelor înmânate subsemnatului de către Secretarul judeţului şi pe care le pun la 

dispoziţia comisiei, pentru elaborarea propunerilor de validare /invalidare a 

mandatelor. 

 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: 

După pauză. 

Reluăm lucrările şedinţei de constituire. 

În ședința comisiei domnul Váncza Tibor-István a fost ales în funcția de 

președinte al Comisiei de validare și domnul consilier Pethő István, în cea de secretar al 

comisiei. 

Dau cuvântul d-lui Váncza Tibor-István, preşedinte al Comisiei de validare, 

pentru a prezenta procesul-verbal al comisiei de validare, privind examinarea legalităţii 

alegerii consilierilor şi Raportul cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeţeni. 

 Dl. Váncza Tibor-István: prezintă procesului verbal și al Raportului cu privire la 

validarea mandatelor consilierilor județeni. 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: Vă mulţumesc. 

 

Trecem la punctul doi al ordinii de zi, şi anume: Proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în Consiliul Judeţean Covasna  în urma 

alegerilor din  5 iunie 2016; 

 

Potrivit legii ar trebui să solicit votul dumneavoastră pentru fiecare consilieri în 

parte. 

Am înțeles din cele prezentate de domnul Váncza Tibor-István, că s-a stabilit de 

comisia de validare că nu este invalid nici un mandat. 

În această situație vă propun să votăm în bloc propunerea făcută, prin care ne 

dăm votul în legătură cu toată lista din anexă citit de domnul președinte al comisiei de 

validare al mandatelor. 

Vă consult dacă sunteți de acord cu această procedură? 

Consilierii sunt de acord. 

 

Supun votului D-voastră, propunerea de validare a mandatelor prezentate în 

anexa pentru cei 31 de consilieri județeni. 

Cine este pentru?  

Cine este contra?   

Dacă se abţine cineva?  

Mandatul celor 31 de consilieri județeni au fost validate cu unanimitate voturi 

„pentru”. 

 

Rezultatul votului Dvs. trebuie consemnat într-o hotărâre. 
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Dau cuvântul Secretarului judeţului, să prezinte Proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în Consiliul Judeţean Covasna  în urma 

alegerilor din  5 iunie 2016. 

 

D-na Domokos Réka: prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

Dl. Calinic Sabin- preşedintele de vârstă:  

Mulțumesc. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre prezentat. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu unanimitate de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind validarea 

mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în Consiliul Judeţean Covasna în urma alegerilor din 5 

iunie 2016. 

 

 Trecem la punctul trei al ordinii de zi – Depunerea Jurământului de către consilieri 

judeţeni ale  căror mandate au fost validate. 

Procedura depunerii jurământului va fi următoarea: 

Voi da citire textului Jurământului, o singură dată, după care Secretarul 

judeţului va citi numele şi prenumele, în ordine alfabetică, a consilierilor ale căror 

mandate au fost validate, care se vor prezenta, pentru a depune jurământul. Consilierul 

va pune mâna stângă pe Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă,  

pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul 

jurământului cu formă religioasă, consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie 

cât şi pe Biblie, pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 

exemplare. 

Rog asistenţa să se ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului. 

Vă rog să-mi permiteți să dau citire Jurământului. (Se citește Jurământul.) 

Rog pe D-na Domokos Réka să dea citire listei care cuprinde numele și 

prenumele, în ordine alfabetică, a consilierilor ale căror mandate au fost validate și să 

procedăm la depunerea Jurământului. 

D-na Domokos Réka: Dă citire listei în ordine alfabetică, consilierii depun 

Jurământul, după care se semnează de consilierul care a depus Jurământul, de Dl. 

Calinic Sabin, preşedintele de vârstă și de cei doi asistenți domnii Oltean Csongor şi 

Szőcs László, iar d-na Domokos Réka înmânează un exemplar din Jurământ 

consilierului în cauză.  

