
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 28 februarie 2008, ora 10,00. 
 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 28 
februarie 2008, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art.94 alin. (2)  şi (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 38 din 25. 
02. 2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 75 /S/ 25. 02. 2008. 
 
 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 26 consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei 
Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Ágoston :tefan, Fejér László Ödön, Kopacz László, Nagy Iosif şi 
Vajda Lajos. 
 La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna nu participă nimeni. 
 
 La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi participă: 

 
• 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 13 februarie 2008, 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? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 13 februarie 2008. 
 
Stimaţi consilieri, 

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

 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2008;

2. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor 
publice de interes judeţean pe anul 2008;

3. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

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

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 170/2007 pentru 
modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 54/2003 cu privire 
la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu modificările ulterioare;

5. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

privind  modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna;
6. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii -„Asistenţa şi îngrijirea persoanelor 
vârstnice cu demenţă în servicii rezidenţiale şi de zi în Uniunea Europeană”, din cadrul apelul 
european şi naţional pentru propuneri de proiecte al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP); 

 



Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi? 
Nu sunt. 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
 
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 şi 3 pentru adoptarea căruia este 
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

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

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2008; 
 
Rog pe dl. Ördög Gyárfás Lajos să prezinte materialul, iar domnul director executiv Ferencz Lajos să 

prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Ördög Gyárfás Lajos: Anul trecut, în luna octombrie a fost anunţat concursul pentru finanţarea 

nerambursabilă din fondurile Consiliului Judeţean Covasna a proiectelor şi programelor culturale şi sportive respectiv 
pentru finanţarea cultelor. Proiectele predate au fost prelucrate şi analizate. În data de 31 ianuarie, comisia numită 
pentru analizarea proiectelor a analizat toate proiectele. La data de 31.01.2008 în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. nr. 73 a fost publicată O.G. nr. 2/2008 care a modificat şi completat Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, 
aprobată prin Legea nr. 245/2001, conform căruia trebuia numită o nouă comisie, special pentru programele 
culturale. Din această cauză nu am putut prezenta spre aprobare proiectele pentru activităţi culturale în şedinţa 
anterioară. În anexa acestui proiect de hotărâre sunt prezentate acele proiecte pe care Comisia numită prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 25/2008 a propus pentru finanţare.  

Demeter János: Aş dori să fac şi eu o completare, care a fost discutată şi în şedinţa Comitetului consultativ. 
În anexă, la poziţia 60 figurează suma de 2 miliarde de lei vechi ca şi coparticiparea Consiliului Judeţean Covasna, 
la un eveniment cultural foarte important care trebuia să aibă loc anul aceasta. Este vorba de Colocviul Teatrului 
Tamási Áron, care din motivul că anul acesta, la toamnă se ţin mai multe Colocvii internaţionale în judeţele din zonă, 
nu se va ţine. Am discutat cu domnul director al Teatrului Tamási Áron şi cu domnul primar Albert Álmos ca această 
acţiune să aibă loc anul viitor în primăvară. Ca atare, aceşti bani nu se mai alocă pentru că nu am semnat un 
protocol de colaborare pentru acest eveniment, dar, am primit o altă ofertă foarte interesantă din partea mai multor 
artişti plastici şi muzicieni din judeţ. Anul aceasta este anul European al artelor renascentiste, anul internaţional al 
renaşterii, ca atare judeţul ar trebui să se implice în organizarea a mai multor evenimente culturale care să prezinte 
cultura, arta renaşterii şi istoria judeţului nostru din  perioada  respectivă. Este un program interesant. Încă nu ne-am 
decis asupra programului definitiv, dar sper că săptămâna viitore va fi definitivat programul. Urmând ca, propunerile 
noastre de a finanţa aceste programe să introducem în şedinţa noastră următoare. Propun să fiţi de acord cu 
această modificare.  

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

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.  
 
Cine este pentru? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform modificării propuse, cu 26 de voturi „pentru”.  
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2008; 
 
Rog pe dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte materialul. 
 



Ferencz Lajos: În acest proiect de hotărâre propunem rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna 
şi a Instituţiilor publice finanţate din bugetul judeţean, în sensul utilizării din fondul de rezervă bugetară a sumei de 
380 mii lei în vederea: 

 - achitării aportului judeţului Covasna la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, 
participare aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2007, în sumă de 20.000 lei şi  

- utilizarea sumei de 360 mii lei pentru acordarea unor tichete de cadou pentru angajaţii Consiliului Judeţean 
Covasna şi a instituţiilor subordonate. Baza legală a acordării acestor tichete de cadou Legea nr. 193/2006 şi 
Contractul Colectiv de muncă încheiat la nivel naţional pentru perioada 2007-2010. Din această sumă propunem să 
acordăm pentru fiecare persoană câte 8 tichete de cadou în anul 2008 în valoare de 50 lei fiecare, din care 4 
înaintea Sărbătorilor de Paşti şi 4 înaintea Crăciunului.    

