
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 25 septembrie 2008, ora 10,00. 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25 septembrie 2008, ora 10,00 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. 246/18 

septembrie 2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 391/S/18 septembrie 2008. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două cotidiene locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, 

fiind prezenţi, dl secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte din cei 30 de consilieri aleşi sunt prezenţi 24 de consilieri. Lipsesc motivat 

consilierii Bartha Sándor- probleme de serviciu, Demeter János – concediu de odihnă, Fekete Carol- delegaţie în 

străinătate, Kiss Tiberiu – tratament în străinătate, Kulcsár-Terza József György şi Tatár Márta Éva – delegaţie în 

străinătate. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare 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 secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

 

- Szabó Ilona – senator; 

- Németh Csaba – senator; 

- Márton Árpád - deputat; 

- Velencei János- reprezentant, Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene; 

- Kiss Jenő – fostul director, Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár; 

- Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár; 

- Vass Mária –director general - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Oláh-Badi Csaba – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei; 

- 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; 

 

Totodată aş dori să îi felicit pe cei care, în luna septembrie şi-au sărbătorit ziua de naştere dintre consilierii 

Consiliului Judeţean Covasna şi anume pe d-nii Calinic Sabin, Nagy Zoltán şi pe Szilágyi Sándor Robert, Vă dorim multă 

sănătate, La mulţi ani! 

Szilágyi Sándor Robert: Mulţumim la fel şi Dumneavoastră. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Îl felicităm şi pe colegul nostru Ördög Gyárfás Lajos, care astăzi îşi serbează ziua de 

naştere.  

Ördög Gyárfás Lajos: Mulţumesc.  

 

Tamás Sándor: Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 septembrie 2008, 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 referitoare la conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii referitoare la conţinutul procesului verbal? 

 

 Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

 Cine este pentru? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 septembrie 2008. 

 

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  trece la prezentarea proiectului ordinii de zi, Vă rog să fiţi de acord cu completarea acesteia cu încă 

un proiect de hotărâre şi anume: 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea amplasamentului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Amplasare panou publicitar, model A1 supraînălţat, Chichiş, judeţul Covasna”. 

Material ce l-aţi primit la începutul şedinţei şi a fost prezentat şi comisiilor de specialitate. 

 

http://www.covasna.info.ro/


Vă consult, dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi? 

Fazakas Tibor:  Eu consider că informaţiile pe care le-am primit în legătură cu materialele şedinţei au fost 

insuficiente ca să luăm decizii întemeiate. Dacă folosim varianta internetului, atunci propunem să primim toţi câte un 

laptop cu acces la internet, ca să putem vedea materialele şi în timpul şedinţei.  

De exemplu: în cazul unor contradicţii nu pot să fac o fundamentare fără să văd textul.  

În numele fracţiunii P.C.M vă urez La mulţi ani. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Cu două zile înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate materialele au putut fi accesate pe site-ul Consiliului 

Judeţean. Am verificat pe site acest lucru  întru-cât domnul Kulcsár-Terza József-György ne-a anunţat că nu poate să 

acceseze. 

Trebuie să vedem ce posibilităţi avem ca să difuzăm materialele în forma tipărită. Dacă sunt şi alte posibilităţi de 

difuzare ale materialelor n-ar trebui să folosim tone de hârtii. 

Înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate se pot solicita de la Direcţia Juridică materialele în formă tipărită.  

O altă posibilitate ar fi să facem un tabel în care fiecare consilier va trece în ce formă doreşte să primească 

materialele şedinţelor.  

În legătură cu laptop-urile trebuie să vedem ce posibilităţi financiare avem pentru achiziţionarea acestora.  

Dacă Dumneavoastră aveţi alte propuneri? 

Bagoly Miklós Levente: După cum ştiu eu, sala este dotată cu internet fără cablu. Dacă ne spuneţi parola putem 

folosi internetul.  

Tamás Sándor: Parola nu este secretă, dar nu toţi consilierii au laptopuri. 

Alte propuneri? 

Nu sunt.  

Data viitoare, înaintea şedinţei, Vă trimitem materialele în formă tipărită şi între timp facem nişte socoteli să 

vedem dacă putem să cumpărăm laptop-uri.   

Solomon Ioan: În legătură cu ordine de zi, sunt de acord cu cele spuse de domnul Fazakas Tibor, noi am primit 

doar lista cu proiectul ordinii de zi.  

Nici măcar în comisii, cel puţin în comisia din care fac parte, nu am putut aviza proiecte de hotărâri pe bază de 

materiale întru-cât nu le-am avut. Am avizat după ureche ceea ce ne-au prezentat reprezentanţii compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. În această situaţie am dat totuşi nişte avize, pe ideea că, până 

astăzi, fiind şedinţă ordinară, vom primi aceste proiecte. Nu am primit niciuna.  

