
 1 

               ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 24 septembrie 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

septembrie 2014, 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. 201/19 septembrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 141/S/19 

septembrie 2014. 

 Proiectul ordinii de zi al 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? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsește domnul consilier Goga Octavian. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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 secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

- Klárik László Attila – senator; 

- Dl. András-Nagy Róbert – director -  Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Fogolyán 

Kristóf”; 

- Dl. Vargha Mihály-Béla – director - Muzeul Național Secuiesc – Székely 

Nemzeti Múzeum; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 august 2014, 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. 

http://www.cjcv.ro/
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Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

data de 28 august 2014.  

 

Înainte să întrăm în dezbaterea celor înscrise pe ordinea de zi, aș dori să întreb 

pe domnul consilier Kulcsár-Terza József-György care este liderul formațiunii politice 

PCM-MPP și pe doamna Benek Erika care este liderul formațiunii politice EMNP-

PPMT, dacă între timp s-au fuzionat? 

La ultima ședință a consiliului județean domnul Kulcsár a propus acest lucru și 

ar trebui să știm dacă s-au fuzionat. 

Kulcsár-Terza József-György: Nu despre asta era vorba.  

Eu am propus colegiilor noștri din PPMT să se afilieze la fracțiunea PCM și 

momentan suntem în faza de discuții despre modul în care se poate realiza acest lucru. 

Tamás Sándor: Deci până în acest moment nu s-a schimbat compoziția politică a 

consiliului județean.  

Kulcsár-Terza József-György: Încă nu. Când discuțiile vor ajunge la un rezultat 

vă vom anunța.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

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

acestuia cu încă două proiecte de hotărâri, şi anume:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna cu 

Inspectoratul de Poliție al Județului Covasna, în vederea realizării Proiectului 

Supraveghere și monitorizare cu camere video a ordinii publice pe DN11B la 

intrarea în comuna Sânzieni dinspre limita județului Covasna; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie, a domnului 

consilier județean Grüman Róbert-Csongor şi validarea desemnării unui 

consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna; 

 

Arăt că cele trei proiecte de hotărâri au fost prezentate, respectiv avizate de 

comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Covasna.  

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, 

conform propunerii.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 88/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, 

a organigramei și a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean de dezvoltare a 

infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural în perioada 

2014-2016; 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea cu acordul părților a Contractului cadru de 

asociere nr. 367/31.05.2013 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe 

și SC TEGA SA; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 83/2003 privind darea în administrare, din domeniul public al județului 

Covasna, a unor imobile în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de 

interes județean; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 

consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 

publice de interes judeţean; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna cu Inspectoratul 

de Poliție al Județului Covasna, în vederea realizării Proiectului Supraveghere și 

monitorizare cu camere video a ordinii publice pe DN11B la intrarea în comuna 

Sânzieni dinspre limita județului Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, prin demisie, a domnului consilier județean 

Grüman Róbert-Csongor şi validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

9. 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? 30 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 dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc


 4 

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 în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri 

de la punctele 2, 6 şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 5 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 30 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 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2014; 

Gáj Nándor: Având în vedere că și Școala Populară de Arte și Meserii a înaintat 

o solicitare de rectificare de buget nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 88/2014 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de 

funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

Gáj Nándor: Având în vedere că sunt directorul Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Programului județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ 

preuniversitar din mediul rural în perioada 2014-2016; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

încetarea cu acordul părților a Contractului cadru de asociere nr. 367/31.05.2013 încheiat 

între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sf. Gheorghe prin 

Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe și SC TEGA SA; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 83/2003 privind 

darea în administrare, din domeniul public al județului Covasna, a unor imobile în care 

își desfășoară activitatea instituțiile publice de interes județean; 

Gáj Nándor: Având în vedere că Școala Populară de Arte și Meserii este 

instituție subordonată Consiliului Județean nu voi participa nici la deliberare și nici la 

vot.  

Tamás Sándor: Bine. Am luat la cunoștință. 

file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
file:\\kmt.local\FDS\Directia%20juridica\Monitor%20oficial\2013\05%20mai\01%20hotarari\81%20asociere%20cu%20TEGA\Hotarare%20TEGA.doc
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos și dl. director executiv Sztakics István 

Attila să prezinte Raportul Comun al Direcției Economice și al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

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

 

Gáj Nándor: Având în vedere că, Slavă Domnului, am schimbat mașina școlii 

prin programul ”Rabla”, nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Am luat la cunoștință. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. șef serviciu Biszok Attila-Zsolt să prezinte Raportul Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Județene.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Biszok Attila-Zsolt: Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene propune 

pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cooperării județului Covasna cu Inspectoratul de Poliție al Județului 

Covasna, în vederea realizării Proiectului Supraveghere și monitorizare cu camere 

video a ordinii publice pe DN11B la intrarea în comuna Sânzieni dinspre limita 

județului Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Și în ședința anterioară am adoptat o asemenea 

hotărâre. 

Am citit contractul de cooperare din care reiese că noi vom asigura funcționarea 

camerelor de supraveghere.  

Am înțeles bine? 

Tamás Sándor: Da ați înțeles bine.  

Kulcsár-Terza József-György: Consiliul județean cumpără camerele de 

supraveghere și asigură funcționarea< 

Tamás Sándor: pentru ce trebuie și poliția? 

Kulcsár-Terza József-György: Exact. De nu plătim și salariile polițiștilor? 

Avem noi instituția ATOP-ului care nu poate interveni în problema funcționării 

camerelor de supraveghere așa mi-sa spus acum patru ani când au fost montate primele 

camere. Cine asigură funcționarea acelor patru camere? 

Tamás Sándor: Sistemul a fost finanțat de Consiliul Județean, a fost montat de o 

firmă specializată și funcționarea este asigurat de Inspectoratul de Poliție și serverul 

este tot la Inspectoratul de Poliție.  