 

1. Ambrus József JUR 

2. Balázs Jozsef-Atila JUR 

3. Beneked Erika JUR 

4. Benkő Erika JUR 

5. Bodó Lajos JUR 

6. Boricean Cosmin JUR 

7. Calinic Sabin JUR 
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8. Cseh Csaba JUR 

9. Dálnoki Lajos JUR 

10. Deaconu Ion JUR 

11. Dimény György JUR 

12. Fazakas András-Levente JUR 

13. Fazakas Péter JUR 

14. Floroian Stelian-Olimpiu JUR 

15. Grüman Róbert-Csongor JUR 

16. Henning Laszlo-Ianos JUR 

17. Keresztely Irma JUR 

18. Kiss Imre JUR 

19. Klárik Attila JUR 

20. Kulcsár-Terza József-György JUR 

21. Lénárt Adolf JUR 

22. Morar Cătălin-George JUR 

23. Nagy Iosif JUR 

24. Oltean Csongor JUR 

25. Orbán Miklós JUR 

26. Pethő Istvan JUR 

27. Szőcs László JUR 

28. Tamás Sándor JUR 

29. Teacă Florentina JUR 

30. Váncza Tibor-István JUR 

 

Dl. Calinic Sabin- preşedintele de vârstă: 

Având în vedere că au  fost validate mandatele de consilieri judeţeni  respectiv s-

a depus jurământul de către aceştia trecem la punctul patru al ordinii de zi, şi anume: 

Declararea Consiliului Judeţean Covasna, ca legal constituit în urma alegerilor locale din data de 

5 iunie 2016. 

 Constat că au fost validate mandatele unui număr de 31 de consilieri, respectiv 

au depus jurământul  un număr de 30 de  consilieri, ceea ce reprezintă peste 2/3 din 

numărul membrilor Consiliului Judeţean Covasna, în temeiul art. 34 alin. (2) coroborat 

cu art. 90 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare:   

 

DECLAR CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA CA LEGAL CONSTITUIT 

 

Această declaraţie trebuie constatată printr-o hotărâre.  

Dau cuvântul Secretarului judeţului pentru a prezenta Proiectul de hotărâre privind 

declararea Consiliului Judeţean Covasna, ca legal constituit în urma alegerilor locale din data de 

5 iunie 2016. 

D-na Domokos Réka: prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

Dl. Calinic Sabin- preşedintele de vârstă: Supun votului Proiectul de hotărâre 

prezentat. 
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Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat Hotărârea privind declararea Consiliului 

Judeţean Covasna, ca legal constituit în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. 

 

Dl.  Calinic Sabin - preşedintele de vârstă:  

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem înscris: Alegerea preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna. 

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 27  din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat 

prin Hotărârea nr. 91/2016 consiliul judeţean alege,  pe toată durata exercitării 

mandatului, dintre membrii săi, un preşedinte. 

Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte se fac de către grupurile 

de consilieri. Președintele Consiliului Judeţean Covasna este ales prin vot secret, 

indirect. Este declarat ales preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna candidatul care a 

întrunit la primul tur de scrutin, votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, în 

aceeaşi şedinţă se organizează un al doilea tur de scrutin cu participarea candidaţilor 

situaţi pe primele două locuri, urmând a fi declarat preşedinte candidatul care a întrunit 

votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai 

candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care a obţinut 

votul majorităţii consilierilor în funcţie.  

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna 

prin vot secret. 

Drept urmare, vom folosi buletine de vot pentru alegerea preşedintelui.  

 

Faţă de cele prezentate vă rog să faceţi propuneri, pentru funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Henning László-Ianos: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Tamás Sándor.  

Dl. Calinic Sabin: Mulțumesc. 

Vă consult dacă mai sunt şi alte propuneri? 

Nu sunt. 

Consult pe domnul Tamás Sándor dacă acceptă nominalizarea? 

Dl. Tamás Sándor: Accept.  

 

Pentru completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută, este necesar să luăm 

o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 

 

Dl.  Calinic Sabin - preşedintele de vârstă:  
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Rog Secretarul judeţului să explice tehnica votării şi  să distribuie, pe baza listei 

nominale a consilierilor, buletinele de vot completate. 

Secretarul judeţului, prezintă tehnica votări.  

D-na Domokos Réka: explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă:  

Conform art. 20 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Covasna comisia de validare va avea și atribuțiile Comisiei de 

numărare a voturilor, în cazul votului cu buletine de vot.  

Ca atare, rog comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, iar 

după votare să procedeze la numărarea voturilor şi la redactarea procesului – verbal. 