Am mai ridicat această problemă, întrucât noi am fost trimişi aici de către alegători, să fim atenţi, să analizăm 

proiectele şi nu doar să votăm după ceea ce ni se spune. Fiecare cuvânt sau virgulă este importantă. 

De aceea, eu cred că astăzi nu suntem într-o situaţie în să votăm cum trebuie. Eu nu mă simt în această situaţie să 

votez, nu din vina mea ci din vina celor care au pregătit şedinţa.  

Să nu greşesc, azi ne-au comunicat un singur proiect de hotărâre despre care nu am mai auzit până acum, nu este 

pe ordinea de zi. În cazul şedinţelor ordinare, legea spune foarte clar cu cât timp înainte se stabileşte ordinea de zi. În acest 

proiect pe care l-am primit astăzi, este vorba de amplasarea unui panou publicitar la Chichiş despre care nu am discutat 

până acum.  

Vă rog frumos,  să intraţi în legalitate şi să răspundeţi cerinţelor legitime. La Consiliul local Sf. Gheorghe, odată 

cu ordinea de zi se primeşte întregul material a şedinţei.  

Colegul nostru domnul Calinic Sabin a spus că înainte se trimiteau materialele pe CD, aşa cum spune legea 

împreună cu ordinea de zi. 

Nu este obligat nimeni să aibă calculator acasă. Eu cred că tot pe suport de hârtie ar trebui să primim materialele. 

Pe internet eu nu am putut să accesez.  

De aceea, eu nu sunt de acord să discutăm aceste proiecte aflate pe ordinea de zi şi propun amânarea acestora.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Dumneavoastră, ca avocat, nu puteţi afirmaţi să intrăm în legalitate. Am fost şi suntem în legalitate pentru că, am 

publicat materialele pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna cu două zile înaintea şedinţelor comisiilor de 

specialitate. Cum V-am mai spus am şi verificat pe site.  

Care este propunerea Dumneavoastră concretă, cum să rezolvăm această problemă? 

Să vă trimitem pe CD? Să trimitem formaţiunilor politice? 

Vă spun sincer, am ţinut să nu risipim tone de hârtie.  

Desigur, opinia Dumneavoastră are prioritate şi dacă consideraţi că ar fi mai bine să Vă dăm pe suport de hârtie, 

aşa o să procedăm.  

Vă rog frumos, gândiţi-Vă şi Dumneavoastră că nu puteţi afirma că nu am fost în legalitate. Permiteţi-mi să Vă 

spun că nu pot să accept această afirmaţie.  

Solomon Ioan: Legea spune clar că, consilierii trebuie să aibă cunoştinţă despre ceea ce votează.  

Tamás Sándor: Îl rog pe domnul director Sztakics István Attila, ca până la terminarea şedinţei să facă un tabel 

nominal pe care fiecare consilier să scrie în ce formă doreşte să primească materialele.  

Calinic Sabin: E util să avem o asemenea listă, pe care fiecare să scrie ce doreşte. Pe CD este mult mai ieftin şi 

mult mai uşor de utilizat decât pe hârtie. 

În funcţie de semnătură, fiecare dintre consilieri îşi exprimă opţiunea să primească în acel mod, personal şi nu pe 

grupuri. 

Tamás Sándor: Mulţumim. Pregătim lista şi cu două zile înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate veţi primi 

materialele.  

Bagoly Miklós Levente: Copiii din clasa I. au memory stick-uri. Să faceţi posibil ca să primim fiecare un 

memory stick, pe care putem să primim materialele.   



Henning László-János: Şi asta este o posibilitate. E o problemă tehnică dacă primiţi pe CD sau pe stick.  

Tamás Sándor: Am avut o propunere pentru completarea proiectului ordinii de zi. 

Bote Aurel: Materialul pe care l-am primit este incomplet. Nu scrie ce va cuprinde, cum o să arate acest panou. 

Sau o să fie schimbate imaginile? 

Tamás Sándor: Este un panou publicitar, care se va amplasa în comuna Chichiş pentru a promova turismul şi din 

când în când va fi schimbat materialul afişat.  

Calinic Sabin: Este vorba despre un panou cu plasmă? 

Tamás Sándor: Nu. Nu permanent va schimba imaginile.  

 

Solomon Ioan: Am avut o propunere de amânare a şedinţei.  

 

Tamás Sándor: Votăm în ordinea propunerilor. 

 Supun la vot completarea ordinii de zi. 

Cine este pentru? 19 de voturi 

Este cineva contra? 3 voturi (Bote Aurel, Joós Stefan, Solomon Ioan) 

Dacă se abţine cineva? 3 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Zărnescu Gheorghe) 

În urma supunerii la vot s-a aprobat completarea ordinii de zi cu 19 voturi „pentru”, 3 voturi „contra şi 3 

„abţineri”. 

 

Tamás Sándor: Domnul Solomon, dacă ţineţi neapărat să votăm şi propunerea dumneavoastră? 

Solomon Ioan: Nu. 

