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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 13 august 2012, ora 10,00 

 

 

 Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

13 august 2012, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 250/10 august 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 194/S/10 august 

2012.  

 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 domnul secretar? 

Varga Zoltán: Domnul președinte sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni din cei 30 

în funcţie. Lipsesc domnii Ciprián-Kovács Lóránd, Dezső Csongor-Attila, Dimény 

György, Pethő István, Szakács Zoltán, Váncza Tibor-István și doamna Tatár Márta-Éva. 

Tamás Sándor: Mulțumesc, având în vedere că la ședința de astăzi sunt prezenți 

23 de consilieri din cei 30 în funcție 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: 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 12 

iulie 2012, 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?  24 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.cjcv.ro/
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare 

a Consiliului Judeţean Covasna din data de 12 iulie 2012.  

 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi în format 

electronic şi pe pagina WEB al Consiliului Judeţean Covasna: 

http://www.kvmt.ro/article/345_materiale_de_sedinta/  

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr 3 și 4  la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 76/2012 privind aprobarea documentaţiilor technico-economice 

aferente realizării investiţiilor în cadrul Proiectului „Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa 

Roşie şi Mestecănişul de la Reci” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Mediu”2007-2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor 

Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, ca punct unu al proiectului ordinii 

de zi, respectiv punctul 8 „Diverse”, urmând ca celelalte proiecte de pe ordinea de zi să 

fie renumerotate în mod corespunzător. 

 

 

Supun aprobării plenului completarea proiectului ordinii de zi așa cum am 

prezentat mai înainte. 

 

Cine este pentru?  24 de voturi  

Cine este contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat completarea proiectului ordinii de zi 

conform propunerii. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr 3 și 4  la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 76/2012 privind aprobarea documentaţiilor technico-economice 

aferente realizării investiţiilor în cadrul Proiectului „Managementul adecvat al ariilor 

naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa 

Roşie şi Mestecănişul de la Reci” ce va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Mediu”2007-2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

78/2012 privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional 

Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate 

de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al 

ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, 

Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci” 

http://www.kvmt.ro/article/345_materiale_de_sedinta/
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Club Sportiv SEPSI-

SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri judeţeni în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului 

„Asociaţiei Angustia Egyesület; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2012; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei responsabile pentru ţinerea 

Registrului de evidenţă a datoriei publice a judeţului Covasna, respectiv a Registrului 

de evidenţă a garanţiilor locale. 

8. Diverse. 

 

Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

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

anume: 

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 la punctele 2, 3, 5 şi 6 pe 

ordinea de zi este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16); 

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise la punctele 1, 4 şi 7 pe ordinea 

de zi este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă; 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexelor nr 3 și 4  la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 76/2012 

privind aprobarea documentaţiilor technico-economice aferente realizării investiţiilor în 

cadrul Proiectului „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-

Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci” ce 

va fi înaintat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”2007-

2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru 

Protecţia Naturii”. 

Rog pe domnul arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Nagy Iosif, Proiectul de 

hotărâre şi Raportul Serviciului managementul proiectelor. 
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Bíró Dónát . A prezentat materialul. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Bedő Zoltán: Stimate domnule președinte, stimați colegi. Am o observație de 

adăugat legat de protejarea Mestecănișului de la Reci. Din păcate numai 2,5 ha sunt 

îngrădite pe teritoriul Mestecănișului de la Reci, după părerea mea mai mult ar trebui 

îngrădit. Gardul este distrus, partea care a mai rămas e demolat iar bivolițele intră 

regulat și distrug fauna protejată, distrug copacii. 

Rugămintea mea este ca să luăm în considerare aceste probleme, să găsim soluții 

în sensul ca să avem și arie naturală protejată, respectiv să rezolvăm și problema 

localnicilor. 

Tamás Sándor. Mulțumim, tocmai suntem pe calea de a rezolva aceste probleme. 

Dau cuvântul domnului Demeter János, director executiv al Centrului Judeţean pentru 

Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont. 

Demeter János. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimați colegi. Domnul 

consilier a ridicat o problemă privind gardul existent la Mestecănișul de la Reci. Gardul 

ridicat acum câțiva ani semnifica limitele de hotare ale rezervației, pe de o parte. Pe de 

altă parte teritoriul se suprapune cu teritoriul rezervației Natura 2000, în consecință nu 

se poate disjunge aceste două rezervații, iar terenul figurează în registrul agricol al 

consiliului local. În zilele noastre, după unii specialiști, nu este motivat îngrădirea 

terenului, tocmai de aceea noi împreună cu consiliul local am demolat gardul. Nu 

intenționăm refacerea gardului după principiul că: omul nu trebuie să fie îndepărtat de 

posibilitatea vizitării naturii ci din contra, trebuie instaurate condițiile de vizitare. Cu 

ceea mai mare plăcere stau oricând la dispoziția consiliului județean în această problemă, 

chiar și la fața locului. 

