
 1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 22 noiembrie 2012, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 22 

noiembrie 2012, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 321/16 noiembrie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 282/S/16 

noiembrie 2012. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi toţi cei 30 de consilieri 

judeţeni în funcţie. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept 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. 181/2008, iar în calitate de invitaţi 

participă:  

- Dl. Albert Álmos – senator; 

- D-na Vass Mária –director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- D-na Cruceriu Genoveva –şef agenţie – ARR Covasna; 

- Dl. Radu Tudorel – colonel –Structura Teritorială pentru Probleme Sociale; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator retrag proiectul 

de hotărâre de la punctul 15, adică: Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Complexului 
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pentru persoane vârstnice Lemnia şi aprobarea măsurilor ce decurg din acest 

fapt, totodată rog să fiţi de acord cu includerea în proiectul ordinii de zi în locul 

acestuia a Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 92/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu modificările 

ulterioare şi completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre pe care 

vi l-am prezentat în şedinţa comisiilor de specialitate care a avut loc înaintea şedinţei şi 

anume: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de modificare şi completare a proiectului ordinii 

de zi. 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea şi completarea proiectului 

ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a 

domnului Kovács Ödön;  

2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2012; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului judeţean pentru sprijinirea 

Programului „Şcoală după şcoală”; 

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

160/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului 

Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 30/2011 privind aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, 

modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2011-2013; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 22/2012 privind aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi 

modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2012-2013; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 52/2009 privind aprobarea programului ”Promovarea construirii 

terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” în perioada 2009-2013; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe;  
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11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii 

regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reparaţii capitale şi extindere 

Centru de zi Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea de solicitare a finanţării unor 

cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale 

finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, privind 

imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 3, jud. Covasna;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea de solicitare a finanţării unor 

cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale 

finanţate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, privind 

imobilul situat în mun. Tg. Secuiesc, str. Bethlen Gábor, nr. 25, jud. Covasna;  

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 92/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului 

Covasna; 

18. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri 
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de la punctele 1, 2, 10, 11, 12, 15, 16 şi 17 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.  

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? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 31 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Kovács Ödön; 

 

Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare, iar dl. director 

executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică. 

 

Domnul Calinic Sabin prezintă raportul de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

validarea unui mandat de consilier judeţean 

 

Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de 

demisia domnului Kovács Ödön din calitatea de consilier judeţean respectiv a declarat 

vacant locul deţinut de acesta,  

 în conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit 
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din supleanţii de pe aceeași listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul 

demisionar, adică de pe lista de candidaţi a UDMR pentru alegerile locale din 10 iunie 

2012. 

În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresa nr. 

432/14.11.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 10.115/19.11.2012, UDMR ne-a 

comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Demeter László. 

În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă 

în sala mică de şedinţă, în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Demeter László, 

sens în care vă propun să luăm o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 

 

Dau cuvântul domnului Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal de validare.  

Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier 

judeţean al d-lui Demeter László. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul Demeter László al cărui mandat a fost supus 

validării.) 

Cu 30 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Demeter 

László. 

 

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

hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Demeter 

László. 

Sztakics István Attila: Prezintă Proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali 

nr. 393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, 

depun „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română. 

Rog pe domnul Demeter László să citească jurământul să pună mâna stângă pe 

Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după 

care va semna Jurământul în 2 exemplare.  În cazul jurământului cu formă  religioasă, 

consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând 

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

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

(Asistenţa se ridică în picioare la depunerea jurământului.) 

 

Domnul Demeter László a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi 

rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

(Cei din sală aplaudă.) 
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Tamás Sándor: Felicit pe domnul Demeter László şi ne bucurăm de revenirea 

dumneavoastră.  

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Aş dori să evidenţiez un singur punct din această rectificare de buget şi anume: 

am propus să cumpărăm o maşină de marcaj rutier în valoare de peste 65 mii de lei, 

pentru că în ultimii 22 de ani am încheiat contracte cu firme specializate care au efectuat 

aceste lucrări destul de scump şi de calitate destul de slabă.  

