
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 30 noiembrie 2007, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30 noiembrie 
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, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 315 din 26 noiembrie 
2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 546 /S/ 26.11.2007. 
 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 25 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările 
şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Henning László János, Kiss Tiberiu, Mike Luiza, Stroie 
Vasile, Varga Gusztáv- Iosif şi Vlad Adrian Vicenţiu.  

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

La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi participă: 
 
- d-ul col. Sădean Vasile, reprezentant, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Mihai Viteazul al judeţului 

Covasna; 
- d-ul col. Fekete Dtefan, reprezentant, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – Mihai Viteazul al judeţului 

Covasna; 
- d-ul Oláh-Badi Csaba, şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor 

Covasna; 
- d-na Vass Mária, director general, 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 propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
- reprezentanţii mass-mediei; 

 
Procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 octombrie 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 octombrie 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. 

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului completarea  acestuia, cu încă două Proiecte de 
hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar Judeţean pentru 
Evidenţa Persoanelor Covasna la Proiectul PHARE RO 2005/017-553.01.01-Accelerarea Implementării 
Strategiei Naţionale Pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor . 

Înscrierea acestui Proiect de hotărâre în proiectul ordinii de zi, este necesară întrucât Autoritatea de 
Management al Proiectului cu o adresă din data 23 noiembrie 2007 a comunicat Asociaţiei Pro –Nobis, că proiectul 
iniţiat de aceasta în parteneriat cu Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Covasna, a fost 
declarat eligibil cu nr. 25.  În vederea semnării contractului de finanţare este necesară aprobarea participării 
serviciului comunitar din subordinea Consiliului Judeţean Covasna la acest proiect precum şi a sumei cu care 
aceasta participă la proiect.  

2. Proiect 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.  

Urgenţa înscrierii acestui punct pe ordinea de zi se justifică prin faptul că ultima comunicare privind 
suplimentarea fondurilor pentru susţinerea executării în continuare a „Programului privind Sistemul informaţional 
specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane”, a fost făcută de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 



Publice şi Locuinţelor la data de 29 noiembrie 2007, iar sumele repartizate judeţului trebuiesc utilizate cel târziu până 
la 7 decembrie 2007, conform adresei ministerului.  

 
Înaintea şedinţei aţi primit în scris materialele în legătură cu aceste proiecte, iar comisii le de specialitate nr. 

I, II şi III au avizat favorabil Proiectele de hotărâri.  
 
Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi? 
Nu sunt. 
Supun votului dumneavoastră completarea proiectului ordinii de zi cu propunerea formulată mai înainte. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, conform propunerii formulate. 
 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând 
20% din rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotei  de 22% din impozitul 
pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiecte de infrastructură pe anul 2007; 

2. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor 
publice de interes judeţean pe anul 2007.  

3. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Covasna. 

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere, constituit 
în limita a 5% din cheltuielile cu salariile, aferente anului 2007, pentru funcţiile publice şi pentru 
personalul contractual prevăzute în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Covasna. 

5. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la programul „Interreg 
IVC 2007 – 2013”; 

6. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind darea în folosinţă, cu titlu gratuit, a unei suprafeţe de teren aflată în la 
proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

7. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind solicitarea de transmitere fără plată, a unui imobil din domeniul privat al 
comunei Comandău şi din administrarea Consiliului Local al comunei Comandău, în domeniul public al 
Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

8. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind solicitarea de transmitere fără plată, a unui imobil din domeniul privat al 
Statului Român şi din administrarea Ocolului Silvic Covasna, în domeniul public al Judeţului Covasna 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism 
(C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;  

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

 privind reorganizarea Comisiei de Acorduri Unice, în cadrul Direcţiei de 
Dezvoltarea Teritoriului; 

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

 privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

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

 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
32/2002 privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judeţean Covasna, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2006; 

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

 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, cu modificările ulterioare;  

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

 privind aprobarea Planului operativ de acţiune în timpul iernii 2007 – 2008 pentru 
deszăpezirea drumurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

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

 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
126/2007 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;  

16. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulţi;  
17. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Covasna;  

18. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar Judeţean pentru 
Evidenţa Persoanelor Covasna la Proiectul PHARE RO 2005/017-553.01.01-Accelerarea 
Implementării Strategiei Naţionale Pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor;

19. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

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

20. � a  � � �
 privind activitatea pe anul 2006, al Comisiei Amenajarea Teritoriului şi Administraţia Publică 

Locală; 
21. � � � � � � a � �

 privind problemele ridicate de cetăţeni cu ocazia întâlnirilor şi a audienţelor organizate de 
către consilierul judeţean Derban Valeriu; 
 



Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 25 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 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 2, 5, şi 11 pentru adoptarea cărora 
este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 6, 7 şi 8 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu 25 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 repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând 20% din rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi a cotei  de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiecte de 
infrastructură pe anul 2007. 

 
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. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007. 
 
La acest Proiect de hotărâre, a intervenit o mică schimbare faţă de cele avizate de comisiile de specialitate. 

Clubul Sportiv Dcolar a Liceului Mikes Kelemen a solicitat o finanţare de 50% a unor cheltuieli care înseamnă 50.000 
de lei.  