 

Baka Mátyás: Propun ca primul punct de pe ordinea de zi să fie completat, în sensul cuprinderii  în rectificarea 

bugetului a sumei de 2.050 de lei, care constituie premii acordate pentru un număr de 41 de elevi care au participat la 

Olimpiada Naţională şi unde au obţinut premii de la menţiuni până la premiul I.  

Permiteţi-mi să vă prezint Referatul. 

Prezintă materialul. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi? 

Baka Mátyás: În legătură cu punctul 2 de pe proiectul ordinii de zi şi anume:  

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2007 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sediu pentru Direcţia Administrarea 

Drumurilor Judeţene în imobilul situat pe strada Recoltei nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”. Acest proiect de hotărâre a 

fost discutat mai pe larg în cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate I, II. şi III. Proiectul se referă la o cantitate de  114,2 

tone de deşeuri contaminate cu pesticide. În cadrul şedinţelor comisiilor de specialitate, când am discutat această problemă, 

nu am avut încă rezultatele de la laboratorul specializat şi am aprobat să fie discutat în plen. 

Acum propunem amânarea dezbaterii acestui proiect pentru o şedinţă ulterioară, deoarece rezultatele care au sosit 

nu sunt complete. Se referă numai la o parte din materialele demolate şi nu se referă deloc la cele de 79,2 tone de beton 

armat.   

Din acest motiv propunem amânarea şi rugăm Consiliul Judeţean ca probele care se trimit la laborator să fie 

prelevate conform regulamentului de către laboratorul respectiv sau de către beneficiar. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Despre completarea proiectului de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului, o să discutăm când ajungem la 

dezbaterea acestui punct. 

Vă consult, dacă mai sunt şi alte observaţii legate de a doua propunere, de amânare şi de scoatere de pe ordinea de 

zi, a proiectului de hotărâre de la punctul doi al proiectului ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Tamás Sándor: Şi eu sunt de acord cu propunerea domnului Baka Mátyás, cu angajamentul că dacă între timp se 

vor clarifica aceste probleme tehnice, ca să nu întârzie lucrările, atunci eventual o să convocăm o şedinţă extraordinară. 

Supun la vot propunerea de a scoate proiectul de hotărâre de la punctul 2 al proiectului ordinii de zi. 

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. 

 

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 2008;  

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;  

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 79/2008 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár; 

4. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár a domnului Szonda Szabolcs; 

5. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului 



Covasna;  

6. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de 

către consilierii judeţeni, în trimestrul IV al anului 2008 şi în anul 2009;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional la Contractul de Asociere încheiat în data de 

26.01.2005 în vederea îndeplinirii unor obiective comune de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de turism în 

judeţele Covasna şi Harghita prin Proiectul „A Borvizek útja-Drumul apelor minerale”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectului „A Borvizek útja-Drumul apelor minerale” pentru 

Lotul 1 –judeţul Covasna în cadrul Programului PHARE 2004-2006; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Instalaţie de eliminare plumb 

aferentă alimentării cu apă a localităţii Ghelinţa, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a judeţului Covasna în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 

pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 41/2008 privind înfiinţarea 

Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 

privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane prin curse regulate în 

trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al judeţului 

Covasna şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

71/2008 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 

Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în proiectul „Training pentru 

eficientizarea administraţiei (TEAM)” finanţat din cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative”; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

131/2007 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene ca serviciu public de interes 

judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna;  

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 107/2008 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea amplasamentului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Amplasare panou publicitar, model A1 supraînălţat, Chichiş, judeţul Covasna”; 

22. Raport privind utilizarea imobilelor din domeniul privat al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Cine este contra? 1 vot (Solomon Ioan) 

Dacă se abţine cineva? 3 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Zărnescu Gheorghe) 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, 1 vot „contra” şi 3 „abţineri” s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei 

de astăzi. 

 

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

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

completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă 

dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal 

pe care-l au în problema respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12 şi 19 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 9 şi 15 al ordinii de zi este necesar votul a două treimi din 

numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Ţinând cont de faptul 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 proiectelor 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. 

Vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerea de mai înainte. 



Plenul consiliului în unanimitate a aprobat 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 2008; 

 

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

specialitate, iar dl. director executiv adjunct Vass István  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil cu modificarea propusă de domnul Baka Mátyás. 

Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. 

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 abţineri (Calinic Sabin, Gică Agrigoroei, Solomon Ioan) 

În urma supunerii la vot , cu 22 de voturi „pentru şi 3 „abţineri” se aprobă hotărârea cu modificarea propusă.  

 

Tamás Sándor: Aş vrea totuşi să întreb reprezentanţii PSD-ului de ce v-aţi abţinut? 

Calinic Sabin: Noi susţinem propunerea făcută de colegul nostru în legătură cu materialele şi lipsa de informare şi 

de aceea ne vom abţine la toate hotărârile.  