 

Are loc votarea.  

După numărarea voturilor, se reiau lucrările şedinţei.  

 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă:   

Rog pe dl. Váncza Tibor-István preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 

prezinte procesul - verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

Dl. Váncza Tibor-István Prezintă procesul verbal.  

(Cei din sală aplaudă. ) 

 

Dl. Calinic Sabin - preşedintele de vârstă: Din rezultatul votării reiese că 

domnul Tamás Sándor a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, adică 27 de 

voturi „pentru”, deci a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean 

Covasna. 

Alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna trebuie consemnată într-o 

hotărâre. 

Dau cuvântul Secretarului judeţului, să prezinte Proiectul de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

D-na Domokos Réka: prezintă Proiectul de hotărâre. 

 

Dl. Calinic Sabin- preşedintele de vârstă: 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu  unanimitate de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind alegerea 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Domnul președinte dorește să depună Jurământul.  

(Cei din sală se ridică în picioare.) 

 

Domnul Președinte Tamás Sándor citește textul Jurământului după care 

rosteşte cuvântul JUR şi semnează Jurământul. 
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(Cei din sală aplaudă.) 

 

Dl.  Calinic Sabin - preşedintele de vârstă:   

Conform art. 30 alin (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr. 91/2016, după alegerea 

preşedintelui consiliului judeţean, activitatea preşedintelui de vârstă şi a celor doi 

consilieri care l-au asistat încetează, urmând ca preşedintele ales al Consiliului Judeţean 

Covasna să  asigure în continuare conducerea lucrărilor şedinţei. 

Înainte de a invita pe domnul Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna, să preia conducerea în continuarea a lucrărilor  şedinţei, ţin să mulţumesc în 

numele meu şi a celor doi asistenţi pentru sprijinul acordat în buna desfăşurare până-n 

prezent a lucrărilor şedinţei. 

 

Preşedintele de vârstă p. Secretar al judeţului Covasna, 

CALINIC Sabin DOMOKOS Réka 

Director executiv adjunct 

 

Asistenți: 

OLTEAN Csongor 

SZŐCS László 

 

Domnul Tamás Sándor, preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna: 

Mindenekelőtt köszönöm szépen a bizalmat. 

 

Kedves Jelenlévők! 

Mindig jövőbe vetett reménnyel kezdünk neki egy új évnek, egy új kezdetnek, 

egy új ciklusnak. Ez így van a természetben, de így van a politikában is. 

Akinek van belső késztetése, annak tervei is vannak. 

Akinek van belső iránytűje, az ismeri a célhoz vezető utat. 

Kedves jelenlévők! 

Székelyföld, s ezen belül Háromszék állapotát nem lehet csak statisztikai 

adatokkal jellemezni.  

Az, hogy egy megyében jó-e élni, nem csak azzal mérhető, hogy hány kilométer 

jó út van, nem csak azzal mérhető, hogy van-e vezetékes víz, hanem azzal mérhető 

leginkább, hogy van-e az illető régióban általánosan elfogadott, közös elképzelés a 

jövőről, hogy van-e összetartás az emberek között. 

Nemzeti közösségünk jövője egy határozott cél akarásán és a szolidaritáson 

alapul. 

Az elmúlt hónapokban, években a megyejárások során rengeteg igyekezettel, 

jóakarattal, találékonysággal és együttműködéssel találkozom. Olyan emberekkel, akik 

jót akarnak és tele vannak ötletekkel. 

Rengeteg becsületes és segítőkész emberrel találkoztam, akik hajlamosak az 

együttműködésre. 

Ezek az egyszerű emberek mind hisznek egy közös célban. 



 14 

Sok település, sok község azért jutott előre, mert az emberek szót értettek 

egymással: Bardoc, Bereck, Bodok - hogy csak néhány "b" betűs települést mondjak. 

Büszkék is a polgármesterek, de az ott lakók is. 

Az idén májusban az egyik nagy tejfelvásárló egyik napról a másikra 

megtagadta, hogy a székelyföldi gazdáktól elviszi a tejet. Ezt a problémát régebb láttuk, 

éppen ezért, a helyi gazdákkal, polgármesterekkel, politikusokkal, helyi vállal kozókkal 

és főleg a székelykeresztúri barátainkkal összefogva csattanós választ tudtunk adni a 

cserbenhagyásra. 

