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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 mai 2007, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 
mai 2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, şi  în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 156 din 24 mai 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 255/S/ 24.05.2007. 
 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale 
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este 
legal constituită, fiind prezenţi 27 consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar 
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Baka Mátyás, Bodó Lajos, 
Kopacz László şi Mike Luiza. 

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

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. director executiv 
Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, 
în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 
141/2004, iar în calitate de invitaţi participă: 

 
- d-na Kiss Mária, reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Covasna; 
- d-ul Oláh Badi Csaba – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanei; 
- d-ul.Nagy Lajos – mandatarul Consiliului Judeţean Covasna în A.G.A. la S.C. „Drumuri şi Poduri 

Covasna” S.A.; 
- d-ul Kicsi József – director general S.C. „Drumuri şi Poduri Covasna” S.A.; 
- d-na Vass Mária - director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de 

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

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 27 aprilie 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat 
pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv, la sediul Consiliului Judeţean 
Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 
 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 
 
 Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte. 
 Cine este pentru? 27 de voturi 
 Cine este contra?  - 
 Dacă se abţine cineva? - 
 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din 27 aprilie 2007. 
 
 
Stimaţi consilieri, 

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

Vă consult dacă aveţi observaţii, propuneri la proiectul ordinii de zi? 
Tatár Márta Éva: În urma discuţiilor purtate în şedinţa comisiei de specalitate nr. VII, propun 

scoaterea de pe proiectul ordinii de zi Proiectul de hotărâre de la pct. 15 - cu privire la aprobarea unor 
măsuri pentru aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 110/2005 privind vânzarea 
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical – până la 
clarificarea situaţiei. Comisia de specialitate nu aprobă Proiectul de hotărâre în forma în care a fost 
prezentat în şedinţa comisiei de specialitate. 

Demeter János: Colega noastră a făcut o prunere, prin care solicită scoaterea de pe ordinea de 
zi a proiectului de hotărâre la punctul nr. 15. 

Dacă aveţi observaţii la această propunere? 
Nu sunt.  
Supun la vot propunerea. 
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Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? 2 abţineri (Ágoston Ştefan şi Tóth Zoltán) 
 
În urma supunerii la vot se aprobă scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de horărâre de la 

punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, cu 25 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri”. 
 
Henning László János: Având în vedere că a sosit o petiţie la Consiliul Judeţean Covasna, de 

la Sindicatul Drumuri şi Poduri Covasna, propun scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a Proiectului de 
hotărâre de la punctul nr. 11, 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind modificarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Covasna prin 
reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările ulterioare, în care este 
vorba de diminuarea numărului membrilor în Consiliul de administraţie al SC Drumuri şi Poduri Covasna 
SA, de la 5 la 3 persoane.  

Demeter János: Am primit această adresă de la Sindicatul Drumuri şi Poduri Covasna, pe care 
sunt mai mulţi semnatari şi fiecare coleg a primit în copie această adresă. Dacă vrem să procedăm corect 
va trebui să verificăm dacă toate cele sesizate în adresă sunt adevărate sau nu. Până la verificarea celor 
sesizate ar trebui să amânăm dezbaterea Proiectului de hotărâre. 

Vă consult dacă aveţi alte observaţii? 
Nu sunt. 
Supun votului dumneavoastră scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre de la 

punctul nr. 11.  
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă scoaterea de pe ordinea de zi a Proiectului de horărâre de la 

punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, cu 27 de voturi „pentru”. 
Demeter János: Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun şi eu plenului modificarea 

acestuia, după cum urmează:  
a.) scoaterea din proiectul ordinii de zi a punctului nr. 14 

� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind 

iniţierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului situat în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Stadionului nr. 1, înscris în C.F. nr. 1750 Sf. Gheorghe, nr. top 1981, întru-cât avem 
informaţii că proprietarul imobilului care urma să fie expropriat a vândut imobilul în cauză, în consecinţă 
până la clarificarea acestei informaţii propun amânarea analizării şi dezbaterii acestui proiect de hotărâre 
şi pe cale de consecinţă scoaterea acestuia de pe proiectul ordinii de zi, şi  

b.) introducerea altor două puncte în proiectul ordinii de zi şi anume: � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
privind numirea domnului Moscviciov Leonid în funcţia de director al Centrului 

de Studii Europene şi  � � �  � � � a � � a
 adresei Sindicatului Drumuri şi Poduri Covasna înregistrat la Consiliul Judeţean 

Covasna sub nr. 4996/25. 05. 2007, având în vedere că cele două probleme sunt urgente şi nu pot fi 
amânate până la şedinţa următoare. 

Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi? 
Nu sunt. 
Supun votului dumneavoastră propunerile formulate mai înainte, adică scoaterea din proiectul 

ordinii de zi a punctului 11 respectiv introducerea altor două puncte. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea proiectului ordinii de zi, conform propunerilor 

formulate. 
 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna; 
2. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind aprobarea schimbului de imobile situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Presei nr. 8/A; 
3. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

la obiectivul de investiţii „Parc Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni”; 
4. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului 

Judeţean Covasna; 
5. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 40/2007 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;  
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6. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean 
de Evidenţă a Persoanelor Covasna;  

7. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

8. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse din preţul maximal al 
pachetului în valoare de 1,04 lei/copil/zi în cadrul programului „Lapte –Corn” pentru anul şcolar 
2007-2008; 

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea repartizării sumelor primite pentru finanţarea sistemului 
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date, realizată în localităţile din 
judeţul Covasna; 

10. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 45/2007 
privind aprobarea propunerilor de modificare a încadrării în categorii funcţionale a unor sectoare 
de drumuri din judeţul Covasna; 

11. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2007-2008; 

12. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Covasna în 
domeniul privat al acestuia, a imobilului Şcoala Specială Olteni, aflat în administrarea comună a 
Şcolii Speciale Olteni şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;  

13. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean 
Covasna – România, Consiliul Judeţean Devon – Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
şi Autoguvernarea Judeţului Baranya - Republica Ungară; 

14. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind împuternicirea persoanei care va exercita în numele Consiliului 
Judeţean Covasna şi pentru acesta drepturile şi obligaţiile părinteşti, cei revin acestuia, conform 
art. 23 alin. (3) lit. „b” şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;  

15. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind numirea domnului Moscviciov Leonid în funcţia de director al Centrului 
de Studii Europene.

16. � � � � � � a � �
 privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Judeţean Covasna 

adoptate în perioada 01. 01. 2007-27. 04. 2007; 
17. 

� � �  � � � a � � a
 adresei Sindicatului Drumuri şi Poduri Covasna înregistrat la Consiliul Judeţean 

Covasna sub nr. 4996/25. 05. 2007
 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 27 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 discutarea problemelor de pe ordinea de zi, doresc să fac două precizări, şi 

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

77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot 
lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă 
dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea 
dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul 
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 4, 9 şi 13, 
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 2 şi 12 al ordinii de zi este necesar votul a 
două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

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

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

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu 27 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  
Se intră în ordinea de zi. 
 
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 

bugetului Consiliului Judeţean Covasna; 
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Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi observaţii, 

probleme de ridicat? 
 
Nu sunt.  
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

de imobile situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 8/A; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar d-ul şef serviciu Székely Zsolt  să prezinte Raportul Serviciului 
administrativ – gospodăresc şi patrimoniu. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Székely Zsolt: Serviciul administrativ – gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Parc Memorial al Covăsnenilor de 
Pretutindeni”; 
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Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte să prezinte Rapoartele 
de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

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

probleme de ridicat? 
 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 

2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale 

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

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

anexelor nr. 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 40/2007 privind aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

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

comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice. 
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Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 
 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate, iar d-ul şef serviciu Oláh-Badi Csaba să prezinte Raportul Serviciului 
Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Oláh-Badi Csaba: Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna 

propune pentru adoptare proiecvtul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Covasna; 

 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
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Vass Mária: Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune 
pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

plafoanelor valorice pe produse din preţul maximal al pachetului în valoare de 1,04 lei/copil/zi în cadrul 
programului „Lapte –Corn” pentru anul şcolar 2007-2008; 

 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Henning László János să prezinte Rapoartele 

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

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

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

repartizării sumelor primite pentru finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar 
şi băncilor de date, realizată în localităţile din judeţul Covasna; 

 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare 

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

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de 
voturi „pentru”. 

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

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 45/2007 privind aprobarea propunerilor de modificare a 
încadrării în categorii funcţionale a unor sectoare de drumuri din judeţul Covasna; 

 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate, iar, domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte 
Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Domokos Réka: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind încadrarea pe 

niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru 
perioada de iarnă 2007-2008; 

 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate, iar doamna arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii din domeniul public al judeţului Covasna în domeniul privat al acestuia, a imobilului Şcoala 
Specială Olteni, aflat în administrarea comună a Şcolii Speciale Olteni şi a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

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

comisiilor de specialitate, iar d-ul şef serviciu Székely Zsolt  să prezinte Raportul Serviciului 
administrativ – gospodăresc şi patrimoniu. 
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Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Székely Zsolt: Serviciul administrativ – gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Covasna – România, Consiliul Judeţean Devon – 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Autoguvernarea Judeţului Baranya - Republica Ungară; 

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

comisiilor de specialitate, iar d-na consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului 
integrare europeană,relaţii externe, mass-media. 

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru 

adoptare. 
 
