
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 21 ianuarie 2008, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 
21 ianuarie 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, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 8 din 17 ianuarie 2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 20 /S/ 
17.01.2008. 
 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 28 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar 
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Ágoston 8tefan, Tóth Zoltán 
şi Vlad Adrian Vicenţiu. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă deocamdată 
nimeni, dar sperăm că Domnul Prefect o să ajungă la şedinţa noastră de astăzi.   

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

participă: 
 

• D-na Kiss Maria– trezorier şef, Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 
• D-ul Naghiu Gheorghe– director executiv adjunct, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală; 
• D-na Cucu Liliana – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig; 
• D-ul László 8tefan, primar, Primăria Sânzieni; 
• D-na Vass Mária – din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

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

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

Procesul verbal al şedinţei ordinare din 19 decembrie 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 19 decembrie 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. 

 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului Covasna prin Legea bugetului de stat pe anul 
2008, nr. 388/2007, precum şi a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 

2. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig pentru anul 2008;  

3. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 
2008;  

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a 



localităţii Sânzieni, comuna Sânzieni, judeţul Covasna”;
5. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
6. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a proiectelor de dezvoltare ale 

judeţului Covasna;
7. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
privind solicitarea transmiterii, fără plată, a unui imobil din domeniul privat al 

statului şi din administrarea SC Brafor SA în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna;

8. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind solicitarea transmiterii, fără plată, a unui imobil din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Ocolului Silvic Comandău în domeniul public al judeţului Covasna şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Covasna;

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în 
Complexul de Servicii Comunitare Lemnia pe anul 2008;

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

 privind stabilirea costului anual pe 2008 pentru un copil/persoană majoră care 
beneficiază de protecţie în condiţiile legii; 

11. � a � � � �
 privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţii de 

interes public, în anul 2007; 
12. � a � � � �

 asupra aplicării Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de 
către Consiliul Judeţean Covasna, pe anul 2007; 

13. � a � � � �
cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în 

semestrul II al anului 2007; 
14. 

� � a � � � � � � a � � � � �
 de activitate al A.T.O.P. Covasna pentru anul 2008; 

15. � a � � � � � �
anual al unor consilieri judeţeni pe anul 2006 şi 2007;

16. � � � � 	 a � � a primită de la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Covasna sub nr. 417/16 ianuarie 2008 cu privire la revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 170/19.12.2007 


 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.  
 
Înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să fac două precizări, şi anume: 
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 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 proiectului de hotărâre de la punctul 5, pentru 
adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 7 şi 8 al ordinii de zi este necesar votul a două 
treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

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

şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la 
promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele 
comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 
Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 
Cine este pentru? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu 28 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 cu privire la repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului 
Covasna prin Legea bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388/2007, precum şi a cotei de 22% din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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

comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice. 



 
Având în vedere că membrii de bază ai comisiei nr. V. lipsesc pe tot parcursul şedinţei eu voi 

prezenta raportul lor de avizare. 
 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. După 

consultarea primarilor conform legii, în data de 14 ianuarie 2008, ne-au sosit două solicitări pentru sume 
suplimentare de la comunele Bodoc şi Brateş. Am răspuns primarilor celor două comune în sensul că 
majoritatea primarilor au fost de acord cu criteriile propuse şi rezultatul aplicării criteriilor, cele şapte 
comisii de specialitate de asemenea au fost de acord. Deci supunem aprobării plenului consiliului în 
forma în care au fost prezentate şi primarilor. Am făcut precizarea, că la prima rectificare de buget vom 
avea în vedere solicitările dânşilor.  

 
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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 

mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig pentru 
anul 2008; 

 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II, şi V să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice. 

 
 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 

preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2008; 
 
Rog pe domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente să prezinte 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să 
prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor 

privind obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Sânzieni, comuna Sânzieni, judeţul 
Covasna”; 

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

comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Bíró Dónát: 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor 

Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean 
Covasna; 

 
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

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

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Bíró Dónát: 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei 

de monitorizare a proiectelor de dezvoltare ale judeţului Covasna; 
 
Înainte de a de cuvântul preşedinţilor celor şapte comisii de specialitate, respectiv direcţiei de 

specialitate, doresc să fac o propunere plenului privind modificarea textului art. 1 al proiectului de 
hotărâre, în sensul scoaterii din text a sintagmei „Până la implementare în totalitate la nivelul Consiliului 
Judeţean Covasna  a prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de 
management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale”, întrucât această 
comisie ar trebui înfiinţată oricum, indiferent de faptul că vom înfiinţa un serviciu de specialitate pentru 
proiecte cu finanţare internaţională, conform Legii nr. 339/2007. Rolul acestei comisii ar fi de a prezenta 



plenului, periodic, informări privind stadiul derulării proiectelor/programelor, precum şi de a supraveghea 
şi sprijini implementarea acestora . Serviciul ce se va înfiinţa conform Legii nr. 339/2007 va îndeplini 
atribuţiile prevăzute în lege.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2) din ROF al Consiliului Judeţean Covasna supun la 
vot propunerea de mai înainte. 

 
Cine este pentru? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea. 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate inclusiv avizul pentru propunerea aprobată anterior, iar domnul arhitect şef 
Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil inclusiv 

pentru modificarea propusă. 
 
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
 
Ca atare, supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. 
Cine este pentru? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform modificării propuse, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii, fără plată, a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea SC Brafor SA în 
domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

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

comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Bíró Dónát: 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii, fără plată, a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ocolului Silvic 
Comandău în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

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

comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei 
Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Bíró Dónát: 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 

mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice în Complexul de Servicii Comunitare Lemnia pe anul 
2008; 

 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II, şi V să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului 

anual pe 2008 pentru un copil/persoană majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile legii; 
 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II, şi V să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil. 
 
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna 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? 28 de voturi 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre, cu 28 de voturi 

„pentru”.  
 
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea Consiliului 

Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţii de interes public, în anul 2007; 
 
Sper că aţi reuşit să parcurgeţi materialul. 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de material. 
 
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliul Judeţean Covasna, pe anul 
2007; 



 
Sper că aţi reuşit să parcurgeţi  şi acest material. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de material. 
 
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul de soluţionare a 

petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II al anului 2007; 
 
Sper că aţi reuşit să parcurgeţi  şi acest material. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de material. 
 
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul strategic de activitate al 

A.T.O.P. Covasna pentru anul 2008; 
 
Sper că aţi reuşit să parcurgeţi Planul strategic întocmit de domnul Kiss Tiberiu. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de materialul de la acest punct al ordinii de zi. 
 
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unor consilieri judeţeni 

pe anul 2006 şi 2007;  
 
Sper că aţi reuşit să parcurgeţi  şi aceste Rapoarte. 
 
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoarte. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de materialul de la acest punct al ordinii de zi. 
 
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins � � � � 	 a � � a primită de la Instituţia 

Prefectului Judeţului Covasna, înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 417/16 ianuarie 2008 
cu privire la revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 170/19.12.2007  

În legătură cu această Sesizare, aş dori să arăt plenului că materialul a fost prezentat şi în 
şedinţa Comitetului consultativ din 17. 01. 2008 şi având în vedere că suntem încă în faza clarificării 
aspectelor de drept a celor sesizate de către Prefect, propun să nu intrăm în discuţii pe marginea 
materialului, respectiv să fiţi de acord să formulăm răspunsul conform acestor clarificări. 

 
Cu unanimitate de voturi se aprobă cele două propuneri. 
 
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 
 
 
 
 
 