Tamás Sándor: Am înţeles.  

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment propriu 

al judeţului Covasna; 

 

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

specialitate, iar dl. director executiv adjunct Vass István  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Tulit Attila: În şedinţa comisiei de specialitate numai parţial am fost de acord cu acest proiect de hotărâre. Grupul 

de consilieri P.C.M –M.P.P. solicităm ca suma de 495 mii lei din fondul de rezervă pentru demararea acţiunii de pregătire a 

documentaţiei de proiectare necesară accesării fondurilor pentru extinderea spaţiilor la Şcoala specială din Sf. Gheorghe, ca 

urmare a proiectului de fuzionare a celor două şcoli speciale din judeţul nostru, să fie scoasă din anexă până la discuţii mai 

amănunţite. La faţa locului, adică la Olteni, am aflat că domnul director Fábián Vince nu are cunoştinţă despre această 

fuzionare şi nici consiliul de administraţie nu a fost convocat în şedinţă pentru a fi informat de această fuzionare.  

În judeţul Harghita sunt trei asemenea şcoli speciale şi pentru judeţul nostru va fi suficient numai unul?  

Şi până acum foarte greu au obţinut avizele pentru funcţionare din cauză că suprafaţa este mică în comparaţie cu 

numărul elevilor.  

Întrebarea este dacă suprafaţa din Sf. Gheorghe va suficient de mare pentru ambele şcoli? 

În şedinţa comisiei de specialitate, ne au spus că trebuie să plătim chirie pentru imobilul de la Olteni pentru că a 

fost retrocedat. Noi ne am interesat şi am aflat că nu au plătit chirie  nici până acum şi proprietarii nici nu solicită plata 

chiriei. Singura rugăminte a proprietarilor a fost să funcţioneze acolo în continuare şcoala specială. 

Luând în considerare aceste aspecte, propunem să amânăm discuţiile pe marginea acestui punct din material. 

Henning László János: Referitor la învăţământul special din judeţul Covasna, Consiliului Judeţean Covasna 

împreună cu Inspectoratului Şcolar Covasna avem o propunere. Având în vedere faptul că, există posibilitate de finanţare 

externă de 1,5 milioane de Euro pentru construirea şcolii pe terenul Şcolii speciale din Sf. Gheorghe şi o eventuală 

cumpărare a unui alt teren de pe lângă Şcoala Specială, terenul va fi cumpărat pentru curte nu pentru construcţii. Noi 

propunem ca să se facă aceste studii pentru a putea intra în acest proiect.  

În legătură cu Şcoala Specială Olteni: după cum ştiu eu, nu e vorba de un sigur proprietar ci de cinci proprietari 

care nu sunt de aceeaşi părere. La Direcţia Juridică fiecare proprietar trimite adrese cu diferite păreri în legătură cu acest 

imobil. Unul dintre proprietari nu cere chirie altul vrea categoric să ceară. Aceste lucruri trebuie neapărat clarificate. 

La Olteni nu numai Şcoala Specială funcţionează ci o parte a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna.  

Putem amâna aceste discuţii, dar ştim cu toţii că aceste proiecte au termen de predare bine stabilit.  

Fazakas Tibor: Dumneavoastră aţi spus că există un studiu pentru viitorul învăţământului special din judeţ. Dacă 

acest studiu există, atunci nu înţeleg de ce ne trebuie o sumă 495 mii lei pentru proiect?  

După părerea mea prima dată ar trebui să avem o strategie pe termen lung pentru rezolvarea acestor probleme în 

regiune. După ce vom avea această strategie după aceea să decidem.  



Bote Aurel: Noi am propus să se facă un studiu şi într-o aripă să găsim loc şi pentru Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.  

Biró Dónát: Este vorba de întocmirea unor studii de fezabilitate şi proiecte pentru a putea accesa fonduri 

europene.  

Aceste sume pe care ar trebui să le votaţi acum, fac parte din cheltuielile eligibile şi în cazul în care proiectul va fi 

câştigător, pot fi decontate. 

Puteţi să amânaţi această decizie, dar există o regulă la aceste proiecte „primul venit, primul servit”. 

În momentul de faţă, judeţul Covasna nu are niciun proiect în fază de precontractare nici în fază de analizare. De 

aceea nu avem aceste proiecte pentru că foarte greu se iau aceste decizii.  

Dacă amânaţi acum, atunci numai din fondurile 2014-2020 putem să le accesăm. 

Bote Aurel: Dacă este posibil ar trebui să primească spaţiu şi Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului. 

Tamás Sándor: Acest proiect este pentru şcoală şi nu pentru sediul unei instituţii. Pentru sediul direcţiei ar trebui 

un imobil de 1000 m2 .  

Tulit Attila: Noi nu suntem contra ca, Consiliul Judeţean să participe la acest proiect. Problema este că directorul 

Şcolii Speciale din Olteni nu are informaţii despre această fuzionare. Nu ştim dacă au fost contactaţi puţini specialişti care 

se ocupă cu elevii din aceste şcoli speciale. 

