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      ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 27 martie 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

martie 2014, 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. 46/21 martie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 48/S/21 martie 

2014. 

 Proiectul ordinii de zi al 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. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin şi Klárik Attila. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Imreh-Márton István Attila, director la Centrul de cultură al judeţului 

Covasna; 

- Dl. András-Nagy Róbert, manager la Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Fogolyán 

Kristóf”; 

- Dl. Könczei Csaba, director la Direcția pentru Agricultură a Judeţului Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Înainte să intrăm în dezbateri propun să trecem la semnarea unui contract foarte 

important pentru judeţul nostru. Contractul valorează peste 7,5 milioane de Euro şi se 

referă la lucrările de execuție a stației de sortare a deșeurilor de la Leț, din cadrul 

Programului Sistemul de management integrat al deşeurilor în Judeţul Covasna.  

Semnăm contractul cu firma câştigătoare KEVIÉP KFT, a cărui director, domnul 

Miklóssy Ferenc, este prezent şi a venit aici special pentru semnarea contractului. 

Înainte să procedăm la semnarea contractului permiteţi-mi să vă prezint nişte 

fotografii în legătură cu acest program.  



 2 

Prezintă un slide show.  

 

Tamás Sándor: Îl invit pe domnul director Miklóssy Ferenc să semnăm 

contractul.  

Se procedează la semnarea contractului.  

 

Tamás Sándor: Mulţumim şi vă dorim spor la treabă. 

Dau cuvântul domnului director Miklóssy Ferenc.  

Miklóssy Ferenc: Stimate domnule preşedinte stimaţi consilieri, vă mulţumim 

pentru încrederea dumneavoastră şi sperăm că această atmosferă prietenoasă ne va 

călăuzii până la terminarea lucrărilor.  

Firma Kevié a fost înfiinţat acum 50 ani şi a fost o firmă cu capital de stat. 

Avem referinţe destul de multe în Ungaria, America de Sud şi în Europa.   

Compania KEVIÉP Kft în calitate de antreprenor general a executat numeroase 

construcţii industriale şi civile, unităţi instituţionale, economice, clădiri în domeniile 

publice, servicii, sport şi alte obiective multifuncţionale. Am mai realizat investiţii 

privind infrastructura şi proiecte în domeniul protecţiei mediului.  

Experienţa profesională acumulată în decursul activităţii de aproape jumătate de 

secol, a promovat compania noastră prin realizările unor investiţii din diferite domenii 

cu cerinţe tehnice şi estetice de înaltă exigenţă, în rândul constructorilor de elită cu 

renume. 

Rulajul anual al firmei este între 25-40 milioane de Euro, din care marea 

majoritate provine din investiţii legate de protecţia naturii. 

Am construit 11-12 asemenea depozite din care două sunt în România, unul la 

Odorheiu Secuiesc iar celălalt care este mai mare şi mai complex la Oradea.  

Avem specialişti pentru realizarea investiţiei dar vom lucra şi cu firme din judeţ.  

Ca să reuşim să terminăm lucrările până la sfârşitul anului viitor, bineînţeles 

contăm şi pe sprijinul dumneavoastră.  

Vă mulţumesc. 

 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Reluăm lucrările şedinţei . 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 februarie 2014, a fost 

făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.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 menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 13 februarie 2014.  

http://www.cjcv.ro/
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De asemenea şi Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 februarie 

2014, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna 

www.cjcv.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 menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 27 februarie 2014.  

 

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, rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului 

Judeţului Covasna (ADETCOV); 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în 

vederea semnării contractului de finanţare ce se va încheia între Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice-Organismul Intermediar Regional 

POS DRU Regiunea NORD-EST şi Judeţul Covasna, în calitate de beneficiar, în cadrul 

proiectului „Model INtegrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul RURAL în vederea 

ocupării forţei de muncă în sectorul turistic”. 

 

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

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, 

conform propunerii.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2014, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței 

bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

2. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere din 

bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2014; 

http://www.cjcv.ro/
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3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 110/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 115/2010 privind numirea reprezentanților Consiliului 

Județean Covasna ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul 

2014 la patrimoniul Asociaţiei „Vadon”; 

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

Covasna nr. 102/2009 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea 

Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului de asociere încheiat 

între Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Fundația Studium Tg. 