Szövetkezetet hoztunk létre. Megszerveztük a felvásárlás, a feldolgozás és az 

értékesítést. 

Öröm volt nézni, hogy a kézdialmási kultúrotthonba özönlöttek az emberek, 

amikor az első KÉZDI tejterméket bemutattuk, megkóstoltuk. 

Rengetek munka, sok ember: helyiek, idegenek, fiatalok, idősebbek. Politikai 

nézettől függetlenül, sok munka. De milyen jó volt nézni az eredményt. Azt, hogy 

büszkék az emberek munkájuk gyümölcsére. 

Kedves jelenlévők! Ez a székely szolidaritás. 

Ezek látszólag mind apró ügyek: többnyire egy-egy helyi közösséghez 

kapcsolódnak. De végül is ebből áll össze a megye, ebből áll össze Székelyföld. 

A kérdés az: akarjuk-e, hogy ami kicsiben működik és jó, az Székelyföld szintjén 

is úgy legyen? Az embereknek ez a belső hozzáállása nem kis ügy, hanem éppen ez a 

legfontosabb. 

Az elmúlt választási időszak - politikai értelemben - sok mindent felszínre 

hozott. A tapasztalatok helyenként keserűek voltak, de lehetőséget kínálnak helyzetünk 

tisztázására.  

Azt a tanulságot is le kell vonni, hogy a politika nem maradhat változatlan. A 

történtek figyelmeztetnek arra, hogy a politikának is vannak erkölcsi határai. 

Ez nem épülhet a mesterségesen szított és fenntartott megosztottságra. 

Mert mit várnak el az emberek a megye vezetésétől? 

Biztosan nem az adok-kapok politikai színházat, hanem komolyságot és 

odafigyelést. Partneri viszonyt, és tiszteletet. Határozottságot és együttműködést. 

Bizalmat és tisztességet. Nagyvonalú magatartást és pontos munkavégzést. Nyílt 

szemléletet és hagyomány tiszteletet. 

Mert, igenis, lehet másként is politizálni. 

Ez a hitvallásom és ez lesz a munkám. 

Ebben kérem az önök jóindulatú támogatását. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

(Cei din sală aplaudă. ) 

 

Doamnelor şi Domnilor! 

 

Un nou, un nou început, un nou ciclu începem întotdeauna cu sentimentul 

speranţei pentru viitor. Aşa se întâmplă în natură, dar este valabil şi în politică. 

Cel care are un îndemn interior, acela are şi planuri de viitor. 
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Cel care are busolă interioară, acela cunoaşte şi drumul către îndeplinirea 

scopului. 

Doamnelor şi Domnilor! 

Situaţia Ţinutului Secuiesc şi în cadrul acestuia, a judeţului nostru, nu se poate 

caracteriza doar prin date economice. 

Dacă e bine să trăieşti într-un judeţ, nu se poate măsura doar în kilometri de 

drumuri bune, nu se poate măsura prin existenţa reţelei de apă potabilă, ci, mai 

degrabă, se poate măsura prin faptul dacă în regiunea respectivă există o viziune 

comună şi general acceptată, dacă există solidaritate între oameni. 

Viitorul comunităţii noastre este bazat pe voinţa spre realizarea unui scop ferm şi 

solidaritate. 

În ultimele luni şi ani, pe parcursul vizitelor efectuate în judeţ, am văzut multă 

strădanie, bunăvoinţă, ingeniozitate şi cooperare. M-am întâlnit cu oameni binevoitori 

şi plini de idei. Am întâmpinat o mulţime de oameni cinstiţi, capabili şi dispuşi să ajute 

şi care doresc şi sunt gata să coopereze. 

Aceşti oameni simpli cred întotdeauna într-un scop comun. 

Multe comune au avansat, unde oamenii s-au înţeles şi ce bine e să constatăm 

mândria lor îndreptăţită! 

Menţionez doar un exemplu dintre cele multe. A fost o plăcere să văd activitatea 

Cooperativei de preluare a laptelui în Sita Buzăului inițiat de actualul primar – de altfel 

independent - încă de când era ”numai” președintele asociației crescătorilor de bovine.  