Noi am făcut un calcul şi peste un an de zile deja ajungem la recuperarea sumei 

investite. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea programului judeţean pentru sprijinirea Programului „Şcoală după şcoală”;  

 

Invit pe doamna consilier Keresztely Irma, inspector şef al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean, să ne prezinte acest material pentru că este vorba de o iniţiativă unică din 

ţară. 

Keresztely Irma: Foarte pe scurt aş dori să vă informez că la nivelul judeţului 

Covasna, acest proiect de hotărâre al Consiliului Judeţean Covasna, s-a născut în urma 

unor iniţiative venite din partea unor primari, care ne-au semnalat un aspect destul de 

frecvent întâlnit.  

Majoritatea posturilor didactice din mediul rural fiind ocupate de cadre didactice 

titulare şi acestea făcând naveta zilnică, după programul de lucru, deci după orele 

obligatorii, ei nu mai rămân în şcoală, ci tendinţa lor este de a pleca cât mai repede spre 

domiciliu. Ca urmare, activităţile de natură culturală, seri artistice cu elevii, pregătirea 

unor spectacole de teatru, competiţii sportive, formaţii de teatru şi echipe sportive nu 

sunt sprijinite de către aceste cadre didactice, având în vedere că ei făcând naveta 

zilnică părăsesc şcoala după terminarea orelor obligatorii.  

Prin acest program şcolile împreună cu administraţiile publice locale au 

posibilitatea să depună proiect pentru a obţine cofinanţare în vederea plăţii prin plata 

cu ora a acestor ore suplimentare a cadrelor didactice.  

Prin acesta se rezolvă două probleme şi anume: 1. Sistemul descentralizat va 

avea iniţiativă şi creativitate în a oferi un program diversificat elevilor la nivel local. 

2. Cadrele didactice nu în mod benevol şi voluntar vor desfăşura aceste activităţi 

ci vor primi contravaloarea acestor activităţi, care se vor suporta din această cofinanţare 

prin plata cu ora.  

Este un program inedit la nivel naţional în sensul că nici un consilier judeţean nu 

şi-a propus ajutorarea unităţilor de învăţământ prin intermediul administraţiilor 

publice locale, dar este un program care vizează şcoala viitorului, în sensul că întăreşte 

relaţia între administraţia publică locală, şcoală şi comunitate prin aceste acţiuni 

culturale şi sportive cofinanţate.   

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  
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Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 160/2012 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti 

Múzeum; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 30/2011 privind 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 

din mediul rural” în perioada 2011-2013; 

Urmează trei proiecte de hotărâri care se referă la trei programe judeţene de 

succes, care am pornit împreună cu localităţile rurale. Este vorba de reabilitarea 
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căminelor culturale, de construirea terenurilor de joacă şi despre reabilitarea 

bazelor sportive din mediul rural.  

La acest punct este vorba de Programul judeţean pentru reabilitarea, 

modernizarea căminelor culturale din mediul rural. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Fekete Carol: Am o propunere pe care am formulat-o şi în şedinţa comisiei de 

specialitate şi anume: comisia care va atribui sumele pentru aceste proiecte să verifice 

mai serios şi mai profund pentru ce s-au cheltuit aceste sume deoarece am auzit zvonuri 

că din sumele alocate pentru reabilitarea căminelor culturale au fost renovate şi 

locuinţele anumitor persoane fizice.   

Într-o comună acest lucru a fost amintit şi de paroh în timpul liturghiei că un 

consilier local din aceste sume a pus faianţă în locuinţa sa. 

Tamás Sándor: Aveţi dovezi concrete pentru aceste afirmaţii? 

Fekete Carol: Eu nu sunt persoana competentă să strâng dovezi concrete.  

Eu am avut numai o propunere, în legătură cu activitatea comisiei. 

Tamás Sándor: Cele spuse de dumneavoastră sunt acuzaţii destul de grave şi nu 

ştiu dacă sunt fundamentate sau nu. 

Am auzit că la Surcea au fost discuţii în legătură cu reabilitarea căminului 

cultural care a fost efectuat de firma fostului viceprimar al municipiului Sf. Gheorghe, 

Bálint József. 

Am auzit numai deci, nu am dovezi.  

Dacă aveţi cunoştinţă de cazuri concrete vă rog să ne anunţaţi şi cercetăm cazul. 