Mureș, Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe și 

Spitalul Județean de Urgență ”Dr Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a 

unui complex de locuințe de serviciu în municipiul Sf. Gheorghe 

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

78/2012 privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul 

adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul 

Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul 

Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci”, cu modificările ulterioare;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor şi indicatorilor tehnico-economici 

aferente realizării investiţiilor în cadrul Proiectului „Managementul adecvat al 

ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, 

Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, 

Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” înaintat spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial „Mediu”2007-2013, Axa prioritară 4 – 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

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

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea 

întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public 

de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Judeţului 

Covasna la concursul de proiecte „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 
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cultural şi natural” finanţat în cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu 

proiectul „Revitalizarea patrimoniului multicultural prin digitalizare”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de 

colaborare nr. 7120/18.05.2005 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna şi Asociaţia Szentkereszty Stephanie din Târgu 

Secuiesc; 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului 

Judeţului Covasna (ADETCOV) 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în 

vederea semnării contractului de finanţare ce se va încheia între Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice-Organismul Intermediar 

Regional POS DRU Regiunea NORD-EST şi Judeţul Covasna, în calitate de 

beneficiar, în cadrul proiectului „Model INtegrat de Dezvoltare a resurselor umane din 

mediul RURAL în vederea ocupării forţei de muncă în sectorul turistic”; 

18. Raportul de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2013; 

19. 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? 29 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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 3, 7, 9, 10, 14 şi 15 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

 

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. 
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Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 29 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 cu privire la 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014, în vederea 

stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 62 și 63 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 

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? 

Bodó Lajos: Din motive obiective n-am putut participa la şedinţa comisiei de 

specialitate dar ulterior am primit de la Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine 

Covasna sugestii referitoare la preţurile medii ale produselor agricole. 

Vin cu propunerea, către plenul Consiliului Judeţean Covasna, să reducem 

preţul de referinţă la grâul de panificaţie de la 0,60 de lei la 0,55 de lei, la porumb de la 

0,60 lei la 0,50 lei, la orz/orzoaică de la 0,55 de lei la 0,50 de lei şi la masa verde obţinută 

de pe pajişti de la 80 de lei/tonă la 60 de lei/tonă.  

Se ştie că şi anul trecut preţurile au fost foarte mari când au fost aprobate şi pe 

parcursul anului a trebuit să revenim, datorită pieţei, pentru că piaţa dictează preţul. 

Rog să fiţi de acord cu modificarea preţurilor ca să nu mai revenim în cursul 

anului. 

Mulţumesc. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Şi eu am aceeaşi propunere în legătură cu preţul la 

masa verde care costă 80 de lei /tonă care e cam exagerat.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Având în vedere că din 9 poziţii 4 au suferit modificări întreb separat fiecare 

comisie de specialitate dacă este de acord cu aceste modificări? 

Comisiile de specialitate, prin preşedinţii lor, şi-au exprimat acordul cu 

modificările propuse.  

 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificările propuse. 

Bodó Lajos: Mulţumesc pentru înţelegere în numele agricultorilor şi în numele 

proprietarilor terenurilor care au terenuri date în arendă. 

 

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

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, educativ-ştiinţifice şi de recreere din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2014;  

Cziprián-Kovács Lóránd: Nu voi participa nici la dezbatere şi nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine, mulţumesc. 

Radu Iosif: Având în vedere că Asociaţia pedagogilor a depus proiect eu în 

calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei nu voi participa nici la dezbatere şi nici la vot.  

Szakács Zoltán: Eu la fel nu voi participa. 

Fülöp Csaba: Nici eu. 

Demeter László: Nici eu. 

Tamás Sándor: Bine, 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. 

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? 24 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot consilierii Cziprián-Kovács Loránd, Demeter László, 

Fülöp Csaba, Radu Iosif şi Szakács Zoltán.) 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei 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 2014; 

 

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.  



 8 

 

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. 

Eu aş dori să vă fac cunoscute câteva lucruri şi anume: am majorat suma 

necesară pentru finanţarea proiectelor recent aprobate cu 150 mii de lei şi am alocat 

suma de 80 de mii lei pentru Programul de reabilitare a cabinetelor medicale din mediul 

rural.  

Încă un lucru foarte important pentru Judeţ este că am aprobat suma de 670 

lei/lună bursă pentru medicii rezidenţi. 

Această sumă provine de la Guvern dar ajunge la medici prin intermediul 

Consiliului Judeţean.  

Aş dori să vă informez că la Spitalul Judeţean de urgenţă sunt 33 de medici 

rezidenţi din care lunar 25 de medici rezidenţi vor primii bursă.  

Din cei 33 de medici rezidenţi, care au fost prezentaţi acum doi ani plenului 

Consiliului Judeţean, anul trecut un rezident a devenit medic la Spitalul Judeţean, un alt 

rezident în acest an a devenit medic şi 4 posturi de medici, radiolog, chirurg vascular, 

chirurg şi medic internist, sunt scoase la concurs la care pot participa rezidenţii. 

Dacă sunt şi alte intervenţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 110/2013 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc – Székely 

Nemzeti Múzeum;   

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Keresztely Irma 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? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea punctului 1 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

115/2010 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri 

supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

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

desemnează reprezentantul Consiliului Județean Covasna ca membru supleant în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu 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 Consiliului Județean Covasna ca membru supleant în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 
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Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Tóth 

Zoltán. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte propuneri dacă sunt.  

