
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 27 aprilie 2007, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 27 
aprilie 2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 127 din 24 
aprilie 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 208/S/ 24.04.2007. 
 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale „Observatorul de 
Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal 
constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările 
şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Baka Mátyás, Boldizsár Béla, Calinic Sabin, Fejér László 
Ödön, Kiss Tiberiu şi Vajda Lajos. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni. 
 

La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi participă: 
 

- d-ul Pieldner Martin– director general adjunct, Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 
- d-ul Banu Gheorghe– director general adjunct, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală; 
- d-ul Imreh István Attila - director, Centrul de cultură al judeţului Covasna; 
- d-ul Szabó Anna- contabil, Muzeul Naţional Secuiesc; 
- d-na Szilágyi Zsolt - director, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe; 
- d-ul Korodi Attila – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna; 
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 
- reprezentanţii mass-mediei; 

 
Procesul verbal al şedinţei ordinare din 03 aprilie 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv, la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 
formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 
 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 
 
 Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte. 
 Cine este pentru? 25 de voturi 
 Cine este contra? - 
 Dacă se abţine cineva? - 
 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 03 aprilie 2007. 
 
 
Stimaţi consilieri, 

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

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi, doresc să vă informez, că după şedinţa Comitetului consultativ 
au fost înregistrate trei materiale la registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna, pe care ar trebui să 
analizăm şi să dezbatem astăzi, ca urmare, propun completarea proiectului ordinii de zi cu aceste trei materiale şi 
anume: 

1. Informare privind notificarea transmisă Consiliului Judeţean Covasna de către medicii stomatologi şi 
tehnicienii dentari care îşi desfăşoară activitatea profesională în imobilul situat în Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, 
aflat în proprietatea privată a judeţului Covasna; 

2. Raportul de activitate pe anul 2006, al consilierului judeţean Henning László János. 
3. Raportul de activitate pe anul 2006 al Comisiei de specialitate învăţământ, cultură, culte , tineret, ONG-

uri şi sport. 
Vă consult dacă dumneavoastră aveţi propuneri, completări la proiectul ordinii de zi. 
Nefiind, supun votului dumneavoastră propunerea de mai sus. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 



Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 
 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2006; 
2. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 cu  privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor 

publice de interes judeţean pe anul 2007; 
3. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reamenajarea Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii Sf. Gheorghe”; 

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului 
Judeţean Covasna; 

5. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 
2007; 

6. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul 
de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Covasna - Şcoala 
Specială Sfântu Gheorghe; 

7. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism 
(C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 161/2005; 

8. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării lucrărilor de construcţii, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2006; 

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a 
localităţii Belin, comuna Belin, judeţul Covasna;  

10. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a 
localităţii Aita Mare, comuna Aita Mare, judeţul Covasna; 

11. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2004 privind 
constituirea Comisiei de inventariere a arhivelor S.C. „PROIECT COVASNA” S.A.  

12. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Regulamentului de aducere la cunoştinţă publică a măsurilor 
de interes major pentru locuitori şi a proiectelor de acte administrative care cad sub incidenţa Legii 
nr. 52/2003, precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la conţinutul acestora; 

13. � a  � � � � �
de activitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2006; 

14. � a  � � �
asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2006; 

15. � � � � � � a � �
 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Stadionului  nr. 1, înscris în C.F. nr. 1750, nr. top 1981 în suprafaţă de 2167 mp; 
16. 

� � � � � � � a � � a  procesului-verbal încheiat de Comisia de negociere numită prin Dispoziţia nr. 111/2007 
a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna; 

17. � a  � � � � �
de activitate pe anul 2006 a unui consilier judeţean; 

18. � � � � � � a � �
 privind notificarea transmisă Consiliului Judeţean Covasna de către medicii stomatologi şi 

tehnicienii dentari care îşi desfăşoară activitatea profesională în imobilul situat în Sf. Gheorghe, str. 
Spitalului nr. 2, aflat în proprietatea privată a judeţului Covasna;

19. � a  � � � � �
de activitate pe anul 2006, al consilierului judeţean Henning László János.

20. � a  � � � � �
de activitate pe anul 2006 al comisiei de specialitate Învăţământ, cultură, culte , tineret, 

ONG-uri şi sport.
 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi în forma completată. 
 