Giliga Márta: Compartimentul integrare europeană,relaţii externe, mass-media propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind împuternicirea 

persoanei care va exercita în numele Consiliului Judeţean Covasna şi pentru acesta drepturile şi 
obligaţiile părinteşti, cei revin acestuia, conform art. 23 alin. (3) lit. „b” şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 
273/2004 privind regimul juridic al adopţiei; 
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Rog pe domnii Calinic Sabin şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, iar doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Vass Mária: Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune 

pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Având în vedere dispoziţiile art. 104 alin.(1) lit. „f” coroborate cu alin.(6) lit. „b” 

din Legea nr. 215/2001, republicată şi ţinând cont de prevederile art. 62 alin.(2) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerea ca 
subsemnatul să fiu împuternicit pentru a exercita în numele Consiliului Judeţean Covasna şi pentru 
acesta drepturile şi obligaţiile părinteşti, cei revin acestuia, conform art. 23 alin. (3) lit. „b” şi art. 30 alin. 
(2) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. 

 
Plenul în unanimitate este de acord cu propunerea formulată mai înainte. 
 
Demeter János: Dau cuvântul d-ului director executiv Sztakics István Attila  să prezinte 

proiectul de hotărâre. 
 
Sztakics István Attila : a prezentat materialul. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind numirea 

domnului Moscviciov Leonid în funcţia de director al Centrului de Studii Europene. 
 
Rog pe domnii Băncilă Leca, Calinic Sabin şi Henning László János să prezinte Rapoartele 

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

 
Băncilă Leca: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 

adoptare. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 27 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind modul de aducere la 

îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Judeţean Covasna adoptate în perioada 01. 01. 2007-27. 04. 2007; 
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Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt.  
Consiliul ia act de material. 
 
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Prezentarea adresei Sindicatului 

Drumuri şi Poduri Covasna înregistrat la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 4996/25. 05. 2007.  
 
Aţi primit materialul. 
 
Eu am două propuneri: în primul rând, dacă aşa consideră şi plenul Consiliului Judeţean 

Covasna să-mi dea mie acestă atribuţie, atunci eu în cursul zilei de azi o să fac o adresă scrisă către 
colegii noştrii care sunt menţionaţi în această adresă ca acele afirmaţii care sunt stipulate în acest 
material să fie afirmate sau infirmate de către aceştia într-un termen de 48 de ore. După care, tot în 
şedinţa noastră de astăzi ar trebui, după părerea mea, să numim o comisie formată din trei consilieri 
judeţeni, care să verifice tot ceea ce este scris în această adresă. La şedinţa următoare această comisie 
ne va prezenta un raport cu privire la cele sesizate în acest document, după care putem să luăm o 
decizie corectă.  

Dacă aveţi alte propuneri?  
 
Băncilă Leca: În material se face trimitere la anexele nr. 1, 2, şi 3. Nu am primit aceste anexe. 

Dacă este posibil să primim şi noi anexele? 
Demeter János: Sigur. Vă punem la dispoziţie şi anexele. 
Vă rog să faceţi propuneri pentru membrii comisiei, pentru trei consilieri judeţeni. 
 
Henning László János: Propun pe domnul Molnár Endre. 
Demeter János: Domnul Molnár! Acceptaţi să faceţi parte din comisie? 
Molnár Endre: Nu. 
Demeter János: Alte propuneri. 
Nagy Iosif: Propun pe domnul Şerban Valeriu.  
Demeter János: Domnul Şerban! Acceptaţi? 
Şerban Valeriu: Da. Accept. 
Vajda Lajos: Propun pe domnul Halász Imre. 
Demeter János: Domnul Halász! Acceptaţi? 
Halász Imre: Da. Accept. 
Nagy Iosif: Propun să facă parte din comisie şi un jurist, adică domnul Calinic Sabin. 
Calinc Sabin: Aş accepta, dar s-ar putea să se nască o incopatibilitate. Unul dintre colegii mai s-

ar putea să reprezintă interesele Sindicatului, şi se va naşte o incopatibilitate. Stau la dispoziţia colegilor, 
dacă solicită  să le spun opinia, dar mă abţin să fiu membru a acestei comisii. 

Vajda Lajos: Propun pe domnul Henning László János.  
Demeter János: Acceptaţi? 
Henning László János: Da. 
 
Demeter János: Supun la vot propunerile. 
Cine este pentru? 27 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ca domnii Henning László János, Halász Imre şi Şerban 

Valeriu să facă parte din comisia care va fi numită prin Dispoziţia Preşedintelui. 
 
Demeter János: Astăzi, cei care sunt vizaţi în acest document vor primii din partea mea o 

adresă scrisă în care o să rog ca în termen de 48 de ore să formuleze un răspun cu privire la conţinutul 
acestei adrese. Urmând ca acest răspuns şi această adresă pe care am primit să fie analizat de către 
colegii noştrii care au fost votaţi anterior formând o comisie care săptămâna viitoare va începe 
dezbaterile pe acestă temă. 

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

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 
 