Tamás Sándor. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte observații? 

Nu sunt. Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru?   24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2012 privind aprobarea 

participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, 

Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-

Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie şi Mestecănişul de la Reci”; 

 

Rog pe domnul arhitect şef Bíró Dónát  să prezinte Expunerea de motive a 

Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, domnul Nagy Iosif, Proiectul de 

hotărâre şi Raportul Serviciului managementul proiectelor. 

 

Bíró Dónát . Prezintă materialul. 
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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?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea înfiinţării Asociaţiei Club Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept 

privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică; 

Ambrus József. Propun câteva modificări în Actul constitutiv și Statutul asociației 

și anume: 

- la anexa nr. 1 și 2 sintagma ”club” se înlocuiește cu sintagma ”asociație”; 

- la anexa nr. 1, art. 10, alin. (2) propun scoaterea ” și din doi reprezentanți stabiliți de 

Adunarea Generală”; 

- la anexa nr. 1, art. 12 propun scoaterea ”care va fi numit prin dispoziția președintelui 

consiliului județean”;  

- la anexa nr. 2, propun scoaterea art. 13 litera ”d” și art. 16 litera ”g”. 

Tamás Sándor. Dacă sunt mai multe modificări atunci mergem sistematic. Până la 

art. 14 mai sunt alte intervenții? 

Kulcsár-Terza József-György. Statutul pe care l-am imprimat de pe site-ul 

consiliului județean conține doar 13 articole. 

Tamás Sándor. Vă dăm un alt exemplar. 

Astfel, la anexa nr. 1 dacă sunt intervenții?  

Kulcsár-Terza József-György.  Am o întrebare. Am citit expunerea de motive, 

unde scrie că județul are nevoie de un club sportiv. Atunci la membri fondatori de ce 

figurează municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna și S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe? 

Dacă dorim ca județul Covasna să aibă un club sportiv atunci de ce nu se asociază și 

municipiul Târgu Secuiesc, orașul Baraolt sau orașul Covasna? Considerăm că orașele 

trebuie incluse. A două întrebare: S.C. Tega S.A. este o instituție subordonată Consiliului 

Local Sf. Gheorghe, dacă este permis să aibă activitate sportivă, și de ce tocmai cu S.C. 

Tega S.A. se asociază? 

Ambrus József. În primul rând municipiul Sf. Gheorghe a solicitat să fie membru 

fondator, restul orașelor n-au solicitat. În al doilea rând de ce tocmai S.C. Tega S.A.? 

Deocamdată nu am vrut să aducem firme particulare ca membru fondator în asociație. 

Important este să nu împiedicăm înființarea acestei asociații. În ultimii 20 de ani, cu 

excepția ultimelor 4, totdeauna am căutat culpă pentru a nu avea o astfel de asociații. 

Stimați colegi  să mergem înainte și să nu împiedicăm înființarea acestei club sportiv. 

Kulcsár Terza József György.  Noi nu avem intenția de a împiedica înființarea 

asociației, vom și vota pentru. Dorim ca totul să fie legal, să nu ne aflăm ca la înființarea 

Biroului de la Bruxelles unde Prefectul județului Covasna ne-a atacat hotărârea. Am 

întrebat doar dacă S.C. Tega S.A. poate să asocieze sau nu. Bineînțeles dacă e la nivel 

județean să fie incluse și orașele: Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna. 
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Tamás Sándor. Domnul Tóth-Birtan Csaba directorul S.C. Tega S.A. poate să vă 

dea un răspuns. 

Tóth-Birtan Csaba. Potrivit legislațiilor în vigoare nu ne este oprit asociația. Din 

punct de vedere practic se întâmplă totul, pentru a lua ființă o asociație e nevoie de trei 

membri. Bineînțeles asociația este deschisă, ulterior cine dorește poate asocia. 

Tamás Sándor. Pe de o parte nu există o legislație care ar împiedica, trei membri 

sunt necesari în vederea asocierii și să fie din Sf. Gheorghe. 

 Pe parcurs vom prezenta localitățile în care se practică sporturi la nivel 

performant  cum e și la Tg. Secuiesc, unde săptămâna trecută am avut o discuție cu 

domnul primar despre echipa de futsal, divizia A și B.  

Vom cuprinde în bugetul județului  un capitol privind sprijinirea echipelor de 

sport care au adus rezultate deosebite județului la competiții din afara județului. 

Dacă mai sunt și alte întrebări legat de anexa nr. 1. 

