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               ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 27 noiembrie 2014, ora 16,00 

 

 

Dl. Dimény Zolt{n Primarul Comunei Brețcu: Stimați consilieri, vă salut cu drag 

în comuna Brețcu cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Covasna.  

Salut cu drag pe doamna Bot Mihályné Ziber Ilona și pe domnul Dusza László 

primarii comunelor înfrățite din Ungaria.  

Ziua de azi este o zi festivă pentru localitatea noastră, pentru că astăzi sărbătorim 

200 de ani de la ziua de naștere a lui Gábor Áron care a turnat tunurile pentru lupta 

împotriva cotropitorilor.  

Vă doresc o ședință cu rezultate și să adoptați hotărâri în beneficul comunității 

noastre.  

 

Dl. Henning László-János: Mulțumim domnului primar.  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în delegaţie oficială, 

lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu 

prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 264/2012. 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

noiembrie 2014, ora 16,00 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. 248/21 noiembrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 172/S/21 

noiembrie 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. vicepreşedinte, sunt prezenţi 24 de consilieri judeţeni din cei 30 

în funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Cziprián-Kov{cs Lor{nd, Dezső 

Csongor Attila, Goga Octavian și Keresztely Irma.  

Henning László-János: 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 secretarul judeţului, iar în calitate 

de invitaţi participă: 

- Klárik László Attila – senator; 
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- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi 

şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de 30 octombrie 2014.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 5 noiembrie 

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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 5 noiembrie 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.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

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

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

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

Covasna nr. 143/2014 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 111/2013 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Muzeului 

Național Secuiesc -Székely Nemzeti Múzeum; 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kov{szna Megyei Művelődési Központ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 26/2014 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice 

a programelor, proiectelor sportive și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților 

de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2014; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special 

din județul Covasna pentru anul școlar 2015-2016; 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, respectiv în folosința gratuită 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii 

Gimnaziale Speciale Sf. Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, 

satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - în cotă parte de ½ - proprietății private 

a județului Covasna, necesare desfășurării activității acestora; 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogoly{n Kristóf” a clădirilor și terenurilor situate în municipiul Sf. Gheorghe, str. 

Spitalului nr. 2, aflate în proprietatea privată a județului Covasna, necesare 

desfășurării activității acestuia; 

11. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

153/2014 privind adoptarea mărcii proprii ale ariilor naturale protejate aflate în 

administrarea sau custodia Consiliului Județean Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

99/2014 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 

privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de 

către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și 

instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 76/2014 privind aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului 

Covasna la concursul de proiecte „Conservarea și revitalizarea patrimoniului 

cultural și natural” finanțat în cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu 

proiectul „Meșteșuguri tradiționale din Secuime – revitalizare prin digitizare și 

promovare”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 94/2014 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

15. 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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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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, 12 şi 13 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- - pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 9 și 10 de pe ordinea de 

zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 

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

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 24 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 

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

judeţean pe anul 2014; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Eu am două propuneri în legătură cu acest proiect de hotărâre și anume: 

1. Având în vedere că  prin adresa nr. 20.376/24.11.2014 a Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost alocată județului Covasna 

suma de 245 mii de lei, în scopul asigurării plăților prestațiilor sociale pe luna decembrie 

cu această sumă trebue să majorăm bugetul Direcției Generala de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna.  
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(A sosit domnul consilier Bodó Lajos. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 25 de consilieri județeni.) 

2. Propunem majorarea veniturilor la secțiunea de dezvoltare a bugetului local 

cu suma de 2.000 mii de lei prin vărsăminte, din secțiunea de funcționare, pentru 

finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, respectiv diminuarea cu suma de 2.000 de mii de 

lei a excedentului anului precedent, aprobat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 

de dezvoltare a bugetului pe anul 2014.  

Din această sumă vom plătii lucrările efectuate în acest an la podul de la Aita 

Mare.  

Ca atare propun ca proiectul de hotărâre să fie completat cu încă două anexe care 

să cuprindă cele două propuneri.  

Vă consult dacă sunteți de acord cu completarea proiectului de hotărâre cu cele 

două anexe? 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea de completare a proiectului de 

hotărâre.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma completată.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

completată. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 143/2014 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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(A sosit domnul consilier Calinic Sabin. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 26 de consilieri județeni.)  

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2013 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

 

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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

Nemzeti Múzeum; 

Demeter László: Eu la acest punct nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

Henning László-János: Mulțumim. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

(Nu a participat la vot domnul consilier Demeter László conform art. 46, alin. (1) 

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

completările ulterioare.) 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Centrului de Cultură al Județului 

Covasna – Kov{szna Megyei Művelődési Központ; 
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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? - 

 

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

proiectului de hotărâre 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Gáj Nándor: Având în vedere că sunt directorul Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy nu voi participa nici la 

deliberare și nici la vot.  