Atribuţia comisiei este să verifice dacă imobilul a fost reabilitat şi dacă 

deconturile corespund realităţii.  

Nu putem verifica de unde este faianţa din casa consilierilor sau din casa 

primarului.  

Vă consult, dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 22/2012 privind 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive 

din mediul rural” în perioada 2012-2013; 

Mediul rural însemnă şi satele aparţinătoare oraşelor aşa ne am înţeles la 

începutul programelor ca să putem ajuta şi aceste comunităţi. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 52/2009 privind 

aprobarea programului ”Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile 

județului Covasna” în perioada 2009-2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Ambrus József.) 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor al 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor al 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului 

Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna 

prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna Adunarea 

Generală a Acţionarilor al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe, vom folosi 

buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Fracţiunea UDMR propune pe domnul vicepreşedinte Henning László János. 

Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul 

consilier Pethő István.  

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt. 

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Henning László János: Da, accept. 

Pethő István: Accept.  

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi mergem mai 

departe. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a 

serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a 

licenţelor de traseu; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. administrator public Kovács Ödön să prezinte Raportul de specialitate. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Kovács Ödön: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Ambrus József.) 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie „Reparaţii capitale şi extindere Centru de zi Sf. Gheorghe, str. Gödri 

Ferenc”; 

 

Rog pe domnii Fejér László-Ödön, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Ambrus József.) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna cu cererea de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi 

reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale finanţate din bugetul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, privind imobilul situat în mun. Sf. Gheorghe, str. 

Gödri Ferenc nr. 3, jud. Covasna; 

 

Sunt două proiecte de hotărâri pe ordinea de zi care vizează participare la câte 

un program de finanţare. Au fost prezentate aceste proiecte şi în şedinţele comisiilor de 

specialitate, dar rog pe doamna director general Vass Mária să prezinte aceste două 

proiecte. 

Vass Mária: La începutul lunii noiembrie Ministerul Muncii a lansat un program 

care vizează reparaţiile capitale la centrele de zi şi rezidenţiale.  

Termenul de depunere a proiectelor este astăzi, deci 22 noiembrie 2012. 

Noi avem noroc pentru că avem documentaţiile pregătite şi aşa avem 

posibilitatea să depunem proiectele. 

Valoarea totală a celor două proiecte este de 1.200 mii lei şi aportul Consiliului 

Judeţean este de 10%. 
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Tamás Sándor: Mulţumim.  

Rog pe domnii Fejér László-Ödön, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnii consilieri Ambrus József şi Goga Octavian.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna cu cererea de solicitare a finanţării unor cheltuieli de investiţii şi 

reparaţii capitale pentru Centrele de zi şi rezidenţiale finanţate din bugetul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, privind imobilul situat în mun. Tg. Secuiesc, str. 

Bethlen Gábor, nr. 25, jud. Covasna; 

 

Rog pe domnii Fejér László-Ödön, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnii consilieri Ambrus József şi Goga Octavian.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2012 

privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe 

principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnii consilieri Ambrus József şi Goga Octavian.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii nr. 150/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului 

de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnii consilieri Ambrus József şi Goga Octavian.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul zece de pe ordinea de zi.  

Tamás Sándor: Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să explice 

modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare 

să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 
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Sztakics István Attila: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de 

vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna Adunarea Generală a Acţionarilor al 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul-verbal. 

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul 

de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. vicepreşedinte Henning László János să prezinte 

Raportul de specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Henning László János: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Ambrus József.) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna; 

 

Având în vedere faptul că anexa la proiectul de hotărâre privind adoptarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Covasna constituie secret de serviciu, 

acesta trebuie dezbătut şi deliberat cu uşile închise, în condițiile legii.  

Prin urmare, cu respect, rog toate persoanele să părăsească sala de şedinţă, în 

afară de consilierii judeţeni, vicepreşedinţi, domnul director executiv Sztakics István 

Attila, domnul consilier juridic Barcsa Árpád şi domnul colonel Radu Tudorel. 
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: 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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (Au lipsit de la vot domnii consilieri Ambrus József, Bodó Lajos, Cziprián-

Kovács Lóránd, Fejér László Ödön şi Grüman Róbert.) 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Vă consult dacă aveţi probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