Realizat cu multă muncă. Dar ce bine a fost să vedem şi rezultatul, faptul că 

oamenii sunt mândri de roadele muncii lor. 

Aceste aspecte sunt aparent minore: de cele mai multe ori sunt legate de o 

comunitate locală. Dar în cele din urmă, acestea alcătuiesc judeţul. 

Se pune întrebarea dacă vrem ca ceea ce funcţionează la un nivel restrâns, să 

funcţioneze şi la nivel de judeţ? Această atitudine interioară a oamenilor nu este un 

lucru mărunt, ci este cea mai importantă caracteristică a lor. 

Ultima perioadă electorală – din păcate sau spre norocul nostru – a scos multe 

lucruri la iveală. Experienţele au fost uneori amare, dar ne-au oferit posibilitatea de a 

clarifica poziţia noastră. 

Din toate acestea trebuie trasă învăţătura că politica nu poate rămâne 

neschimbată. Cele întâmplate sunt un avertisment că şi politica are limitele ei morale. 

Ceea ce nu se poate baza pe o disociere provocată şi susţinută în mod artificial. 

Pentru că ce aşteaptă oamenii de la conducerea judeţului? 

În mod categoric nu aşteaptă teatrul politic bazat pe principiul „dau şi primesc”, 

ci seriozitate şi atenţie. O relaţie de parteneriat şi respect. Fermitate şi cooperare. 

Încredere şi muncă cinstită. 

Acesta este crezul meu şi munca mea. 

Pentru aceasta cer sprijinul dumneavoastră binevoitor. 

 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 

 

(Cei din sală aplaudă. ) 
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Stimaţi consilieri,  

Astfel la punctul șase al ordinii de zi avem înscris: Alegerea vicepreședinților  

Consiliului Judeţean Covasna.  

Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat 

prin Hotărârea nr. 91/2016 consiliul judeţean alege, pe toată durata exercitării 

mandatului, dintre membrii săi, 2 (doi)  vicepreşedinţi. 

Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de vicepreşedinţi se fac de către 

grupurile de consilieri. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt aleşi prin vot 

secret, indirect. Este declarat ales vicepreşedinte al Consiliului Judeţean candidatul care 

a întrunit la primul tur de scrutin, votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, în 

aceeaşi şedinţă se organizează un al doilea tur de scrutin cu participarea candidaţilor 

situaţi pe primele două locuri, urmând a fi declarat vicepreşedinte candidatul care a 

întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai 

candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care a obţinut 

votul majorităţii consilierilor în funcţie.  

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna 

prin vot secret. 

Drept urmare, vom folosi buletine de vot pentru alegerea vicepreşedinţilor.  

 

Faţă de cele prezentate vă rog să faceţi propuneri, pentru cele două funcţii de 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna. 

( Se fac propunerile.) 

 

Dl. Tamás Sándor: Fracțiunea UDMR propune pe domnii Henning László-Ianos 

și Grüman Róbert-Csongor. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Dl. Fazakas Péter: Fracțiunea EMNP-PPMT propune pe doamna Benedek Erika, 

deoarece Zona Baraolt nu are niciun reprezentant în conducerea județului. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Dl. Calinic Sabin: Noi propunem pe domnul Morar Cătălin-George. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt.  

Consult pe cei propuși dacă acceptă nominalizarea? 

Dl. Henning László-Ianos: Accept. 

Dl. Grüman Róbert-Csongor: Accept. 

D-na Benedek Erika: Accept. 

Dl. Morar Cătălin-George: Accept.  

Dl. Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

Pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute, este necesar să 

luăm o pauză de 5 minute. 
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După pauză. 

 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog Secretarul judeţului să explice tehnica votării şi să distribuie, pe baza listei 

nominale a consilierilor, buletinele de vot completate. 

D-na Domokos Réka: prezintă tehnica votări și distribuie buletinele de vot.  

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, iar după 

votare să procedeze la numărarea voturilor şi la redactarea procesului – verbal. 

 

Are loc votarea.  

După numărarea voturilor, se reiau lucrările şedinţei. 

 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog pe Váncza Tibor-István preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 

prezinte procesul - verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Dl. Váncza Tibor-István Prezintă procesul verbal.  

(Cei din sală aplaudă.) 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Felicitări! 

