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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 16 februarie 2015, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 16 

februarie 2015, 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. 35/11 februarie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 22/S/11 

februarie 2015. 

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

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

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 al acestuia, conform Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi domnul director Sztakics István Attila? 

Sztakics István Attila: Dl. Președinte, sunt prezenți toți cei 30 de consilieri 

judeţeni în funcţie.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. Având în vedere că sunt prezenți toți consilierii în 

funcție declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

 iar în calitate de invitaţi participă:  

- Dl. Vargha Mihály-Béla, director la Muzeul Naţional Secuiesc; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Gáj Nándor – director – Școala populară de arte și meserii; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – șef serviciu - Serviciul Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid – șef birou – Centrul de studii europene Arcuș; 

- Dl. Kozma Béla – Șef serviciu – Camera Agricolă Județeană Covasna; 

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

Fogoly{n Kristóf”; 
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- Dl. Fülöp Árpád – director economic - Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf”; 

- Dl. Szőcs Levente – director – Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională; 

- Dl. Papucs András – șef birou - Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director – S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

- Dl. Fejér Sándor – director – S.C. Gospodăria Comunală S.A.; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 ianuarie 2015, 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 9 ianuarie 2015.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 15 ianuarie 2015, 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de 15 ianuarie 2015. 

 

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.  

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea 

proiectului ordinii de zi încă un proiect de hotărâre și anume:  

Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice pentru 

reprezentarea intereselor județului Covasna și a Consiliului Județean Covasna în 

Dosarul nr. 3695/119/2012 – faza recurs; 

 

Menționez că materialul a fost prezentat în ședințele comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Județean Covasna.  

Totodată rog să fiţi de acord cu scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a 

proiectului de hotărâre de la punctul patrusprezece şi anume: 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de colaborare 

nr. 496/409/68006/280 încheiat la data de 17.09.2014 între Județul Covasna, Asociația 

Alpin Sport, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului 

Covasna și Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut?  

Nefiind, supun la vot propunerea de modificare și 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 și completarea proiectului 

ordinii de zi, conform propunerii.  

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Construire 

centru de agrement Comandău P+1E+M”; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea 

și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, 

respectiv a spitalelor din mediul urban”, în perioada 2015-2016; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației aferente județului 

Covasna pentru anul 2015 în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna și al 

instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015 și a estimărilor 2016-2018; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 și 

a estimărilor pe anii 2016-2018; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2015 și a estimărilor pe anii 2016-2018; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2017; 

8. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor sportive și sprijinul financiar acordat unităților de cult din 

bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2015; 
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9. 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; 

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

pentru anul fiscal 2015, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței 

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

11. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. Sf. Gheorghe; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei Tehnico-

Economice a Consiliului Județean Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în 

vederea modernizării în comun a unor drumuri județene; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna ca partener în proiectul „Terapii combinate în 

recuperarea copiilor cu nevoi speciale”, depus de Asociația Pentru Protecția Familiei 

„Életfa” Sf. Gheorghe; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații 

neguvernamentale care desfășoară activități de asistență socială, la nivelul județului 

Covasna, în anul 2015”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice pentru reprezentarea 

intereselor județului Covasna și a Consiliului Județean Covasna în Dosarul nr. 

3695/119/2012 – faza recurs; 

18. Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 

2015; 

19. Raport de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 

2014; 

20. Raport privind activitatea Comisie Tehnico-Economice în anul 2014; 

21. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna pe anul 2014; 

22. 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?  

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: 
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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 funcție (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri 

de la punctele 1, 9, 11, 12, 16 și 17 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenți 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 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Construire centru de agrement Comandău 

P+1E+M”; 

Despre tema acestui proiect o să fie vorba și la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului.  

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

de ridicat? 

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

nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.  
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu 

destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul 

urban”, în perioada 2015-2016; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Aș dori să vă informez că este vorba despre extinderea programului, ceea ce 

însemnă că și orașele pot participa la acest concurs de proiecte.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cuantumului cotizației aferente județului Covasna pentru anul 2015 în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul 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? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes 

județean pe anul 2015 și a estimărilor 2016-2018; 

Cer permisiunea dumneavoastră să vă prezint structurat bugetul propus spre 

adoptare.  

Prezintă un slide show. 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată. 

Dacă sunt întrebări? 
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Cziprián-Kovács Lóránd: La capitolul sănătate am o întrebare și anume: dacă ați 

reușit să rezolvați problema gărzii în cabinetele stomatologice? 

Tamás Sándor: Rog pe doamna doctor Tatár Márta Éva să răspundă la această 

întrebare. 

