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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 22 iulie 2010, ora 12,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 22 

iulie 2010, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 252/16 iulie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 218/S/16 iulie 2010. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Dl. Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 

30 în funcţie. Lipsesc consilierii judeţeni Bándi Imre,  Fazakas Tibor, Demeter László şi 

Farkas György, cei doi din urmă trebuie să sosească, nu ne-au anunţat că vor lipsi. 

Dl. Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului 

Judeţean Covasna. 

 

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

participă dl. Prefect György Ervin. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

 

- Dl. Albert Álmos- senator; 

- D-na Török Zsuzsa –manager -  Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

- Dl. Fülöp Árpád – director economic - Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

- D-na Dr. Deme Judit – director – Direcţia de Sănătate Publică Covasna; 

- Dl. Ioachim Silviu- primar comuna Valea Crişului; 

- Membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Valea Crişului; 

- Dl. colonel Vasile Dumitru Sădeanu; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 
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- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Am ajuns la un moment festiv în cadrul şedinţei de astăzi. După cum aţi 

observat sunt prezenţi în sală membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Valea Crişului împreună cu dl. Vancea György, cel mai vârstnic pompier voluntar din 

ţară, precum şi dl primar din Valea Crişului –Ioachim Silviu. Dl. Vancea György la cei 

82 ani ai lui este sufletul echipei şi astăzi.  

Pe această cale felicităm pompierii voluntari din Valea Crişului, echipă care a 

câştigat concursul pentru pompierii voluntari, faza interjudeţeană- Regiunea centru 

care a avut loc în data de 09 iulie 2010 la Alba Iulia, iar acum se pregătesc pentru faza 

naţională ce va fi organizată la Timişoara.  

Vă mulţumim pentru munca depusă până acum şi pentru rezultatele obţinute, ca 

semn al recunoştinţei noastre vrem să vă premiem nu numai cu o diplomă de merit ci 

şi cu o sumă de bani, sens în care am emis Dispoziţia nr. 251/2010– se dă citire 

dispoziţiei după care se înmânează diplomele şi suma de bani. 

 

Anul 2011 va fi Anul Voluntariatului în Uniunea Europeană şi Consiliul 

Judeţean Covasna va lansa anul viitor –după Anul Benedek Elek şi Anul Artelor 

Plastice din judeţul  Covasna - Anul voluntariatului în judeţul Covasna. În şirul 

evenimentelor prorgamate pentru anul 2011 pompierii voluntari şi activitatea acestora 

vor ocupa un loc distinct.  

 

Mulţumim membrilor Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Valea 

Crişului că au participat la şedinţă şi sunt mândru că am putut oferi un mic ajutor ca şi 

recunoaştere pentru munca depusă, respectiv pentru pregătirea serviciului de a 

participa la faza naţională. Facem demersuri ca să putem organiza anul viitor faza 

naţională a concursului pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă la noi în 

judeţ şi de ce nu la Valea Crişului. 

Dacă vor şi au timp membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Valea Crişului pot participa şi în continuare la lucrările şedinţei.  

Dl. Ioachim Silviu: Domnule Preşedinte, permiteţi-mi să adresez celor prezenţi 

câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la 

şedinţa de astăzi, vă mulţumim tuturor celor din consiliul judeţean care ne-au ajutat să 

ne pregătim şi sperăm să aducem la faza naţională pentru judeţul Covasna una dintre 

primele 3 locuri. În anul 2003 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Valea 

Crişului a câştigat locul 3 la faza naţională. 

Vă mulţumim, încă o dată, că am fost invitaţi, căci este pentru prima dată că 

premiile sunt înmânate pompierilor voluntari într-un cadru festiv la Consiliul Judeţean 

Covasna. Gestul D-voastră este un imbold dat membrilor formaţiunii, le-aţi insuflat 

dorinţa de a reprezenta judeţul cu cinste la faza naţională, şi nu în ultimul rând 

recunoaşterea importanţei activităţii lor îi va face să se simtă de folos. 
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Membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Valea Crişului împreună 

cu domnul primar Ioachim Silviu părăsesc sala. 

Publicul aplaudă. 

 

Dl. Tamás Sándor: Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 24 iunie 2010, 

a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna 

www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării 

eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 24 iunie 2010.  