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? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  
Se intră în ordinea de zi. 
 



La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de 
execuţie bugetară pe anul 2006; 

 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi observaţii, 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 se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu  privire la rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reamenajarea 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe”; 

 
Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre, Şerban Valeriu şi Henning László János să prezinte 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul 
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 



Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 
 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2007 al 

fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea preţurilor medii 

ale produselor agricole pentru anul fiscal 2007; 
 

Rog pe domnii Kopacz László, Halász Imre şi Bagoly Miklós Levente, să prezinte Rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Covasna - Şcoala Specială Sfântu Gheorghe; 

 



Eu aş propune ca reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de administraţie al Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Covasna pe domnul consilier judeţean Nagy Zoltán, având în 
vedere că este reprezentantul Consiliului Judeţean în Consiliul de administraţie al Şcolii speciale Sfântu Gheorghe, 
pe lângă care funcţionează Centrul arătat mai înainte. Ca atare, el este cel mai informat dintre noi.  

Dacă aveţi alte nominalizări? 
Nu sunt.  
 
Consult dacă persoana propusă acceptă desemnarea? 
Nagy Zoltán: Accept. 
Demeter János: Vă mulţumesc. 
 
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se 

iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea consilierilor vom folosi buletine de vot. 
 
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută. 
 
După pauză. 
Dl. Preşedinte Demeter János: Rog pe dl. secretar al judeţului să explice modul de desfăşurare a votării şi 

să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, după care să se 
treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán a explicat modul de desfăşurare a votării. 
 
După votare. 
Demeter János: Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 
 
După pauză. 
Demeter János: Îl rog pe dl. Henning László János, preşedintele comisiei de numărare a voturilor, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Covasna în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Covasna. 

Henning László János a prezentat procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor. 
Demeter János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 
 
Rog pe domnul Varga Zoltán să dea citire proiectului de hotărâre, pe domnii Kopacz László, Halász 

Imre şi Henning László János să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. director 
executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Varga Zoltán: a prezentat proiectul de hotărâre. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 25 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2002 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism (C.T.A.T.U.) de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Covasna nr. 161/2005; 

 
Rog pe domnii Halász Imre şi Şerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar doamna arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 



Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 46/2002 privind stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării lucrărilor 
de construcţii, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 139/2006; 

 
Rog pe domnii Halász Imre şi Şerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar doamna arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind 

obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Belin, comuna Belin, judeţul Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar, d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind 

obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Aita Mare, comuna Aita Mare, judeţul Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar, d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 



Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 18/2004 privind constituirea Comisiei de inventariere a arhivelor S.C. „PROIECT 
COVASNA” S.A. 

 
Rog pe domnii Halász Imre şi Şerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar doamna arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de aducere la cunoştinţă publică a măsurilor de interes major pentru locuitori şi a proiectelor de 
acte administrative care cad sub incidenţa Legii nr. 52/2003, precum şi de consultare a cetăţenilor cu privire la 
conţinutul acestora; 

 
Rog pe domnii Halász Imre şi Şerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică. 

 
Halász Imre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Şerban Valeriu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de 

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

ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi 
Este cineva contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna pe anul 2006; 



 
Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Consiliul aprobă în unanimitate materialul. 
Demeter János: Rog pe colegi, ca acest raport să fie pus, cât de repede se poate pe siteul Consiliului 

Judeţean pentru a fi la îndemâna tuturor. 
 
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 

2006; 
 
Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Consiliul aprobă în unanimitate materialul. 
 
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind reglementarea situaţiei juridice a 

imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului  nr. 1, înscris în C.F. nr. 1750, nr. top 1981 în 
suprafaţă de 2167 mp. Acest material, cât şi materialul de la punctul următor al ordinii de zi, a fost inclus în proiectul 
ordinii de zi la propunerea Comitetului Consultativ, care a avut şedinţa în data de 23. 04. 2007.  

Aţi primit materialul, în material s-a formulat o propunere din partea Comitetului consultativ către plenul 
Consiliului Judeţean.  