Tatár Márta Éva: În ședința trecută a fost ridicată problema de gardă, adică de 

asistența de urgență în cazul stomatologiei, pe mine m-a căutat domnul Antalka Huba, 

care a spus că a luat la cunoștință această problemă și a căutat soluții pentru rezolvarea 

ei. 

Conform legislației actuale, cei care lucrează în sistemul de cabinete private nu 

pot fi obligați dacă nu vor, iar soluția pe care a propus-o domnul Antalka este ca în 

cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului să fie și un cabinet stomatologice de 

urgență care să asigure gărzile, mai ales la sfârșit de săptămână și sărbători. 

Tompa György: Cine o să lucreze în cabinet? 

Tatár Márta Éva: Așa a spus domnul Antalka, că sunt dispuși medicii tineri, ca 

pe lângă cabinetul lor să aibă un contract și cu Spitalul Județean.  

Deci, asta este răspunsul din partea Președintelui Colegiului Medicilor 

Stomatologi. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. Alte întrebări dacă sunt? 

Moroianu Ioan: Eu mă bucur că am văzut o prezentare profesională a bugetului. 

Cei din aparatul de specialitate au muncit mult, de-a lungul anilor, la aceste 

programe. 

Mă bucur de ceea ce ați făcut și ar fi bine dacă ar putea să prezinte și mass media 

aceste mari realizări ca să cunoască și opinia publică aceste programe europene de 

atracția banilor. 

Ați vizualizat perfect ceea ce ați realizat, v-ați aplecat și asupra cifrelor. 

Este un lucru de apreciat. Și la nivel național ar fi bine să preia metode după felul 

în care lucrează acest consiliu județean.  

Acest lucru trebuie apreciat, pentru că acești oameni, indiferent dacă au fost sau 

n-au fost la guvernare, ceea ce au făcut este un lucru pozitiv.  

Este de apreciat și refacerea podului de Aita Mare, mai ales că este un pod de 

legătură și sper că la intrare și la ieșire vor fi arborate mai multe steaguri.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Grüman Róbert Csongor: Nu voi participa la deliberare și la vot la anexele 1.1 și 

1/3. 

Tamás Sándor: Bine. 

Gáj Nándor: Eu nu voi participa la deliberare și la vot la anexa 1/22 venituri 

proprii anexa 1/5 anexa pentru investiții, având în vedere că Centrul de agrement 

Comandău este în subordinea Școlii Populare de Arte și Meserii.  

Orbán Miklós: Eu nu voi participa la deliberare și la vot la anexa 1.1. 

Ambrus József: Nu voi participa la deliberare și vot la anexa 1.1.  

Klárik Attila: La anexa 1.3 nu voi participa la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  
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Trebuie să votăm pe anexe. 

Supun la vot anexa nr. 1. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/1. 

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Grüman Róber-Csongor, Orbán Miklós 

și Ambrus József. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/1. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/2. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/2. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/3. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Grüman Róber-Csongor și Klárik 

Attila.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/3. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/4. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/4. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/5. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/5. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/6. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/6. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/7. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/7. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/8. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/8. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/9. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/9. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/10. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/10. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/11. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/11. 
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Supun la vot anexa nr. 1/12. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/12. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/13. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/13. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/14. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/14. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/15. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/15. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/16. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/16. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/17. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/17. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/18. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/18. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/19. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/19. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/20. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/20. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/21. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/21. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/22. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/22. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/23. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/23. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/24. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/24. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/25. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/25. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/26. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/26. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/27. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? 1 vot (Cziprián-Kovács Lóránd) 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”și 1 vot „contra”, se aprobă 

anexa nr. 1/27. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/28. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/28. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/29. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/29. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/30. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/30. 
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Supun la vot anexa nr. 1/31. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/31. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/32. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/32. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/33. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/33. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/34. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/34. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/35. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/35. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/36. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/36. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/37. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/37. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/38. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/38. 

 

Supun la vot anexa nr. VP. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP. 

 

Supun la vot anexa nr. VP1. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP1. 

 

Supun la vot anexa nr. VP2. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP2. 

 

Supun la vot anexa nr. VP3. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP3. 

 

Supun la vot anexa nr. VP4. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP4. 
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Supun la vot anexa nr. VP5. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor. ) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. VP5. 

 

Supun la vot anexa nr. VP6. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP6. 

 

Supun la vot anexa nr. VP7. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP7. 

 

Supun la vot anexa nr. VP8. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP8. 

 

Supun la vot anexa nr. VP9. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP9. 

 

Supun la vot anexa nr. SP. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. SP. 

 

Supun la vot anexa nr. INV. 
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Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor. ) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. INV. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în întregime.  