 

Înainte de a intra în ordinea de zi dau cuvântul domnului Vicepreşedinte 

Demeter János.   

 

Dl. Demeter János: Stimaţi colegi, după cum ştiţi, Consiliul Judeţean Covasna a 

hotărât participarea la înfiinţarea Asociaţiei Alutus. Această asociaţie a fost înfiinţată 

pentru dezvoltarea zonei Baraolt şi zonei de la Bixad la Arcuş din judeţul Covasna.  

În calitate de preşedinte a asociaţiei înmânez, în acest cadru festiv, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna, Strategia Asociaţiei Alutus. 

 

Dl. Demeter J{nos înmânează Strategia Asociaţiei Alutus Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Dl. Tamás Sándor: Vă mulţumesc. Numai atât vreau să mai menţioneaz că, 

această iniţiativă a domnului vicepreşedinte Demeter J{nos de a înfiinţa Asociaţia 

Alutus a fost o iniţativă foarte bună. De atunci şi în zona Târgu Secuiesc a fost înfiinţată 

Asociaţia Angustia şi în vara asta va căpăta personalitate juridică şi va fi înregistrată în 

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, iar la toamnă va putea participa la proiecte. Astfel, 

cu înfiinţarea acestei asociaţii 2/3 din unităţile administrativ-teritoriale din judeţ vor 

aparţine la o asociaţie de acest gen. Practic numai zona Covasna şi  o parte din zona 

Sfântu Gheorghe nu aparţin la nicio asociaţie de  dezvoltare, dar şi în aceste zone au 

fost iniţiative de a înfiinţa asociaţii, de acest fel. 

 

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: 

http://www.cjcv.ro/


 4 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010, pentru 

înlăturarea efectelor pagubelor produse de inundaţii pe teritoriul judeţului 

Covasna; 

 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010; 

 

3. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

privind acordarea de produse lactate, pe perioada septembrie-decembrie 2010; 

 

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme 

şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 

publice de interes judeţean; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat 

între Direcția de Sănătate Publică a județului Covasna și Consiliul Județean 

Covasna; 

 

6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean 

Covasna ca membri și membri supleanți în Consiliul de Administrație al 

Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

7. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru reconstituirea în cazul 

distrugerii arhivelor, a datelor înscrise în carnetele de muncă; 

 

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în 

Sf. Gheorghe, str. Presei, nr. 8/A, jud. Covasna; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a 

unei garnituri de tren de cale ferată îngustă din patrimoniul Ministerului 

Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Protocolului de colaborare între 

Consiliul Judeţean Covasna şi custozii de arii naturale protejate din judeţul 

Covasna;  

 

11.  Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii, fără plată, a unui imobil din 

domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

13. Informare despre situaţia faptică şi juridică actuală a monumentului istoric 

Ansamblul tehnic - Planul înclinat de la Covasna – Comandău; 

 

14. Raportul anual al unui consilier judeţean pe anul 2009;  

15. Raport de activitate al A.T.O.P. COVASNA pe primul semestru al anului 2010;  

16. Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului 

la informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2010;  

 

17. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliul Judeţean Covasna, în semestrul I al 

anului 2010; 

 

18. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului  
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Judeţean Covasna în semestrul I al anului 2010; 

19. Informare privind cumpărarea imobilului situat în strada Recoltei nr.3. din 

Sfântu Gheorghe; 

 

20. Diverse.  

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Dl. Kiss Tiberiu: La punctul 4 al ordinii de zi proiect de hotărâre cu privire la 

stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 

pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean. Nu dotăm 

nicăieri autoturisme, numai conbustibilul. Mie îmi sună că ne dotăm cu autoturisme nu 

numai cu benzină. 

Dl. Ferencz Ludovic: Aşa scrie în actul normativ – normativ de dotare cu 

autoturisme. 

 

Dl. Tamás Sándor: Alte observaţii dacă aveţi? 

 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Nu am primit proiectele de hotărâri şi ordinea 

de zi în limba maghiară, iar PCM solicită şi în continuare ca materialele să ne fie 

comunicate şi în limba maghiară. 