Varga Zoltán: Dacă sunteţi de acord, în principiu, ca să demarăm procedurile în vederea exproprierii 
terenului, întrucât discuţiile care s-au purtat cu proprietarul în vederea cumpărării ternului, aşa cum reiese din 
procesul-verbal de negociere încheiat de comisia de negociere, numită prin Dispoziţia nr. 87/2007, înregistart sub 
nr. 3725/16.04.2007, au eşuat, în sensul că nu s-a putut ajunge la o înţelegere comună privind preţul.  

Demeter János: A fost angajat un expert evaluator care a evaluat terenul la un preţ de 24 Euro/mp, însă , 
proprietarul doreşete să primească un preţ mult mai mare de 40,55 Euro/mp. Neavând altă posibilitate de a negocia 
cu proprietarul, având în vedere şi completările formulate de proprietar, la procesul-verbal de negociere amintit mai 
înainte, înregistrate sub nr. 3970/18.04.2007 şi ţinând cont că suntem efectiv interesaţi de acel teren, care este în 
incinta/vecinătatea Spitalului Judeţean, suntem nevoiţi ca să demarăm această procedură de expropriere.  

 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerea cuprinsă în material, ca să pornim procedurile de 

expropriere? 
Consiliul în unanimitate a aprobat propunerea privind demararea procedurilor de expropriere.  
 
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Prezentarea procesului-verbal încheiat de Comisia 

de negociere numită prin Dispoziţia nr. 111/2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna; 
 
Rog pe domnul Kopacz László să prezinte procesul-verbal. 
Kopacz László a prezentat procesul-verbal. 
Demeter János: Mulţumim. Propunerea sună în felul următor: s-a stabilit o diferenţă de preţ,  comisia 

propune schimbul cu plata diferenţei de preţ din partea Consiliului Judeţean către firma condusă de domnul Füstös 
Tibor.  

 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Varga Zoltán: Ştiţi, că a fost pe ordinea de zi a şedinţei din luna februarie, ca să vindem acest depozit, dar 

aţi hotărât să scoatem de pe ordinea de zi, în vederea discutării cu proprietarul, dacă se poate face schimbul. 
Aceasta este finalitatea. Astăzi trebuie să ne daţi aprobarea de principiu, ca să putem să comunicăm că suntem de 
acord cu aceasta, urmând ca la şedinţa următoare să pregătim proiectul de hotărâre.  

 
Demeter János Vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerea cuprinsă în procesul-verbal de negociere, 

pentru a putea declanşa procedurile necesare realizării acestuia. 
Consiliul, în unanimitate, a aprobat propunerea. 
 
Ca atare, domnul secretar vă rog să pregătiţi proiectul de hotărâre şi să comunicăm proprietarului, că în 

principiu suntem de acord cu schimbul  
 
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe anul 2006 a unui 

consilier judeţean, în persoana d-lui Stroie Vasile Daniel. 
Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 



Nu sunt. 
Consiliul, în unanimitate, ia act de material. 
 
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind notificarea transmisă Consiliului 

Judeţean Covasna de către medicii stomatologi şi tehnicienii dentari care îşi desfăşoară activitatea profesională în 
imobilul situat în Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflat în proprietatea privată a judeţului Covasna; 

 
Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Vă consult dacă sunteţi de acord ca pentru următoarea şedinţă de consiliu , din luna mai, să pregătim un 

material privind modul de rezolvare a solicitării cuprinse în Notificarea prezentată mai înainte, pe care să-o înscriem 
în proiectul ordinii de zi a şedinţei, pentru a putea fi analizată şi dezbătută de Comisiile de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna şi de plenul consiliului, respectiv dacă sunteţi de acord de a formula petenţiilor 
răspuns în sensul celor arătate mai înainte. 

 
Consiliul, în unanimitate, a aprobat cele două propuneri formulate de domnul Preşedinte. 
 
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe anul 2006, al consilierului 

judeţean Henning László János. 
 
Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Consiliul, în unanimitate, ia act de material. 
 
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe anul 2006 al comisiei de 

specialitate Învăţământ, cultură, culte , tineret, ONG-uri şi sport. 
Aţi primit materialul. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 
Nu sunt. 
Consiliul, în unanimitate, ia act de material. 
 
Stimaţi consilieri. 
 
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi. 
 
Vă mulţumesc pentru participare. 
 
 
 
DEMETER JÁNOS VARGA ZOLTÁN 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 
 
 