Rugămintea noastră este ca această fuzionare să fie examinată şi de o comise care va fi formată din specialişti.  

Poate că nu desfiinţarea Şcolii Speciale din Olteni este soluţia.  

Vrem ca soluţia să fie dată de o comisie formată din specialişti. 

Henning László János: Vreau să vă spun că specialistul Inspectoratului Judeţean Covasna, în 70 de pagini a 

formulat propunerea. La nivelul judeţului există o instituţie care coordonează activitatea acestor şcoli speciale, a 

psihologilor etc. din judeţ şi documentaţia a fost elaborată împreună cu această instituţie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Albert Álmos: Problema şcolii speciale din Olteni este discutată de mai mult de 3 ani. Ne-am bucurat că în 

clădirile de monument nu vor funcţiona şcoli sau alte instituţii, ci vor fi folosite cu alte ţeluri.  

Sunt de acord cu propunerea de strategie pe termen lung, formulată de domnul Fazakas Tibor, dar şi problema 

acestor copii trebuie rezolvată urgent.  

Eu propun să adoptăm reorganizarea Şcolii Speciale din Sf. Gheorghe. 

Dacă strategia pe termen lung va conţine o altă soluţie tot o să avem o clădire pusă la punct. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Vass István: Având în vedere că s-a anulat punctul doi de pe ordinea de zi, propun să fie scoasă din proiectul de 

hotărâre suma alocată pentru amenajarea sediului Direcţiei de Administrarea Drumurilor Judeţene. Este de vorba 282 mii 

de lei.  

Tamás Sándor: Supun la vot prima propunere, adică de amânarea includerii utilizării sumei de 495 mii lei. 

Cine este pentru? 6 voturi (Fazakas Tibor, Benedek Eszter, Gazda József, Szilágyi Sándor-

Róbert, Tulit Attila şi Fülöp Csaba) 

Este cineva contra? 19 voturi 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Propunere D-lui Tulit Attila nu a fost aprobată.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot a doua propunere, adică scoaterea sumei de 282 mii de lei.  

Cine este pentru? 21 voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

Propunerea d-lui Vass István a fost aprobată. 

 

Domnul consilier Fülöp Csaba părăseşte lucrările şedinţei, plecând într-o delegaţie oficială a Consiliului Judeţean 

Covasna.  

Drept urmare sunt prezenţi la şedinţă  23 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă şi  aprobată, în sensul scoaterii sumei 

de 282 mii de lei. 

 

Cine este pentru? 15 voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 9 abţineri (Fazakas Tibor, Benedek Eszter, Gazda József, Szilágyi 

Sándor-Róbert, Tulit Attila, Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon 

Ioan, Zărnescu Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot, Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesare(16)  pentru a fi adoptat. 

 



La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 79/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene 

„Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár. 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar dl. director executiv adjunct Vass István  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Aş dori să informez plenul că faţă de proiectul de hotărâre care fost publicat pe site-ul Consiliului 

Judeţean, după ce am revenit din concediu, s-au operat unele modificări formale care însă nu afectează fondul şi anume:  

- în titlu: sintagma „cu privire…” a fost înlocuită cu sintagma „pentru…” iar  

- în preambul : sintagma „Expunere de motive a vicepreşedintelui” a fost înlocuită cu sintagma „Expunere de 

motive a preşedintelui” 

- în partea dispozitivă: conţinutul articolului unic a fost cuprins în două articole şi anume art. I. şi II.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. Vă consult dacă mai sunt şi alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu precizările făcute de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform precizărilor la proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi 

„pentru şi 4 „abţineri”. 

 

Tamás Sándor: Stimat consiliu! Stimaţi invitaţi! 

Acum, când Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” va avea un nou director, aş dori să exprimăm domnului Kiss Jenő 

mulţumiri pentru activitatea depusă. 

Kiss Jenő a fost directorul bibliotecii judeţene timp de 34 de ani, între anii 1974 şi 2008. Sub conducerea dânsului, 

încă dinainte de 1990, biblioteca a fost nu numai un loc pentru citit şi împrumutat cărţi, ci un adevărat loc de întâlnire 

culturală, de sprijinire a artei şi a ştiinţei, prin organizarea  unui şir de manifestări de înaltă ţinută. În acelaşi timp, 

biblioteca s-a dezvoltat, a devenit mai frumoasă, modernizându-se, profitând şi de dezvoltarea informaticii şi a internetului. 

Prin relaţiile externe şi interne şi participarea activă la viaţa socio-culturală - 12 ani a fost consilier judeţean, este 

preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari din România, membru marcant al altor organizaţii culturale - a contribuit la 

creşterea rangului bibliotecii, i-a determinat  şi atmosfera. 