 

Dl. Tamás Sándor: Cererea făcută este justificată. Nu ştiu de ce nu au fost 

comunicate şi în limba maghiară. Până acum aţi primit materialele atât în limba română 

cât şi în limba maghiară.  

Dau citire proiectului ordinii de zi şi în limba maghiară pentru ca domnul 

consilier să înţeleagă problemele cuprinse în acesta. 

 

Dl. Kulcsár-Terza József-György: Nu este necesar să citiţi proiectul ordinii de zi. 

 

Dl. Tamás Sándor: Îl rog pe domnul director Sztakics István ca şi în continuare 

să se comunice, consilierilor care au cerut, proiectele de hotărâri şi ordinea de zi şi în 

limba maghiară. 

 

Dl. Sztakics István Attila: Materialele ce au fost traduse în limba maghiară au 

fost postate pe pagina de web al Consiliului Judeţean Covasna, în data de 13 iunie 2010, 

ultima împrospătare a fost făcută ieri dar nici atunci nu au fost postate toate materialele 

fiindcă nu sunt traduse toate.  

  

Tamás Sándor dă citire proiectului ordinii de zi în limba maghiară. 

 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii referitoare la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt.  

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, şi 10 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 8, 9 şi 11 de pe ordinea 

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

 

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

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

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

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

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 27 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Covasna pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor pagubelor produse de inundaţii pe 

teritoriul judeţului Covasna; 

 

Dl. Tamás Sándor: Anul acesta pe lângă criza economică ne-am confruntat şi cu 

inundaţii grave în judeţ. Unii spun că de 40 de ani nu au văzut asemenea inundaţii şi 

potop. La necaz comunitatea noastră a reacţionat imediat, s-au ajutat reciproc unde era 

nevoie, iar munca instituţiilor s-a desfăşurat  coordonat. Aş dori să mulţumesc pentru 

efortul depus Prefectului judeţului Covasna, domnul György Ervin, colegului nostru, 

directorul SGA Covasna, dl. Kov{cs Ödön şi a angajaţilor SGA, Inspectoratului pentru 

Situaţii de urgenţă şi jandarmeriei care au acţionat în mod profesionist, mulţumită lor 

am reuşit să prevenim o catastrofă în judeţ.   

Stimaţi colegi, trebuie să recunoaştem că bugetul nostru nu este de ajuns pentru 

protecţia împotriva inundaţiilor, tocmai de aceea am făcut demersuri pentru a primi 
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fonduri de la Guvern. Am primit promisiuni pentru finanţarea lucrărilor de 

regularizarea albiilor pârâurilor Debren, Casin şi Baraolt. Dar până atunci trebuie să 

începem repararea drumurilor, podurilor, imobilelor aflate în domeniul public. 

Consiliul Judeţean Covasna propune acordarea a 800 mii lei localităţilor care s-au 

confruntat cu inundaţii. De asemenea, vom începe şi repararea obiectivelor aflate în 

curs de execuţie şi a celor finalizate care au fost afectate în urma căderile masive de 

ploaie.    

Am modificat priorităţile, am luat bani din bugetul Consiliului Judeţean Covasna 

ca să putem ajuta pe cei care sunt la necaz. Suntem conştienţi, că această sumă propusă 

nu rezolvă toate problemele, dar poate ajuta la începerea lucrărilor de reconstruire. 

Faţă de suma prezentată în şedinţele comisiilor de specialitate, această sumă a 

fost majorată, dat fiind faptul că au intervenit unele evenimente, de exemplu inundaţia 

de la Belin de duminica trecută, care au justificat mărirea acestei sume. De aceea propun 

ca suma care urmează a fi alocată să fie 800 mii lei, din care 200 de mii ar veni 

Consiliului Judeţean Covasna pentru diminuarea efectelor inundaţiilor iar 600 de mii de 

lei pentru comune şi oraşe, şi aş vrea să menţionez că legislaţia permite numai 

finanţarea lucrărilor publice nu şi alte lucrări. 

Propun modificarea conţinutului anexei proiectului de hotărâre de la 700 de mii 

lei la 800 mii lei, dau citire conţinutului anexei. 

Se dă citire anexei. 

Sincer să vă spun aş vrea să dăm chiar mai mult dar atât putem deocamdată, am 

făcut demersuri la Guvern şi încercăm să obţinem fonduri pentru reabilitare. 