Nu sunt. 

Consult pe domnul Tóth Zoltán dacă acceptă desemnarea? 

Tóth Zoltán: Da, accept.  

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct şi mergem 

mai departe. 

 

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

aprobarea cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2014 la patrimoniul Asociaţiei 

„Vadon”; 

 

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, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 102/2009 privind 

constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U) 

de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei 

Urbanism şi Administrativ.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: Direcţia Urbanism şi Administrativ 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? 

Varga Zoltán: Rog să fiţi de acord cu modificarea titlului proiectului de hotărâre 

în sensul ca în loc de „constituirea comisiei” să fie „reorganizare comisiei” şi să fie scos 

din titlu prescurtarea denumirii comisiei care a fost scris în paranteză.  

Tamás Sándor: Bine. Deci titlul sună în felul următor: Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 102/2009 privind 

reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism de pe lângă 

Consiliul Judeţean Covasna.  

Dacă sunt şi alte observaţii? 

Nu sunt.   

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de domnul secretar.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificarea propusă.  

 

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

aprobarea modificării Contractului de asociere încheiat între Judeţul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna cu Fundația Studium Tg. Mureș, Municipiul Sf. Gheorghe 

prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe și Spitalul Județean de Urgență ”Dr 

Fogolyán Kristóf” în vederea realizării în comun a unui complex de locuințe de serviciu 

în municipiul Sf. Gheorghe; 

 

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, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Eu aş dori să informez pe cei care au în ultima vreme n-au fost în incinta 

Spitalului că deja este în roşu această clădire de locuinţe de serviciu, pentru 6 familii de 

medici, şi la sfârşitul anului va fi dată în folosinţă. 

Deci, în prima lună a anului viitor se pot muta acolo familiile medicilor.  

Dacă sunt observaţii? 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate 

Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa 

Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la 

Reci”, cu modificările ulterioare; 

 

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

avizare, iar dl. şef birou Papucs András să prezinte Raportul Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Papucs András: Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont 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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea devizelor şi indicatorilor tehnico-economici aferente realizării 

investiţiilor în cadrul Proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate 

Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa 

Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la 

Reci” înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”2007-

2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”; 

 

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

avizare, iar dl. şef birou Papucs András să prezinte Raportul Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Papucs András: Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont 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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 

privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de 

sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

 

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

avizare, iar d-na consilier Varga-Berde Mária să prezinte Raportul de specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga-Berde Mária: 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? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

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

avizare, iar d-na consilier Varga-Berde Mária să prezinte Raportul de specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga-Berde Mária: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Centrului de Cultură al Judeţului Covasna la concursul de 

proiecte „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” finanţat în 

cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul „Revitalizarea patrimoniului 

multicultural prin digitalizare”; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director Imreh-Márton István Attila să prezinte Raportul 

Centrului de Cultură al Judeţului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Imreh-Márton István Attila: Centrul de Cultură al Judeţului 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 cu propunerea formulată de subsemnatul.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de colaborare nr. 7120/18.05.2005 

încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi 

Asociaţia Szentkereszty Stephanie din Târgu Secuiesc; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, 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? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 privind 

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV); 

 

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

desemnează reprezentantul judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) 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 în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de 

Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV) vom folosi 

buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László-János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul Kovács Ödön, 

administratorul public al judeţului.  

Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt? 

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

consilier Pethő István.  

Consult pe domnul consilier Pethő István dacă acceptă desemnarea? 

Pethő István: Accept. 

Tamás Sándor: Mulţumim. Domnul Kovács Ödön nu este prezent la şedinţă dar 

acceptă desemnarea. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct şi mergem 

mai departe.  

 

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

privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în vederea semnării 

contractului de finanţare ce se va încheia între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice-Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea 

NORD-EST şi Judeţul Covasna, în calitate de beneficiar, în cadrul proiectului „Model 

INtegrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul RURAL în vederea ocupării forţei de 

muncă în sectorul turistic”; 
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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, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

unor consilieri judeţeni pe anul 2013; 

 

Aţi primit materialele  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materiale. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Nu s-a înscris nimeni.  

 

Reluăm punctul şase de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán 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. 

Varga Zoltán:  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 Consiliului Județean Covasna ca membru supleant în 
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Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul–verbal.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: a prezentat Proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: 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? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul şaisprezece de pe ordinea de zi.  

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán 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. 

Varga Zoltán:  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 în Consiliul de Administraţie al 

Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV). 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul–verbal.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  
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Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: a prezentat Proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: 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, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului 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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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  