Ca recunoaştere a activităţii sale Ministerul Culturii din Ungaria i-a acordat domnului Kiss Jenő în anul 2001 

premiul „Szinnyei József”. 

Pentru întreaga lui activitate ne exprimăm şi noi recunoştinţa, mulţumirea, dorindu-i mulţi ani în sănătate, fericire 

şi o viaţă activă de pensionar. 

 

Cei din sală aplaudă.  

Kiss Jenő: Tot ce am realizat, am realizat cu ajutorul colegilor. 

Rog pe dumneavoastră, domnul preşedinte şi Consiliul Judeţean, să sprijiniţi în continuare biblioteca pentru că 

este o instituţie foarte importantă. Angajaţii de la bibliotecă sunt nişte oameni extraordinari şi lucrează pentru salarii mici. 

Domnul Preşedinte, Vă rog dacă vă stă în putinţă să treceţi anual pe la bibliotecă şi să îi ascultaţi pe angajaţii 

minunaţi de acolo. 

Vă mulţumesc. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind numirea în funcţia de director al 

Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár a domnului Szonda Szabolcs. 

 

Rog  pe domnii Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 

iar dl. director executiv adjunct Vass István  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

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

Nu sunt. 

Domnul Szonda Szabolcs, printre alţii, a candidat la această funcţie.  După expirarea termenului de contestaţie a 

fost declarat admis în funcţia de director a Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 20 de voturi 



Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 20 de voturi „pentru şi 4 

„abţineri”. 

 

 Tamás Sándor: Felicitări domnului director. 

Szonda Szabolcs: M-am născut în municipiul Sf. Gheorghe în anul 1974. Am lucrat în învăţământ şi în domeniul 

culturii. Am fost lector la Catedra de Hungarologie din cadrul Universităţii din Bucureşti. Am lucrat ca translator şi ca 

organizator cultural. 

Soţia mea este profesoară şi avem doi copii.  

În ceea ce priveşte sarcina mea ca director a Bibliotecii Judeţene, trebuie să duc mai departe un proces început şi 

funcţional. Obiectivul va fi ca Biblioteca Judeţeană să devină un centru cultural informatizat. În acest sens trebuie dusă mai 

departe informatizarea serviciilor sale, îmbogăţirea paletei de servicii şi rezolvarea problemelor de depozitare.  

La atingerea acestor ţeluri contez şi pe sprijinul dumneavoastră. 

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Vă mulţumim. 

 

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

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Covasna; 

 

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

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

Publică. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 20 de voturi „pentru şi 4 

„abţineri”. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi 

programul audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în trimestrul IV al anului 2008 şi în anul 2009; 

 

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

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

Publică. 

 Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Domnul consilier Albert Álmos cu ocazia prezentării avizului propune ca programul să fie aprobat doar pentru 

Trim. IV. al anului 2008 şi programul audienţelor pentru anul 2009 să fie aprobat la începutul anului.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. 

 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan) 

În urma supunerii la vot cu 21 de voturi „pentru şi 3 „abţineri”se aprobă hotărârea cu modificările propuse. 

 

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

adiţional la Contractul de Asociere încheiat în data de 26.01.2005 în vederea îndeplinirii unor obiective comune de 

reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de turism în judeţele Covasna şi Harghita prin Proiectul „A Borvizek útja-Drumul 

apelor minerale”; 

 

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

specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

 Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 



Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Şi la acest punct aş dori să aduc la cunoştinţa plenului că şi la acest proiect de hotărâre s-au operat 

unele modificări de formă, şi anume: S-a înlocuit sintagma „privind încheierea…” cu sintagma „privind aprobarea 

încheierii…”, sens în care s-a modificat şi partea dispozitivă  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre conform precizările făcute de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot cu 20 de voturi „pentru şi 4 „abţineri” se aprobă hotărârea cu precizările propuse. 

  

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Proiectului „A 

Borvizek útja-Drumul apelor minerale” pentru Lotul 1 –judeţul Covasna în cadrul Programului PHARE 2004-2006; 

 

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

specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 20 de voturi 

 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru şi 4 

„abţineri”.  

 

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

obiectivul de investiţie „Instalaţie de eliminare plumb aferentă alimentării cu apă a localităţii Ghelinţa, comuna Ghelinţa, 

judeţul Covasna”; 

 

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

specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesare (21) pentru a fi adoptat. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar 

dl. arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  



Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins  Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a 

judeţului Covasna în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”; 

 

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

specialitate, iar dl. arhitect şef  Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi 

completării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna; 

 

Înainte de a solicita avizul comisiilor de specialitate la proiectul de hotărâre, având în vedere faptul că, proiectul 

conţine o prevedere prin care se desemnează reprezentantul judeţului Covasna în Consiliul de administraţie al Asociaţiei, 

persoană care este împuternicită să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în asociaţie, şi ţinând cont de ROF 

al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru 

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului 

în judeţul Covasna vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Albert Álmos: Având în vedere faptul că această modificare trebuie făcută pentru că domnul Vajda Lajos era 

desemnat de consiliul anterior şi nu mai face parte din Consiliul Judeţean, grupul de consilieri UDMR propune pe domnul 

preşedinte Tamás Sándor.  