Din rezultatul votării reiese că domnul Henning László-János respectiv Grüman 

Róbert-Csongor au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, adică 30 voturi 

„pentru”, respectiv 21 voturi „pentru” deci au fost aleşi în funcţia de vicepreşedinţi ai 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Domnul Cucu Sebastian, Prefectul Judeţului Covasna 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. 

Vă rog să mă scuzați, trebuie să mă retrag, și la Consiliul local Sf. Gheorghe am 

ședință de constituire. 

Vă urez succes și spor la muncă! 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Mulțumim. 

 

Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna trebuie consemnată 

într-o hotărâre. 

Dau cuvântul Secretarului judeţului, să prezinte Proiectul de hotărâre privind 

alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna. 

D-na Domokos Réka: prezintă Proiectul de hotărâre. 

Dl. Tamás Sándor: Mulțumesc. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 
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Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu unanimitate de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Domnii vicepreședinți urmează să depună Jurământul. 

 

(Cei din sală se ridică în picioare.) 

 

Domnul vicepreședinte Henning László-János citește textul Jurământului şi 

semnează Jurământul. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

Domnul vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor citește textul Jurământului şi 

semnează Jurământul. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

La punctul şapte al ordinii de zi avem  înscris: Proiectul de hotărâre privind 

organizarea  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna  pe principalele domenii 

de activitate.    

După constituire, Consiliul Judeţean Covasna îşi organizează comisii de 

specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Numărul comisiilor, denumirea acestora precum şi componenţa nominală se 

stabileşte de consiliu. Numărul membrilor comisiilor va fi întotdeauna impar. Rog pe 

domnii consilieri să se gândească pentru care comisii doresc să opteze în funcţie de 

pregătire, funcţia deţinută şi aptitudinile individuale, pentru a putea fi prezentate de 

grupurile de consilieri sau de consilieri. 

Opţiunile au fost depuse la Secretarul judeţului. 

 

Dau cuvântul Secretarului judeţului, să prezinte Proiectul de hotărâre privind 

organizarea  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna  pe principalele domenii 

de activitate.    

 

Având în vedere cele prezentate de Secretarul județului, rog pe liderii partidelor 

sa facă propuneri cu privire la numărul şi denumirea comisiilor de specialitate. 

Au fost propuse 6 comisii de specialitate cu următoarele denumiri: 

I. Comisia juridică 

II. Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, 

agricultură și dezvoltare rurală 

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrația publică 

locală, programe și investiții 

IV. Comisia învățământ, cultură, culte, sănătate și protecție socială 

V. Comisia tineret, ONG-uri și spot 

VI. Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe 
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Vă întreb dacă sunteţi de acord cu propunerile privind numărul şi denumirea 

comisiilor de specialitate? 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Propunerile au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  

 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Domnule președinte, rog să aprobați să pun la 

loc Steagul Secuiesc, pentru că așa consider că fiecare dintre noi are o mamă, are o 

limbă, are simboluri, cum avem și noi simbolurile noastre și dacă se poate aș pune la loc 

steagul. 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Bine.  

(Domnul consilier Kulcsár-Terza József-György aduce în sală Steagul Secuiesc și 

pune la loc.) 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc. 

 

Dl. Tamás Sándor: Urmează stabilirea componenţei nominale a comisiilor de 

specialitate, având în vedere că numărul membrilor întotdeauna trebuie să fie impar, iar 

un consilier poate fi membru în cel mult două comisii de specialitate, una fiind comisia 

de bază. 

 

Având în vedere propunerile Dvs., respectiv opţiunile consilierilor, componenţa 

nominală a celor șase comisii de specialitate arată astfel:  

 
I. Comisia juridică: 

1. Cseh Csaba  UDMR 

2. Kulcsár-Terza József-György PCM-MPP 

3. Calinic Sabin PSD 

 

II. Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, agricultură 

și dezvoltare rurală: 

1. Ambrus József UDMR 

2. Orbán Miklós  UDMR 

3. Nagy Iosif UDMR 

4. Pethő Istvan PCM-MPP 

5. Floroian Stelian-Olimpiu PNL 

 

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrația publică 

locală, programe și investiții: 