 

Dau cuvântul domnului Prefect.  

Dl. György Ervin: Şi eu vreau să mulţumesc populaţiei judeţului care a dat 

dovadă de solidaritate şi au venit în ajutorul autorităţilor şi a semenilor lor. Am început 

inventarierea caselor care urmează să fie reconstruite, la ora actuală la Chichiş avem o 

casă, la Belin 15 case, la Peteni 3 case. Acesta este un scurt bilanţ, dar nici la ora actuală 

nu avem date precise. 

Dl. Tamás Sándor: Mulţumim domnului Prefect. 

Dl. Tamás Sándor: Supun la vot modificările aşa cum au fost propuse de către 

mine. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea. 

 

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

avizare, iar dl. Klárik László Attila, administratorul public să prezinte Raportul 

Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.   

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare, inclusiv 

privind modificarea propusă. 

Dl. Klárik László Attila: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  
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Dl. Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse. 

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

modificărilor propuse. 

 

La punctul doi 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 2010; 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Ludovic să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, 

pe perioada septembrie-decembrie 2010; 

 

Dl. Tamás Sándor: Vreau să vă informez în legătură cu demersurile făcute 

pentru a descentraliza programul lapte corn, program la care anul trecut am cheltuit 34 

miliarde lei vechi. La acest program au participat firme din afara judeţului. Anul acesta 

am descentralizat în totalitate partea programului cu cornul. Pentru anul 2010 unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ au primit 6,6 miliarde lei vechi. Asta intenţionăm să 
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facem şi în cazul programului lapte. Am trimis o circulară la toate primăriile din judeţ şi 

6 primării au semnalat dorinţa de a prelua şi programul cu laptele de la Consiliul 

judeţean. Astfel, propun în public şi încurajez şi pe ceilalţi să intre în acest program, că 

banii rămân în judeţ, cu aceşti bani putem ajuta investitorii din judeţul nostru. 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Ludovic să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 

pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Dl. Tamás Sándor: Există o ordonanţă de urgenţă care stabileşte aceste măsuri şi 

noi trebuie să facem modificările care ni se impun. 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz  Ludovic să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică 

a județului Covasna și Consiliul Județean Covasna; 

 

 Dl. Henning László János: Anexele nr. 1 - 5 la Protocol sunt la domnul director 

executiv adjunct Vass Ştefan. Toată documentaţia a fost prezentată în comisiile de 

specialitate, cine a dorit a putut studia anexele şi cred că nu au fost comentarii, astfel 

putem valida acest protocol. 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz  Ludovic să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri și membri 

supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentanții Consiliului Județean Covasna ca membri în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe, respectiv reprezentanții Consiliului Județean Covasna ca membri supleanți 

în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 
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„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Județean Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru membrii în Consiliul 

de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe. 

Dl. Henning László János: Grupul de consilieri ai UDMR-ului propune pe 

doamna Tat{r M{rta Éva şi pe domnul Vass Ştefan ca membrii în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe. 

Dl. Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt pentru membrii în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe? 

Nu sunt. 

  

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru membrii supleanţi în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe. 

Dl. Bote Aurel: Propun pe domnul Jóos Ştefan Leontin ca membru supleant în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe.  

Dl. Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt pentru membrii supleanţi în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe?  

Dl. Kulcsár Terza József-György: Este de neînţeles pentru noi faptul că UDMR-

ul vorbeşte despre alianţă însă nu conclucrează cu PCM-ul nici când este vorba despre 

cea mai mare instituţie publică din judeţ. Noi am fi vrut să participăm în această muncă, 

avem şi noi specialişti, ca de exemplu domnul Nagy András, el este şi preşedintele 

Colegiului farmaciştilor din judeţul Covasna. Acum nu nominalizăm pe nimeni. Vă 

dorim mult succes, dar pe viitor sperăm că vom fi chemaţi, să participăm, şi noi. 

Dl. Tamás Sándor: Vă mulţumim pentru observaţie. 

Mai trebuie o propunere pentru un membru supleant. Dacă are cineva o 

propunere?  

 

Dl. Henning László János: Propun ca membru supleant pe domnul Kelemen 

Andr{s, directorul Spitalului orăşenesc din Târgu Secuiesc. 