Nu sunt , supun la vot anexa nr. 1.  

 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

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

proiectului prezentat. 

 

Trecem la anexa nr. 2, unde domnul Ambrus József a propus modificarea art. 13. 

Vă consult ca până la art. 13 sunt intervenții, observații? 

 

Nu sunt, supun la vot primele 12 articole din anexa nr. 2.  

 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi primele 12 articole 

din anexa nr. conform proiectului prezentat. 

 

La art. 13, domnul Ambrus propune scoaterea lit. ”d”. 

 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi scoaterea lit. ”d” al 

art. 13. 

 

Ambrus József. La art. 16, lit. ”g” se scoate ultima propoziție. 

 

Tamás Sándor. Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József.  

 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 
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În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József.  

 

Ambrus József. La art. 16, alin. (6) se scoate din prima propoziție  ”de către stat 

prin Ministerul Finanțelor”. 

 

Tamás Sándor : Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József.  

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József. 

Ambrus József. La art. 18, alin. (2) propun scoaterea ultimei propoziții. 

 

Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József. 

 

 Ambrus József. Propun modificarea art. 23 în sensul ”Consiliul Director este 

alcătuit din câte un reprezentant al membrilor aleși pe o perioadă de 4 ani”. 

 

Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 23. 

 

Ambrus József. Propun scoaterea art. 24. 

 

Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi scoaterea art. 24. 

 

Ambrus József. Propun scoaterea art. 25, alin. (1). 

 

Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi scoaterea art. 25, alin. 

(1). 

Ambrus József. La art. 26 în loc de  ”cel puțin 3/5” să fie ”cel puțin 2/3”. 
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Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József. 

 

Ambrus József. Propun de la art. 30 scoaterea ultimei propoziții. 

Tamás Sándor. Art. 30 are 2 propoziții.  ”Membri consiliului director care nu sunt 

salariați ai clubului pot fi indemnizați lunar pentru activitatea depusă.” Această prevedere 

rămâne?  

Ambrus József. Da. 

Tamás Sándor. De ce? De cine depinde cuantumul salariilor. Eu propun să-l 

scoatem. 

Keresztély Irma: Este discriminativ. Unul primește o indemnizație în plus pentru 

o muncă față de celălalt care execută același muncă, dar nu primește indemnizație în 

plus. 

 Tamás Sándor. Eu propun eliminarea în totalitate al art. 30. 

 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi scoaterea art. 30. 

 

Ambrus József. La art. 32 se modifică și va avea următorul cuprins  ”Controlul 

financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor, potrivit dispozițiilor OG nr. 26/2000, 

aprobată cu modificări de Legea nr. 246/2005.” 

 

Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József. 

 

Ambrus József. La art. 37, alin. (2) propun scoaterea liniației nr. 2 și reformularea 

alin. (2) în sensul următor: 

” Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul în care, din alte motive întemeiate un membru 

din Consiliul Director, sau cenzorul, va trebui să fie înlocuit. Înlocuirea se va face pentru 

membrii Consiliului Director desemnaţi de către membrii fondatori, se va face de către respectivul 

membru fondator”. 

  

Tamás Sándor: Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus József. 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 
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În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József. 

 

Ambrus József. La art. 40 Litigii. Vreau să reformulez: ”Soluţionarea litigiilor dintre 

Asociaţie şi membrii fondatori, precum şi dintre Asociaţie şi terţe persoane fizice sau juridice 

române sau străine, este de competenţa instanţelor judecătoreşti române”.  

Totodată propun renumerotarea articolelor din Statut. 

 

Tamás Sándor. Corect. Supun la vot propunerea domnului consilier Ambrus 

József. 

  

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea 

domnului consilier Ambrus József. 

 

Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, supun votului în totalitate anexa 

nr. 2 așa cum a fost amendată, renumerotată. 

 

Cine este pentru?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

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

 

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

desemnează trei reprezentanţi ai judeţului Covasna pentru a face parte din Adunarea 

Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC, şi ţinând cont de ROF al Consiliului 

Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna 

prin vot secret”, pentru desemnarea membrilor în Comisie, vom folosi buletine de vot. 

 

Din partea fracțiunii UDMR propun pe domnii Ambrus József, Radu Iosif și 

Nemes Áron. 

Dacă mai sunt și alte propuneri? 

Nu sunt. 

Dacă este cineva dintre persoanele propuse care nu acceptă desemnarea? 

Nu este nimeni, deci toţi acceptă desemnarea.  

 

Suspendăm acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 

 
 

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

desemnarea unor consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; 

 

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

desemnează 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi 
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ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu 

privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea membrilor în 

Comisie, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Din partea fracțiunii UDMR propun pe domnii Fejér 

László, Ambrus József Gáj Nándor și Klárik Attila. 