 

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. 

 

Cu această ocazie doresc să vă mulțumesc că ați sprijinit în totalitate, indiferent de 

naționalitate, de convingeri laice sau religioase, bugetul județului Covasna.  

 

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

aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 și a estimărilor pe anii 2016-2018; 

 

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 cu privire la 

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 și a estimărilor pe 

anii 2016-2018; 

 

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? - 
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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 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2017; 

 

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

de ridicat? 

Bodó Lajos: Am o rugăminte la dumneavoastră și anume: dacă avem posibilitatea 

de a face o analiză mai detaliată a Societății Comerciale Drumuri și Poduri Covasna S.A, 

ca să vedem cum începem anul. 

Toți colegii mei au văzut că practic cifra de afaceri o să scadă în anul în curs 

conform bugetului de venituri și cheltuieli. Deci, eu nu prea sunt optimist referitor la 

viitorul societății.   

Din această cauză am rugămintea către dumneavoastră ca să organizăm o ședință 

cu AGA, Conducerea Societății și Conducerea Consiliului Județean unde să analizăm ce 

perspective avem. Urmând să prezentăm problemele plenului Consiliului Județean 

Covasna lucrurile reale, nu numai scriptic. 

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Am luat act de intervenția pertinentă a domnului consilier. Permiteți-mi să vă urez 

La mulți ani! Domnul consilier astăzi își sărbătorește ziua de naștere. 

Bodó Lajos: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și 

sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna 

pe anul 2015; 

 

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

de ridicat? 

 

Cziprián-Kovács Lóránd: Se pare că nu este oportun încadrarea sportului cu 

religia. Eu aș vota cu sportul dar sunt contra serviciilor religioase.  

Tamás Sándor: Sunt două anexe și o să votăm separat.  
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Cziprián-Kovács Lóránd: Bine.  

Tamás Sándor: Alte observații dacă sunt? 

Goga Octavian: Referitor la anexa 2 la finanțarea unităților de cult am o 

propunere de modificare și anume: două unități de cult să primească mai puți cu 5.000 

de lei. 

Deci, la Lisnău și Mărtănuș să fie diminuată suma cu câte 5.000 de lei și această 

sumă să fie alocată Comunei Vâlcele.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot anexa nr. 1 - sport. 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa 1. 

 

Supun la vot anexa nr. 2 – culte cu modificarea propusă de domnul consilier 

Goga Octavian. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? 1 vot (Cziprián-Kovács Lóránd) 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” (Moroianu Ioan) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, 1 vot „contra” și o „abținere”, 

se aprobă anexa 2 în forma modificată. 

Moroianu Ioan: M-am abținut, ca nu cumva să creadă lumea și colegii, că noi de 

la Brețcu n-am observat sau n-am sesizat, că în ultimii ani Mărtănuș n-a primit aproape 

nimic. Este vorba de o comunitate forte mică, unde nu vor să rămână preoții, având în 

vedere că s-a întâmplat un caz dramatic acum patru ani, când preotul a intrat în datorii 

și s-a spânzurat. 

Tamás Sándor: Au primit 10.000 de lei. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” (Cziprián-Kovács Lóránd) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru” și o „abținere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins 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; 
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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? 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la 

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2015, în vederea 

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

nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 

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 unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire 

la acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea 

Generală a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 

 

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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 92/2009 privind 
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reorganizarea și funcționarea Comisiei Tehnico-Economice a 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? 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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea asocierii judeţului Covasna cu judeţul Braşov în vederea modernizării în 

comun a unor drumuri județene; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Este vorba despre o asociere cu Județul Brașov. Împreună dorim să reabilităm 

drumuri județene atât în județul Covasna cât și în județul Brașov . 

În județul Covasna este vorba despre drumurile județene pe tronsonul Malnaș Băi-

Micfalău, Bățani, Baraolt și până la podul de la Augustin.  

În județul Brașov de la Augustin spre drumul național, deci Augustin-Ormeniș-

Apața-Măieruș. 

Dacă sunt intervenții? 

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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna ca partener în proiectul „Terapii combinate în recuperarea copiilor 

cu nevoi speciale”, depus de Asociația Pentru Protecția Familiei „Életfa” Sf. Gheorghe; 

 

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? 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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea „Programului de colaborare cu organizații neguvernamentale care 

desfășoară activități de asistență socială, la nivelul județului Covasna, în anul 2015”; 

 

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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 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? 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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind achiziționarea unor servicii juridice pentru reprezentarea intereselor județului 

Covasna și a Consiliului Județean Covasna în Dosarul nr. 3695/119/2012 – faza recurs; 

 

Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte materialul. 