 

Dl. Tamás Sándor: Dacă sunt alte propuneri? 

Nu sunt. 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, cu propunerile făcute, mergem mai 

departe. 

 

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

numirea Comisiei pentru reconstituirea în cazul distrugerii arhivelor, a datelor 

înscrise în carnetele de muncă; 
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Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, dl. director executiv Ferencz Ludovic să prezinte Raportul 

Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Sf. Gheorghe, str. Presei, nr. 

8/A, jud. Covasna; 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Ludovic şi dl. director executiv Sztakics 

István Attila să prezinte Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Dl. Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune 

pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unei garnituri de tren de cale 

ferată îngustă din patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale 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, iar dl. arhitect şef  Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Covasna şi 

custozii de arii naturale protejate din judeţul Covasna; 

 

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

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

Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.   

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

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

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

Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna;  

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, d-na. director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

D-na. Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

Dl. 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? 27 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare despre situaţia 

faptică şi juridică actuală a monumentului istoric Ansamblul tehnic - Planul înclinat 

de la Covasna – Comandău; 

 

Aţi primit, în scris,  materialul. 

  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Dl. Baka Mátyás: Am primit acest material foarte consistent şi am aflat multe 

despre această avere de aproape 140.000 de euro. Putem să tragem mai multe concluzii 

în legătură cu această informare. O problemă la care eu vreau să mă refer este protejarea 

imobilelor şi bunurilor deja achiziţionate, care după cum reiese şi din această informare 

este nerezolvată.  

După părerea mea, urgent trebuie să luăm măsuri în vederea protejării acestor 

bunuri, sigur şi financiare, iar la finalul informării găsim o propunere în sensul că 

putem să achiziţionăm acele imobile la care situaţia juridică este clară şi care vor deservi 

siguranţa şi protejarea acestor bunuri. Mai mult putem să începem repararea bunurilor 

deja achiziţionate. 

Deci propunerea mea este ca membri comisiei sau compartimentul din cadrul 

Consiliului Judeţean Covasna care se ocupă cu aceasta problemă, pentru data viitoare, 

să analizeze posibilitatea achiziţionării acelor bunuri care au situaţia juridică clară, 

pentru că avem încă din fondurile primite de la Guvern.  Mulţumesc. 

 

Dl. Tamás Sándor: Mulţumim pentru observaţiile făcute. Analizăm propunerile 

şi o să vedem ce putem face în această problemă, nu putem să lăsăm această avere să se 

degradeze.  

 

Dacă sunt alte observaţii? 

Dl. Kiss Tiberiu: Văd că domnul Baka este într-o situaţie mai avantajoasă, eu am 

depus mai multe proiecte în legătură cu achiziţionarea de imobile dar am primit 

răspunsuri negative, deci lobbyul d-lui Baka este mai bun. 

Dl. Tamás Sándor: Nu este vorba de cumpărare ci de solicitare de transmitere cu 

titlu gratuit. 

Dl. Kiss Tiberiu: Aşa am înţeles că este vorba despre achiziţionarea de imobile. 

 

Dl. Tamás Sándor: Dacă sunt alte observaţii? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unui 

consilier judeţean pe anul 2009; 
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Aţi primit în scris  materialul. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

A.T.O.P. COVASNA pe primul semestru al anului 2010; 

 

Aţi primit în scris  materialul. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea 

Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public, în semestrul I al anului 2010; 

 

Aţi primit în scris  materialul. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 

Consiliul Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2010; 

 

Aţi primit în scris  materialul. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul 

de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al 

anului 2010; 

 

Aţi primit în scris  materialul. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 
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Reluăm punctul şase de pe ordinea de zi. 

Dl. Varga Zoltán: S-au redactat buletinele de vot pentru membrii titulari, dar 

potrivit sesizărilor doamnei doctor Deme Judit şi al meu personal există situaţie de 

incompatibilitate în cazul persoanelor nominalizate ca membrii supleanţi în Consiliul 

de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu 

Gheorghe.  

 În cazul domnului doctor Kelemen András, este incompatibilitate, pentru că el 

face parte şi din Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, deci 

nu poate să facă parte în două consilii de administraţie, cât şi în cazul domnului Jóos 

Ştefan Leontin. 