Goga Octavian: Din partea fracțiunii PSD propun de propun Calinic Sabin. 

Fekete Carol: Din partea fracțiunii PCM propun pe domnul Kulcsár Terza József 

György. 

Tompa György: Din partea fracțiunii EMPT propun pe doamna Benedek Erika 

Tamás Sándor: Dacă este cineva dintre persoanele propuse care nu acceptă 

desemnarea? 

Nu este nimeni, deci toţi acceptă desemnarea.  

 

Suspendăm și acest punct până când colegii pregătesc buletinele de vot cu 

propunerile făcute. 

 

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

aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei Angustia Egyesület; 

Sunt două asociații Leader în județ Alutus și Angustia în amândouă asociații 

suntem prezenți, Consiliul Județean Covasna este prezent, acum două luni de zile ați 

modificat statutul Asociației Angustia în sensul de a majora cota parte a Consiliului 

Județean Covasna la 20 de mii de lei și acum facem acest demers și pentru Asociația 

Angustia, la care tot așa suntem parte. Acesta este esența actului adițional nr. 1. 

  

Rog pe domnii directori executivi Ferenc Ludovic şi Sztakics István Attila să 

prezinte Expunerea de motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul comun 

al Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

 

Ferenc Ludovic. Prezintă materialul.  

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?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre 

prezentat. 

 

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

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2012; 

 

Rog pe domnul director executiv Ferenc Ludovic să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 
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Ferenc Ludovic: Prezintă materialul.  

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?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre 

prezentat. 

 

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

desemnarea persoanei responsabile pentru ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei 

publice a judeţului Covasna, respectiv a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale; 

Aveți în față proiectul de hotărârea prin care desemnăm pe domnul Veres János, 

consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

 

Rog pe domnul director executiv Ferenc Ludovic să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

 

Ferenc Ludovic. Prezintă materialul.  

 

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?  24 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  -  

În urma supunerii la vot cu 24 de voturi „pentru”, se  aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul opt al ordinii avem cuprins Diverse. 

 Dați-mi voie să prezint un slide show privind reabilitarea DJ 121. 

Am inițiat un program de dezvoltare a județului, numit Pótsa József. Pótsa József 

fiind cel mai renumit om al administrației publice județene. Am reabilitat drumului 

județean Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc. 

Am câștigat 15,5 milioane de Euro pentru reabilitarea totală a acestui drum. Am 

început lucrarea în martie 2011 iar peste un an și jumătate am terminat această lucrare 

majoră, de fapt cea mai mare lucrare a județului până acuma. Este vorba despre 17,1 km 

de drum, am executat 4 poduri din care 2 mari la Catalina și la Imeni iar 2 mici la Zăbala 

și Pava; am făcut 9 km de trotuare în localități, 64 de podețe, 736 indicatoare rutiere 

bilingve. Cu această ocazie vă invit să luați parte la inaugurarea  acestui drum pe data de 

18 sâmbătă la orele: 14 la Catalina, 15 la Imeni, 16 la Zăbala, 17 la Pava și 18 la Covasna. 

O să inaugurăm cu mândrie această lucrare. Mulțumesc pentru atenția acordată. 
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Sa terminat completarea buletinelor de vot de la punctele 3 și 4 al ordinii de zi.  

Tamás Sándor: Reluăm punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Rog pe dl. Secretar al judeţului Covasna 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. 

Varga Zoltán, secretarul județului, explică modul de votare şi distribuie 24 de 

buletine de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesele verbale. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

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

desemnarea reprezentanţilor judeţului Covasna pentru a face parte din Adunarea 

Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC. 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal. 

 

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

 Varga Zoltán, secretarul județului prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitatea sa.  
 

Cine este pentru?   24 de voturi 

Este cineva contra?    - 

Dacă se abţine cineva?   - 

În urma supunerii la vot cu 24 de voturi „pentru”, se  aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Reluăm punctul patru de pe ordinea de zi.  

Rog pe dl. Secretar al judeţului Covasna 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. 

Varga Zoltán, secretarul județului explică modul de votare şi distribuie 24 de 

buletine de vot.  

 

După votare. 

 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesele verbale. 

 

După pauză. 
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Tamás Sándor: Rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

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

desemnarea unor consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. 

 

Bagoly Miklós Levente prezintă procesul verbal. 

 

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Varga Zoltán, secretarul județului prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitatea sa.  
 

Cine este pentru?   24 de voturi 

Este cineva contra?    - 

Dacă se abţine cineva?   - 

În urma supunerii la vot cu 24 de voturi „pentru”, se  aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 
 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