Aş dori să vă consult dacă sunteţi de acord ca Proiectul de hotărâre să fie modificată în sensul de a ajuta 
acest club sportiv. Fac sport de performanţă şi reprezintă oraşul şi judeţul. Fonduri avem de unde să facem această 
susţinere. 

Ferencz Lajos: Mai este o modificare, după ce au avut loc şedinţele comisiilor de specialitate, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin adresa nr. 56.648/27. 11. 2007, a alocat judeţului Covasna 96. 430 
de lei, pentru susţinerea „Programului privind Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor 
de date urbane” . Propunem includerea acestor sume în bugetul Consiliului Judeţean care va fi repartizat conform 
legislaţiei în vigoare.  

 
Demeter János: 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. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  
Calinic Sabin: Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse şi-l propune 

spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse. 
Ágoston Btefan: Comisia nr. V. avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma modificată. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. avizează favorabil proiectul de hotărâre cu modificările propuse şi-l 

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

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea cu modificările propuse, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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 domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka, d-ul director executiv Ferencz Lajos 
şi d-ul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul comun ale Direcţie Juridice şi Administraţie Publică, 
Direcţiei Economice şi Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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. 
 
Domokos Réka: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 



 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor 

de utilizare a fondului de premiere, constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile, aferente anului 2007, pentru 
funcţiile publice şi pentru personalul contractual prevăzute în statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului 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. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna la programul „Interreg IVC 2007 – 2013”; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

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

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă, cu titlu 

gratuit, a unei suprafeţe de teren aflată în la proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Covasna 

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

de specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul şi d-ul şef serviciu Székely Zsolt să prezinte Raportul 
comun al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului şi Serviciului administrativ-gospodăresc şi patrimoniu.  

 



Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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. 
 
Riti Oliver-Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere fără 

plată, a unui imobil din domeniul privat al comunei Comandău şi din administrarea Consiliului Local al comunei 
Comandău, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

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

de specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere fără 

plată, a unui imobil din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Ocolului Silvic Covasna, în domeniul 
public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

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

de specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Berban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Btefan: 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. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna. 
 
Rog pe consilierii Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de 

Acorduri Unice, în cadrul Direcţiei de Dezvoltarea Teritoriului.  
 
Rog pe consilierii Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor 

Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean 
Covasna. 

 
Rog pe consilierii Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 

1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/2002 privind constituirea Comisiei Tehnico-Economice a 
Consiliului Judeţean Covasna, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2006. 

 
Rog pe consilierii Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 32/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Covasna, cu modificările 
ulterioare. 

 
Rog pe consilierii Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver-Raul: 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? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

operativ de acţiune în timpul iernii 2007 – 2008 pentru deszăpezirea drumurilor aflate în administrarea Consiliului 
Judeţean Covasna. 

 
Rog pe consilierii Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 



 
Riti Oliver-Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Vajda Lajos: Propun completarea titlului, să fie inclus şi „întreţinerea drumurilor” nu numai deszăpezirea 

drumurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 
 
Înainte de a supune la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă, consult cele două comisii de 

specialitate dacă sunt de acord cu completarea propusă. 
Comsiile de specialitate nr. II şi III avizează favorabil propunerea. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform propunerii, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 

2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2007 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 
Rog pe domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Ágoston Btefan 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.  

 
Kopacz László: 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 Btefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul prezentat aveţi, completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind reorganizarea 

Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap adulţi.  
 
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Ágoston Btefan să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar d-ul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Raportul secretarului judeţului Covasna.  
 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Ágoston Btefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Varga Zoltán: Secretarul judeţului Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul prezentat aveţi, completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Covasna.  
 
Rog pe consilierii Kopacz László, Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct  Domokos Réka să prezinte 
Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  



 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. 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 materialul prezentat aveţi, completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Serviciului Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Covasna la Proiectul PHARE RO 2005/017-
553.01.01-Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale Pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor . 

 
Rog pe consilierii Kopacz László, Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de 

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

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Oláh-Badi Csaba: Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Covasna propune 

pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul prezentat aveţi, completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul nouăsprezece 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 consilierii Kopacz László, Calinic Sabin şi Kocsis Tünde-Viola să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar domnul şef serviciu Riti Oliver-Raul să prezinte Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kocsis Tünde-Viola: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver-Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul prezentat aveţi, completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 



La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea pe anul 2006, al Comisiei 
Amenajarea Teritoriului şi Administraţia Publică Locală. 

 
Aţi primit materialul de la acest punct al ordinii de zi. 
 
Vă consult, dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de materialul prezentat. 
 
La punctul douăzecişiunu al ordinii de zi avem cuprins Informarea privind problemele ridicate de cetăţeni 

cu ocazia întâlnirilor şi a audienţelor organizate de către consilierul judeţean Derban Valeriu.  
 
Aţi primit materialul de la acest punct al ordinii de zi. 
Vă consult, dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de materialul prezentat. 
 
Ţin să vă anunţ două lucruri importante: 
1. Imediat, după terminarea şedinţei, mergem la Spitalul Judeţean unde s-a terminat lucrarea unei 

investiţii făcute de Consiliul Judeţean. Mertită să vină cu noi cei care sunt dornici să vadă investiţia. 
2. Dedinţa ordinară a Consiliului Judeţean pe luna decembrie va avea loc în data de 19 decembrie 2007.  
 
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 
 