Tamás Sándor: Vă mulţumesc. 

Dac aveţi şi alte propuneri? 

Nu sunt.  

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi mergem mai departe şi revenim la acest punct când buletinele de 

vot vor fi gata.  

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 41/2008 privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în 

programul de transport judeţean; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar 

dl. arhitect şef  Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

 



Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind 

transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar 

dl. arhitect şef  Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii a unor 

suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

 

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

specialitate, iar dl. referent de specialitate Háromszéky Előd să prezinte Raportul Compartimentului de 

administrarea patrimoniului.  
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar (21) pentru a fi adoptat. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/2008 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. şef serviciu Székely Zsolt să prezinte Raportul Serviciului administrativ-gospodăresc.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 



 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Covasna în proiectul „Training pentru eficientizarea administraţiei (TEAM)” finanţat din cadrul 

Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”; 

 

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

specialitate, iar dl. arhitect şef  Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Fazakas Tibor: Propun ca la training să participe şi consilieri judeţeni. 

Tamás Sándor: Fără nicio problemă. Va fi un program mai lung, de cca. un an.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 131/2007 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a 

Drumurilor Judeţene ca serviciu public de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. director Marin Nicolae Gheorghe să prezinte Raportul Direcţiei de Administrare a Drumurilor 

Judeţene.  
 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Şi aici s-a operat modificare de formă. Anexa are 11 puncte şi cel pe care modificăm are numai 10 

puncte şi desigur se propune nu numai modificarea anexei ci şi completarea acestuia.. Deci, corect este „pentru modificarea 

şi completarea anexei nr. 2 …”. Este o modificare de formă ce nu afectează fondul. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Supun la vot Proiectul de hotărâre cu precizările făcute de domnul secretar. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform precizărilor făcute, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 „abţineri”.  

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de 

funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. şef serviciu Oláh-Badi Csaba să prezinte Raportul Serviciului Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 



În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 107/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

amplasamentului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare panou publicitar, model A1 

supraînălţat, Chichiş, judeţul Covasna”. 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 4 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan, Zărnescu 

Gheorghe) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 20 de voturi „pentru” şi 4 

„abţineri”.  

 

La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind utilizarea imobilelor din domeniul 

privat al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Rog pe domnul consilier Bodó Lajos să prezinte materialul. 

Bodó Lajos: prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material? 

Fazakas Tibor: Lista aceasta despre imobilele din domeniul privat al judeţului este completă? 

Bodó Lajos: Nu. Sunt şi alte imobile care nu sunt pe această listă.  

Tulit Attila: Având în vedere că această comisie a fost numită pentru a verifica toate aspectele economice, vă rog 

ca la până la şedinţa viitoare să completaţi acest raport în aşa fel încât să cuprindă toate imobilele din domeniul privat al 

judeţului. Rog raportul să fie amănunţit ca la fiecare imobil în parte să vedem care cât de avantajos este în punct de vedere 

economic. 

Tamás Sándor: Acestea sunt imobilele aflate în domeniul privat al judeţului. 

Bodó Lajos: Nu cuprinde fosta clădire CEC. 

Tamás Sándor: Clădirea se află în faza de renovare.  

Agrigoroei Gică: Propun ca reprezentanţii presei să fie invitaţi în şedinţă să ne spună şi ei punctul lor de vedere.  

Tamás Sándor: Am făcut publică ordinea de zi şi reprezentanţii presei Háromszék şi Cuvântul Nou sunt prezenţi.  

Bodó Lajos: Colegul s-a referit la conducere. Noi am stat de vorbă cu conducerea şi am ascultat punctul lor de 

vedere. Cei de la Cuvântul Nou nu folosesc mai mult 1/3 din spaţiu.  



Solomon Ioan: Aşa am înţeles din raport că pe lângă propunerea ca societăţile să rămână şi în continuare în 

clădire, există şi varianta ca Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului să se mute acolo sau să vindem imobilul. 

Bodó Lajos: Corect.  

Joós Ştefan: Nouă ni s-a cerut să facem propuneri cu privire la folosirea spaţiilor din punct de vedere economic 

nu şi alte aspecte.  

Bote Aurel: În urma discuţiilor purtate la redacţia Cuvântul Nou a rezultat că vor să rămână chiriaşi, dar nu le 

trebuie acelaşi spaţiu, pentru ei e suficient şi jumătate din spaţiul pe care îl închiriază acum.  

În acest caz, vor rămâne neînchiriate două etaje care nu sunt suficiente Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului. 

Pentru redacţia Háromszék un etaj şi jumătate e suficient şi pentru redacţia Cuvântul Nou trei camere sunt 

suficiente. 