Sztakics István Attila: prezintă materialul.  
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Tamás Sándor: Mulțumim.  

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

de ridicat? 

Cziprián-Kovács Lóránd: Cărui fapt se datorează litigiul? 

Sztakics István Attila: Sunt mai multe puncte, datorită unui control efectuat de 

organele Curții de Coturi.  

S-a stabilit un prejudiciu de peste 399 de mii de lei în ceea ce privește decontarea 

unor situații de lucrări în care executantul a impus cantități de material fără a face 

dovada achiziționării acestora.  

Tamás Sándor: Este vorba de bitum. 

Sztakics István Attila: Apoi: decontarea nelegală a unei sume totale de 73 de mii 

de lei reprezentând unele situații a lucrărilor cheltuieli directe sau indirecte. 

Tamás Sándor: Este vorba de scara metalică de la clădirea din strada Presei.  

Am renovat o clădire unde cei de la ISU ne-au impus să facem o scară metalică din 

exterior, pentru că așa necesită înălțimea clădirii și Curtea de Conturi vrea să ne impute 

costul scării pentru că nu era cuprins în lucrări.  

N-am cheltuit bani în altă parte numai la ceea ce ne-a solicitat ISU. 

Kulcsár-Terza József-György: Cine a reprezentat Consiliul Județean în procesul 

de fond? 

Sztakics István Attila: Colega noastră Csog Éva.  

Bedő Zoltán: Am o rugăminte și anume: până la sfârșitul mandatului să ne 

prezentați o situație despre aceste procese în care am apelat la serviciile avocaților. 

Tamás Sándor: Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 „abțineri” (Fülöp Csaba, Kulcs{r-Terza József-György 

și Pethő Istv{n)  

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2015; 

Cu două ore înainte de ședința noastră am avut o întâlnire cu președintele ATOP-

ului și reprezentantul Poliției Județene și ne-am înțeles să regândim puțin atât planul 

strategic cât și planul de acțiune. 

Ca atare propun să amânăm discuțiile pe marginea acestui plan strategic și la 

ședința următoare vom veni în fața plenului cu planul strategic regândit. 

 

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

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2014; 

 

Cunoașteți materialul, ați primit în scris. 
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind 

activitatea Comisie Tehnico-Economice în anul 2014; 

 

Ați primit materialul în scris. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 

2014; 

 

Ați primit materialul în scris. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Doamna consilier Benedek Erika se înscrie. 

Benedek Erika: Eu am o întrebare care a fost formulată de cetățenii care 

traversează zilnic Hatod-ul și anume: ce se va întâmpla cu crengile care au fost tăiate de 

pe copacii de pe lângă drum pentru că sunt lăsați la marginea drumului și în curând va 

începe să crească și iarba care va trebui cosită și din cauza crengilor uscate acest lucru 

va fi practic imposibil. 

Tamás Sándor: Crengile nu de noi au fost tăiate. Noi numai am atenționat Direcția 

Silvică să curețe drumul județean de crengile care îngreunează vizibilitatea și circulația.  

Ei ar trebui să curețe crengile tăiate. 

Mulțumim că ne ați anunțat. 

Cziprián-Kovács Lóránd: Nu știu ce instituție a tăiat crengile, pentru că eu am 

văzut un individ cu o căruță și care cu o drujbă tăia crengile. 

Tamás Sándor: Vom face demersuri pentru înlăturarea crengilor uscate de la 

marginea drumului.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Klárik Attila: Aș avea o propunere legată de sprijinul financiar acordat unităților 

de cult și anume: ar trebui să împărțim în două categorii sprijinul financiar, în categoria 

monumentelor istorice și în categoria care nu sunt monumente istorice, pentru că în 

cazul unui monument istoric cu 2-3 mii de lei n-ai ce face.  

Tamás Sándor: Acum nu mai avem ce face. 

Klárik Attila: Nu acum ci de anul viitor.  
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Tamás Sándor: Și până acum cei care aveau monumente istorice de categoria A au 

primit 5.000 de lei, 4.000 de lei au primit cei din categoria B și sume mai mici au primit 

cultele pentru cheltuieli de întreținere sau alte renovări. 

De altfel cei de la Episcopia Alba Iulia au semnalat că...  

Klárik Attila: Cu asta am vrut să continui, ca în continuare în cazul când sprijinul 

financiar este mai semnificativ să cerem și acordul Episcopiei.  

Tamás Sándor: O să solicităm propunerea lor, de aceea spun propunere pentru că 

decizia aparține comisiei care analizează proiectele, dar o să solicităm să aibă și 

propunerea Episcopiei în cazul monumentelor istorice.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