 
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? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi „pentru”.  
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise 

de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 
 
Având în vedere că domnul vicepreşedinte Vajda Lajos şi domnul arhitect şef Biró Dónát sunt plecaţi în 

delegaţie, eu o să vă prezint acest material. 
Este vorba de două Avize Unice: 
1. privind Planul Urbanistic de detaliu pentru locuinţe în strada Ţigaretei din Sf. Gheorghe şi  
2. Planul Urbanistic Zonal care vizează o pensiune agro-turistică în apropierea localităţii Bixad.  
 
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi „pentru”.  
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 170/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 54/2003 cu privire la aprobarea Statutului judeţului Covasna, cu modificările ulterioare; 

 
Aţi primit materialul de la acest punct. 
Vă consult, dacă în legătură cu acest material aveţi completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi „pentru”.  
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind  modificarea componenţei 

Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna; 
 
Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte materialul. 
Varga Zoltán: Potrivit legii, Comisia pentru Protecţia Copilului constituită pe lângă Consiliul Judeţean, fără 

personalitate juridică, este formată din 7 persoane, din care preşedintele este secretarul judeţului, vicepreşedintele 
directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi sunt nominalizaţi 4 reprezentanţi ai unor 
instituţii cum sunt: Inspectoratul :colar, Inspectoratul de Poliţe, Direcţia de Sănătate Publică respectiv Direcţia de 
Muncă şi Protecţie Socială, iar al şaptelea membru este un  reprezentant al organismelor private autorizate pentru a 
desfăşura activităţi în domeniul protecţiei şi promovării copilului. Acest ultim membru se numeşte la propunerea 
secretarului judeţului şi desemnarea se face prin rotaţie pentru o perioadă de 1 an. Anul trecut în data de 3 aprilie a 
fost numită doamna Kató Ibolya din partea Fundaţiei KIDA. În şedinţa din luna ianuarie doamna Kató Ibolya ne-a 



anunţat că începând cu 1 martie nu mai poate participa la şedinţele Comisiei. Ieri la şedinţa comisiei ne-a spus că 
poate participa şi în luna martie. Noi, la pregătirea materialului am trecut că hotărârea intră în vigoare începând cu 1 
martie. Am solicitat noi propuneri din partea Asociaţiei „Szentkereszty Stephanie” din Tg. Secuiesc. Asociaţia a 
propus pe doamna Bálint Olga, preşedintele asociaţiei. Propun să fie desemnată în Comise, în locul doamnei Kató 
Ibolya, doamna Bálint Olga, cu menţiunea ca în hotărâre la art.2  data intrării în vigoare să fie data de 1 aprilie 2008. 

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

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. 
Cine este pentru? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform modificării propuse, cu 26 de voturi „pentru”.  
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii -
„Asistenţa şi îngrijirea persoanelor vârstnice cu demenţă în servicii rezidenţiale şi de zi în Uniunea Europeană”, din 
cadrul apelul european şi naţional pentru propuneri de proiecte al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP); 

 
Rog pe doamna director general Vass Mária să prezinte materialul. 
Vass Mária: Am iniţiat un proiect şi solicităm aprobare pentru a participa la acest proiect în parteneriat cu 

organizaţii şi instituţii din alte patru ţări, şi anume: Suedia, Polonia, Ungaria şi Franţa. Scopul proiectului este ca 
specialiştii din domeniu să participe la schimburi de experienţe şi să vadă în fiecare ţară cum este dezvoltat acest 
sistem şi care este metoda lor de îngrijire a persoanelor vârstnice suferind de demenţă. Valoarea totală a proiectului 
este de 15.000 Euro. Toate costurile sunt finanţate de Agenţia Naţională, deci nu există aport din partea Consiliului 
Judeţean. Derularea proiectului începe în octombrie 2008 şi se va termina în iulie 2010. Momentan suntem în faza 
de a depune proiectul.  

Tatár Márta Éva: Noi avem deja un centru medico-social în judeţ, la Lemnia, dar având în vedere că creşte 
numărul vârstnicilor care suferă de demenţă, acest program este absolut binevenit.  

Vass Mária: La proiect vor participa din fiecare ţară, câte 3 specialişti şi doi specialişti vor fi chiar din 
Lemnia.  

 
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? 26 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot s-a aprobat Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 26 de voturi „pentru”.  
 
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 