Dacă redacţiile vor suprafeţe mai mici să închirieze şi mărim şi chiria nu ştiu cine va închiria suprafeţele rămase 

disponibile, mai ales în zona aceea. 

Calinic Sabin: Cu această clădire se rezolvă problema Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului? 

Tamás Sándor: In ipoteza în care Direcţia se va muta în clădirea respectivă, care are 771 m2, care este poziţia 

Direcţiei? 

Vass Mária: Eu nu am fost la faţa locului şi până în momentul de faţă nu am primit nici măcar o schiţă ca să pot 

să mă orientez cam cum am putea folosii spaţiile respective. În momentul de faţă avem 460 m2 în actuala clădire cu 

coridoare. Birourile au o suprafaţă de 264 m2 numai pentru Protecţia copilului şi avem adulţii unde avem o suprafaţă de 80 

m2, în chirie. 

Bote Aurel: Îmi pare rău că vă întrerup, când ne am uitat la schiţe şi am discutat compartimentarea clădirii eu v-

am invitat să veniţi cu noi şi să vedeţi că mergem pe teren. Nu aţi putut să veniţi.  

Vass Mária: Când am stat de vorbă, chiar că aţi amintit dar eu atunci v-am rugat să am şi eu o schiţă ca să pot să 

mă gândesc cam cum pot să amenajez aceste birouri. Dacă sunt acolo în total 771 m2 din care nu ştiu cât este spaţiul efectiv 

pentru birouri. 

Bote Aurel: Suprafaţa utilă este de 540 m2 . 

Propunerea mea a fost să vindem clădirea şi să construim ceva nou.  

Calinic Sabin: Până la urmă ar fi o rezolvare sau nu? S-au făcut propuneri? 

Varga Zoltán: Ce suprafaţă a cerut controlul de la Inspecţia Muncii pentru D.G.A.S.P. 

Vass Mária: Nu au specificat. 

Varga Zoltán: Este vorba de cca. 5 m2 /lucrător.  

Calinic Sabin: Sunt şi situaţii în care 30 de oameni lucrează, în condiţii minunate, pe un întreg etaj 

necompartimentat. Se poate face şi o recompartimentare, dar să vindem şi să construim o clădire de la iarbă pentru o 

instituţie nu cred că este o idee bună. 

Bodó Lajos: A fost o discuţie între Comisie şi conducerea Redacţiei Háromszék când ei au zis că sunt pregătiţi să 

cumpere.  

Tulit Attila: Dacă nu mă înşel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului împreună cu 

Consiliul Judeţean a făcut un proiect pe care, din lipsa banilor, nu au putut realiza. În acel proiect ce suprafaţă era? 

Vass Mária: Nu a fost făcut proiectul. Există o propunere în care este vorba de 1200 m2 care cuprinde garaje, sală 

de conferinţă şi birouri. Construirea unei clădiri durează mult şi noi nu mai putem lucra în actuala clădire. 

Singura şi cea mai rapidă rezolvare ar fi dacă ne-am muta acolo.  

Tamás Sándor: Nemaivorbind  de faptul că este proprietatea noastră dat în chirie pentru 1 Euro/ m2 şi aici plătim 

chirie de 6 Euro / m2. 

Joós Ştefan: Noi când am elaborat aceste propuneri am luat în calcul spaţiile de care are nevoie Direcţia. Doamna 

director ne-a spus că ar fi necesară şi o sală de şedinţă. Am discutat şi posibilitatea mansardării acestei clădiri care ne va 

aduce în plus 120-200 m2, ceea ce ar rezolva definitiv problema spaţiului. Sursa de finanţare pentru construirea mansardei 

ar fi din banii care ar venii din vânzarea cabinetelor medicale stomatologice. Practic Consiliul Judeţean ar eficientiza din 

punct de vedere economic resursele pe care le are. Noi într-adevăr plătim o chirie de 6 Euro / m2, dar nu ştim cât vom plăti 

de la 1 ianuarie 2009. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii legate de Raportul Comisiei? 

Nu sunt. 

 

Consiliul ia act de material. 

 

S-au completat buletinele de vot şi reluăm punctul douăsprezece de pe ordinea de zi. 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare al votării şi să distribuie 

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

Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot pe bază de tabel nominal. 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 



Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să prezinte procesul-

verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de 

Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna. 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor.  

 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, se consemnează în hotărâre. 

 

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

specialitate, iar dl. arhitect şef  Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre, conform rezultatului votului secret, privind desemnarea reprezentantului 

judeţului Covasna în Asociaţie. 

 

Cine este pentru? 21 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 abţineri (Calinic Sabin, Agrigoroei Gică, Solomon Ioan) 

 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform rezultatului votului secret, privind desemnarea 

reprezentantului judeţului Covasna în Asociaţie, cu 21 de voturi „pentru şi 3 „abţineri.  

 

Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte  Secretar al judeţului Covasna 

 

 