1. Bodó Lajos UDMR 

2. Dimény György  UDMR 

3. Váncza Tibor -István UDMR 

4. Balázs Jozsef -Atila EMNP-PPMT 

5. Morar Cătălin -George  PSD 
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IV. Comisia învățământ, cultură, culte, sănătate și protecție socială: 

1. Kiss Imre UDMR 

2. Keresztely Irma  UDMR 

3. Dálnoki Lajos UDMR 

4. Benedek Erika EMNP-PPMT 

5. Deaconu Ion PNL 

 

V. Comisia tineret, ONG-uri și sport: 

1. Oltean Csongor UDMR 

2. Lénárt Adolf  UDMR 

3. Szőcs László UDMR  

4. Fazakas András-Levente UDMR 

5. Teacă Florentina PSD 
 

VI. Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe 

transnaționale: 

1. Benkő Erika UDMR 

2. Szarvadi-Téglás Lóránd  UDMR 

3. Klárik Attila UDMR 

4. Fazakas Péter EMNP-PPMT 

5. Boricean Cosmin PNL 

 

Modalitatea de organizare a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea 

acestora, respectiv componenţa lor nominală se consemnează într-o hotărâre, adoptată 

cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

Rog Secretarul județului să prezinte Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens. 

D-na Domokos Réka: prezintă Proiectul de hotărâre. 

Dl. Tamás Sándor: Mulțumesc. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre prezentat. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu unanimitate de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind organizarea  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna  pe principalele domenii de activitate.    

Vă mulţumesc. 

 

Conform art. 2 din Hotărâre, comisiile de specialitate îşi aleg în prima lor şedinţă 

un preşedinte şi un secretar. Ca urmare, rog pe membrii comisiilor să se ducă în sălile 

corespunzătoare în vederea ţinerii primei şedinţe pentru alegerea preşedintelui şi a 

secretarului. 

Rog comisiile de specialitate să se organizeze în vederea ţinerii şedinţelor, iar 

după ce aţi terminat, să prezentați rezultatul alegerilor. 

Vă mulţumesc. Ţinem o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 
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Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog pe preşedinţii comisiilor de specialitate să prezinte componenţa comisiilor 

pe funcţii. (Preşedinţii prezintă după nume preşedintele, secretarul şi membrii 

comisiei). 

Cei șase președinți aleși prezintă componența pe funcții a comisiilor, după cum 

urmează:  

 
IV. Comisia juridică: 

1. Calinic Sabin - președinte 

2. Kulcsár-Terza József-György - secretar 

3. Cseh Csaba - membru 

 

V. Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, agricultură 

și dezvoltare rurală: 

1. Ambrus József - președinte 

2. Floroian Stelian-Olimpiu - secretar 

3. Orbán Miklós - membru 

4. Nagy Iosif  - membru 

5. Pethő Istvan - membru 

 

VI. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrația publică 

locală, programe și investiții: 

1. Bodó Lajos - președinte 

2. Váncza Tibor -István - secretar 

3. Dimény György - membru 

4. Balázs Jozsef -Atila - membru 

5. Morar Cătălin -George  - membru 

 

IV. Comisia învățământ, cultură, culte, sănătate și protecție socială: 

1. Kiss Imre - președinte 

2. Deaconu Ion - secretar 

3. Keresztely Irma - membru 

4. Dálnoki Lajos - membru 

5. Benedek Erika - membru 

 

VI. Comisia tineret, ONG-uri și sport: 

1. Oltean Csongor - președinte 

2. Teacă Florentina - secretar 

3. Lénárt Adolf - membru 

4. Szőcs László - membru 

5. Fazakas András-Levente - membru 

 

VI. Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe 

transnaționale: 

1. Benkő Erika - președinte 

2. Boricean Cosmin - secretar 

3. Szarvadi-Téglás Lóránd - membru 

4. Klárik Attila - membru 
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5. Fazakas Péter - membru 

 

Dl. Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Înainte să închid ședința, vă rog să mergem în curtea instituție, unde o să facem o 

poză comună la începutul mandatului.  

 

Acestea au fost problemele înscrise pe ordinea de zi.  

Cu aceasta închid lucrările şedinţei de astăzi. 

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

DOMOKOS Réka 

TAMÁS Sándor Director executiv adjunct 

 

 

 

 

 

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

din data de _____________________ 2016. 

 

Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

 

VARGA Zoltán 

 