Dl. Jóos Ştefan Leontin: De ce? Eu nu fac parte din nicio conducere a vreunei 

unităţi sanitare.  

Dl. Varga Zoltán: Nu sunteţi şeful sindicatului? 

Dl. Jóos Ştefan Leontin: Nu. 

Dl. Varga Zoltán: Propunerea noastră ar fi ca în cazul membrilor supleanţi să 

vedem fiecare caz în parte şi să decidem la şedinţa următoare, care va fi pe 11 august, ca 

să nu greşim. 

Dl. Henning László János: Trebuie să verificăm dacă există sau nu 

incompatibilitate. 

Dl. Tulit Attila: Dacă privim atât litera cât şi spiritul legii, nu este normal ca 

domnul doctor Kelemen Andr{s să fie director la un spital şi să facă parte şi din 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe. 

Dl. Tamás Sándor: Propunerea mea este să vedem dacă există incompatibilitate 

sau nu, asta acum nu putem să decidem. Nu ştiu dacă este cineva în măsură care poate 

să arate dacă există imcompatibilitate în cazul domnului doctor sau a domnului 

consilier. Propun să votăm numai membrii titulari şi în următoarea şedinţă care va fi 

jurul datei de 10 august, o să revenim la cazul membrilor supleanţi. 

Dl. Calinic Sabin: Domnule Preşedinte, distinşi colegi, sunt perfect de acord cu 

ideea că este mai bine să amânăm, să fim în clar, dar propunerile să rămână ca atare. 

Dl. Tamás Sándor: Corect. Da, propunerile rămân şi verificăm dacă există 

incompatibilitate sau nu. Acum votăm numai membrii titulari. 

Supun la vot propunerea. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea. 

 

Rog pe dl. secretar al judeţului, Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

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. 

 

Dl. Varga Zoltán: A explicat modul de votare şi a distribuit buletinele de vot, pe 

bază de tabel nominal. 
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A venit domnul Farkas György. 

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 

 

După pauză. 

Dl. Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 

„Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe.  

  

Dl. Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.  

 

Dl. Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal 

prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului să prezinte Proiectul de hotărâre.  

Dl. Varga Zoltán: Titlul proiectului de hotărâre precum şi partea dispozitivă se 

modifică conform hotărârii plenului de mai înainte.  

Prezintă proiectul de hotărâre în formă modificată. 

 

Dl. Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să 

prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Ludovic să prezinte 

Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Dl. Ferencz Ludovic: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

 

Dl. Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitate în forma modificată.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins: Informare privind 

cumpărarea imobilului situat în strada Recoltei nr.3. din Sfântu Gheorghe; 

Rog pe domnul Henning L{szló J{nos să prezinte materialul. 
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Dl. Henning László János: Deşi materialul a fost prezentat în comisii, totuşi 

vreau să fac nişte precizări. Comisia de negociere a fost numită de plen. Din comisie fac 

parte domnii consilieri Fazakas Tibor, Jóos Ştefan Leontin şi subsemnatul, comisia a 

trecut la negocierea preţului de vânzare a terenului în cauză. Oferta iniţială a 

proprietarului S.C. Expert Cafe SRL a fost de 140.000 de euro cu Tva. Noi în prima fază 

am încercat să discutăm numai pe prima parte a terenului de  1032 de mp, după prima 

rundă de negociere nu am ajuns la un rezultat, aşa că am continuat negocierile pe 

întreaga suprafaţă de teren. Noi am propus 20 euro pe mp în vederea achiziţionării 

terenului, firma nu a fost de acord însă după mai multe negocieri au solicitat 120.000 

euro fără TVA iar ulterior după încă două runde de negocieri am ajuns la 100.000 euro 

cu TVA inclus. Astfel, am cumpărat terenul cu aproape 50% mai ieftin. 

Dl. Tamás Sándor: Mulţumim pentru informare. 

Dacă totuşi sunt întrebări în legătură cu materialul prezentat. 

Dl. Bodó Lajos: Ne-am exprimat punctul de vedere în comisiile de specialitate. 

Dl. Tamás Sándor: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul 

prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse 

  

Dl. Tamás Sándor: Dacă cineva are propuneri, observaţii? 