Henning László-János: Mulțumim. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor conform art. 46, alin. (1) din 

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

completările ulterioare.) 

 

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

modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 26/2014 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor 

sportive și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2014; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Covasna pentru 

anul școlar 2015-2016; 

 

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? - 

 

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

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind darea 

în administrare, respectiv în folosința gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale Speciale Sf. Gheorghe a clădirilor și 

terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - în 

cotă parte de ½ - proprietății private a județului Covasna, necesare desfășurării activității 

acestora; 

După cum știți acest proiect de hotărâre a fost scos de pe proiectul ordinii de zi a 

ședinței anterioare până la clarificarea anumitor probleme.  

 

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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 
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La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind darea 

în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” a clădirilor și 

terenurilor situate în municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflate în proprietatea 

privată a județului Covasna, necesare desfășurării activității acestuia; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Tompa György: Ați numărat câte săli are clădirea respectivă? 

Henning László-János: După cum știu eu, specialiștii Spitalului Județean au fost 

la fața locului și au zis că după efectuarea anumitor reparații se pot muta acolo. 

Tompa György: Încap acolo cabinetele medicale care momentan sunt la 

policlinică? 

Henning László-János: Așa ne-au zis că da.  

Tompa György: Întrebarea mea este dacă există și alt loc unde se pot muta 

cabinetele medicale de la policlinica actuală? 

Henning László-János: Eu sunt de părere să preluați această clădire, să vedem 

concret ce încape acolo. 

Tompa György: Eu nu cred că încap acolo toate cabinetele.  

Henning László-János: Nici eu, dar după ce se vor muta acolo vom vedea exact 

de câte săli este nevoie.  

Tompa György: Am înțeles că ideea este ca și după masă să aibă program 

cabinetele medicale care va crea o serie de alte probleme și anume: la mai multe secții la 

Spital sunt așa de puțini medici încât abia putem rezolva linia de gardă și medicul care 

după masă are program la policlinică nu poate efectua garda la secție. 

Henning László-János: Asta este o problemă de organizare. 

Conducerea Spitalului Județean a depus o cerere la Consiliul Județean prin care 

solicită să predăm această clădire. 

Noi am fost la fața locului împreună cu domnul președinte și suntem de acord să 

dăm în administrarea Spitalului pentru că proiectul de reabilitare pe care l-am început 

este foarte important pentru Spital. 

Tompa György: Avem nevoie și de alte spații pe lângă acestea. 

Henning László-János: Aveți dreptate, dacă vor fi probleme atunci vom căuta și  

alte spații. 

Tompa György: Din cauza mutării vom pierde bani. Sunt două Cabinete de 

Neurologie care funcționează 6 ore pe zi și după mutare probabil vom funcționa numai 

într-un singur cabinet.  

Henning László-János: Eu așa cred că vom găsi și alte spații în apropierea 

Spitalului dacă acestea nu vor fi de ajuns.  

Tompa György: O altă problemă este că clădirea respectivă este departe de spital. 

Dacă în secție se întâmplă ceva până când medicul ajunge la secție se poate întâmpla 

orice.  

Henning László-János: Acestea sunt niște probleme organizatorice pe care noi nu 

le putem rezolva.  

Noi nu am făcut altceva decât am venit în fața Consiliului Județean cu cererea 

formulată de domnul manager al spitalului.  

Alte observații dacă sunt? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 153/2014 privind adoptarea mărcii 

proprii ale ariilor naturale protejate aflate în administrarea sau custodia Consiliului 

Județean Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Citind materialul am observat un lucru foarte 

interesant și anume că domnul perfect dintr-o dată a început să cunoască documentele 

internaționale, deoarece în explicația de ce trebuie să revocăm această hotărâre face 

referire la un document internațional și la faptul că textul în limba maghiară este în fața 

textului în limba română.  

Eu nu văd ce dezavantaj ar fi suferit limba română. 

Noi nu suntem de acord cu observația domnului prefect, deci fracțiunea PCM-

MPP va vota contra.  

Henning László-János: Mulțumesc. 

În afară de cele prezentate de domnul consilier au fost și alte probleme pentru 

care ni se solicită să revocăm hotărârea respectivă și anume, că nu a fost adus la 

cunoștința publicului cu 30 de zile înainte de adoptare.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 18 de voturi 

Este cineva contra? 7 voturi (Bedő Zolt{n, Tompa György, Szak{cs Zolt{n, 

Benedek Erika, Kulcsár-Terza József-György, Pethő 

István, Fülöp Csaba) 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” (Ambrus József) 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru”, 7 voturi „contra” și o 

„abținere”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 99/2014 pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor 

și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de către direcțiile aparatului de 



 11 

specialitate al Consiliului Județean Covasna și instituțiile din subordinea 

Consiliului Județean Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 76/2014 privind 

aprobarea participării Centrului de Cultură al Județului Covasna la concursul de 

proiecte „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” finanțat în 

cadrul Grantului Norvegian SEE 2009-2014 cu proiectul „Meșteșuguri tradiționale din 

Secuime – revitalizare prin digitizare și promovare”; 

 

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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 94/2014 privind 

aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna; 

 

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? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Domnul Bedő Zolt{n și domnul Kulcsár-Terza József-György. 

Dau cuvântul domnului Bedő.  

Bedő Zolt{n: Stimați colegi, mă bucur că ședința Consiliului Județean de astăzi se 

ține în satul meu natal. 

Aș dori să atrag atenția colegilor că lupta pentru libertate care a fost început de 

Gábor Áron încă nu s-a sfârșit în totalitate, deci mai avem multe de făcut în această 

privință. 

Tocmai pentru asta o să avem un fel de miting organizat de PCM-MPP în fața 

prefecturii în data de 29 noiembrie 2014, la ora 13,00 la care vă rog să participați cu toții 

pentru că asta nu este organizat împotriva cuiva ci este organizat pentru ceva. 

Este organizat pentru a atrage atenția asupra promisiunilor făcute la Alba Iulia în 

anul 1918, promisiuni care n-au fost îndeplinite în întregime, mai ales cele care privesc 

autonomia naționalităților. 

Henning László-János: Mulțumesc. 

Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc domnului coleg Bedő Zolt{n că a spus 

exact ceea ce am vrut să spun și eu. 

Sărbătorim aniversarea de 200 de ani de la nașterea lui Gábor Áron, dar sunt și 

alte evenimente pe care trebuie să le aniversăm și pe care trebuie să le luăm în 

considerare. 

Acum 100 de ani a izbucnit Primul război mondial, 75 de ani a izbucnit Al II-a 

război mondial și de 25 de ani a început dărâmarea zidurilor comuniste. 

Unde am ajuns? 

Acum suntem la punctul zero.  

Unde este curajul lui Gábor Áron? 

Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar în această sală nu văd niciun simbol secuiesc.  

Nu văd steagul Secuilor care este folosit peste tot. 

Aș dori să folosim simbolurile noastre, să folosim limba noastră, pentru folosind 

aceste simboluri nu vrem să jignim pe nimeni sau procedăm împotriva cuiva. 

Dorim doar ca drepturile noastre să fie respectate. 

Și eu vă invit cu drag pe toți din sală să ne unim și să fim prezenți împreună la 

mitingul organizat în data de 29 noiembrie 2014. 

Mulțumesc. 

Henning László-János: Mulțumesc. 

Moroianu Ioan: Consider că trebuie să iau și eu cuvântul. 

Suntem trei consilieri județeni din Brețcu din trei formațiuni politice diferite. 

E un moment deosebit pentru noi din Brețcu că comemorăm împreună cu 

maghiarii, momentul de la 1848, 200 de ani de la nașterea acestui mic-mare Napoleon 

caporal care a dorit să aibă o carieră militară, dar a sfârșit prin a fi un bun meseriaș, un 
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bun meșteșugar și la momentul oportun a reușit să țină piept acelui imperiu Austro-

Țarist. 

Revoluția a lăsat multe semne în localitate Brețcu.  

A fost aici Bem József, a fost aici Petőfi S{ndor, aici am făcut statuie pentru Gábor 

Áron, pentru Bem și pentru Petőfi. 

Cum a spus și colegul nostru noi dorim democrație, dar în permanență cineva 

vine și împiedică aceste momente. 

Ca umor aș fi spus un lucru: era foarte frumos ca să fie Iohannis președinte și 

primul ministru să fie din UDMR.  

Atunci nu mai aveam nicio problemă. 

Mulțumiri domnului primar care de-a lungul anilor a reușit să organizeze locația 

și să avem un muzeu, să păstrăm casa memorială a lui Gábor Áron. 

Momentul plăcut este că la timpul respectiv dacă ar fi fost mai lucizi Bălcescu și 

Kossuth, poate democrația ar fi fost mai aproape.  

Dacă nici acum nu vom fi destul de atenți, destul de deștepți iarăși o să scăpăm. 

Mulțumesc. 

Henning László-János: Mulțumim. 

Alte probleme de discutat la punctul 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  