Dl. Ambrus József: Aş avea o observaţie şi eventual o propunere în legătură cu 

Proiectul - Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la 

Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca”. Am rămas surprins când am aflat că acest 

proiect nu a trecut de faza de selecţie şi astfel, eu consider că, am pierdut 2 milioane de 

euro ceea ce nu este sută la sută, sperăm că se va remedia, şi am vrut să văd de ce s-a 

întâmplat acest lucru. Am primit răspuns din partea managerului de proiect dl. Papucs 

Andras că singura problemă apărută a fost statutul juridic al terenului. Îmi aduc aminte 

că am fost informat că este de ajuns un antecontract de vânzare-cumpărare şi între 

preselecţie şi ordinul ministrului se poate achiziţiona acest teren. Am întrebat ce scrie 

ghidul solicitantului. Ghidul solicitantului scria foarte clar că acest teren trebuie să fie în 

proprietatea noastră, punct, nu şi sau, asta scria ghidul. În schimb, Dl. Papucs Andras a 

primit o adresă, adresat dl. Varga Zoltan în care este menţionat că nu trebuie să fie în 

proprietatea noastră ci este de ajuns şi un antecontract aşa cum s-a discutat şi în plen. 

Am două probleme: de ce nu a primit dl. Papucs managerul de proiect această adresă şi 

de ce s-a primit de la Pos Mediu şi nu de la minister, deşi ministerul semnează şi nu Pos 

Mediu şi aşa mai departe. Cu asta închei observaţiile şi am o propune: Să avem o grijă 

mai mare la aceste proiecte, având în vedere că sunt singurele noastre arme cu care 

putem mişca acest judeţ. Eu sper că aceste 2 milioane de euro nu s-au pierdut încă, se 

poate reveni, chiar şi în baza acestei adrese care pentru mine este egal cu zero, deoarece 

vine de la organul intermediar şi nu de la minister. Solicit ca în continuare să avem mai 

mare grijă cu aceste scrisori, dacă avem manager de proiect atunci managerul de proiect 

să răspundă şi să aibă cunoştinţă şi el despre aceste scrisori ş.m.d.p. Vă mulţumesc. 

Dl. Henning László János: Aş dori să informez plenul Consiliului Judeţean 

Covasna, că săptămâna viitoare voi efectua 3 zile de concediu de odihnă, începând din 
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26 iulie 2010, iar în perioada 10-22 august voi fi în concediu de odihnă, dacă în această 

perioadă va fi şedinţă voi reveni.   

Dl. Bote Aurel: Propunerea noastră ar fi ca şedinţa din luna august să se 

organizeze la Întorsura Buzăului. 

Dl. Tamás Sándor: Am discutat această posibilitate, este o propunere bună şi eu 

îl susţin. Astfel, şedinţa ordinară din luna august o vom ţine la Întorsura Buzăului. Vom 

avea în curând o şedinţă ordinară sau  extraordinară pentru că trebuie să ne conformăm 

ordonanţei de urgenţă în legătură cu diminuarea personalului şi recreionarea structurii 

aparatului Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor subordonate. Este o problemă 

grea pentru că trebuie să desfiinţăm posturile libere dar trebuie să ne despărţim şi de 

alţi colegi, acest lucru trebuie făcut până pe 10 august. În plus mai este şi o problemă 

majoră, este vorba de Secţia externă a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n 

Kristóf” Sfântu Gheorghe din Întorsura Buzăului, şi trebuie să vedem ce vom face cu 

aceasta. Vom invita la şedinţă toţi primarii din zona Întorsura Buzăului, de asemenea 

toţi medicii din zonă, respectiv primarul şi consilierii de la Consiliul Local al oraşului 

Întorsura Buzăului. 

Am preluat iniţiativa şi acolo vom ţine şedinţa din august. 

 

Înainte să terminăm şedinţa urez „La mulţi ani”, domnilor Jóos Ştefan Leontin, 

Demeter L{szló şi Kov{cs Ödön, colegii noştri care şi-au serbat ziua de naştere în luna 

aceasta.  

 

Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  

 

 

 

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna din data 

de _________________ 2010. 

 

 

 

 

Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

VARGA Zoltán 