Kulcsár-Terza József-György: Dacă Inspectoratul de Poliție poate asigura 

funcționarea celor patru camere de ce nu poate asigura și funcționarea acestei camere? 

Tamás Sándor: Pentru că nu au bani.  

Dacă ei nu au bani cineva trebuie să suporte și cheltuielile de funcționare pentru 

că altfel degeaba montăm camere dacă nu funcționează. 

Henning László János: O firmă de specialitate a oferit ATOP-ului gratis serviciile 

de internet. 

Tamás Sándor: Asta însemnă transmiterea datelor de la camere până la server. 
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Deci această problemă momentan nu poate fi rezolvat de Inspectoratul de 

Poliție pentru că nu au primit bani de la Minister.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna, prin demisie, a domnului consilier județean Grüman Róbert-Csongor şi 

validarea desemnării unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna; 

 

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

desemnează un consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru 

desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Grupul de consilieri UDMR nu are propuneri.  

Pethő István: Fracțiunea PCM-MPP propune pe domnul consilier Kulcsár-Terza 

József-György.  

Consider că ar fi oportun să avem o vedere directă asupra problemelor care se 

discută în ATOP, iar domnul consilier Kulcsár-Terza József-György în ultimii ani se 

ocupa foarte mult de acest organ pe marginea diferitelor probleme care s-au ivit și de 

aceea îl propun pe domnul Kulcs{r și consider că este omul potrivit. 

Tamás Sándor: În mod normal la jumătatea mandatului reprezentantul 

formațiunii EMNP-PPMT trebuia să renunțe la funcție în favoarea reprezentantului 

PCM-MPP, lucru ceea ce nu s-a întâmplat și de aceea renunță la funcția respectivă 

UDMR-ul. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt.  

Consult pe domnul Kulcsár-Terza József-György dacă acceptă desemnarea? 

Kulcsár-Terza József-György: Da, accept.  

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest 

punct și mergem mai departe. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 
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Dacă se înscrie cineva? 

Poftiți domnul Kulcsár.  

Kulcsár-Terza József-György: Știți că săptămâna trecută a avut loc un 

referendum în Scoția. Cei din Scoția nu despre autonomie ci despre independență au 

putut exprima părerea.  

De când eu sunt consilier județean, noi am adoptat două asemenea hotărâri și 

ambele erau legate de autonomie.  

Din păcate ambele hotărâri au fost atacate de domnii prefecți și nu s-a putut 

realiza voința poporului.  

Acum doi-trei luni am rugat pe domnul președinte discutăm despre modul cum 

am putea adopta o altă hotărâre în acest sens și acum iarăși vă rog să ne așezăm cu 

liderii celor trei fracțiuni politice și să eliberăm un alt proiect de hotărâre care să fie 

supus aprobării plenului consiliului județean.  

Tamás Sándor: Nu despre independență. 

Kulcsár-Terza József-György: Nu. Despre autonomie și cele două hotărâri 

atacate de domnii prefecți să fie trimis la Uniunea Europeană prin parlamentarii noștri 

Europeni. 

Cum este că în Scoția este permis iar în România nu se permite.  

Sper că atât UDMR-ul cât și EMNP-PPMT va fi de acord cu această inițiativă și 

până a sfârșitul anului va fi pregătit proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

O să ne ocupăm și de această problemă. 

Am citit traducerea interviului realizat cu Primul Ministru al Angliei în care au 

întrebat de ce a permis acest lucru, la care el a răspuns ”Eu sunt un politician democrat 

într-un stat democrat.” dacă există legea referendumului atunci el este de acord 

indiferent de rezultat ca cetățenii să poate exprima părerea prin referendum.   

Asta este diferența în Uniunea europeană între statele din vest și din est.  

Eu personal mă bucur pentru rezultatul care a ieșit pentru că în primul rând au 

autonomie și al doilea rând au primit garanții și au lărgit sfera autonomiei. 

De altfel Scoția fiind 8 % din populația Marii Britanii, deci aproape similar 

procentual cum suntem noi în România. 

Szakács Zoltán: Consider foarte important cele întâmplate în Marea Britanie mai 

exact în Scoția, fiindcă creează un precedent important în privința faptului cum se pot 

rezolva niște divergențe de păreri între două popoare. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Cziprián-Kovács Loránd: O să vă predau o declarație profesională sau să zicem 

politică în legătură cu funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna. 

Am rămas neplăcut surprins, în ultimii șase luni de zile să fiu subiectul pasiv al 

batjocurii funcționarilor publici din Consiliului Județean  

Sper că aceste lucruri, comportamentul hilar al funcționarilor publici din 

consiliul județean, o dată și o dată să termine și să nu mai asistăm la o batjocură față de 

cetățean și față de clientul care se adresează unei instituții administrative.  

Sper să nu ajungem în situația în care să formulez o plângere penală împotriva 

vreunui funcționar public din aparatul de specialitate al consiliului județean, pentru că 

mi-au limitat drepturile mele constituționale.   
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Nu glumesc domnule președinte. 

La următoarea ocazie, a fost de două ori în următorii șase luni de zile, dacă se va 

mai încă o dată sau dacă o să aud despre asemenea comportament și nu e vorba de lipsă 

de competență, de incompetență, e o sursă de imoralitate care e o sursă involuntară. 

E vorba de rea credință, nu e vorba de incompetență, e vorba de rea credință 

crasă.  

Vă înmânez declarația mea profesională și la proxima ocazie, dacă mai întâlnesc 

asemenea situație în legătură cu aparatul de specialitate din consiliul județean, o să mă 

adresez parchetului. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Puteți să specificați acele compartimente? 

Cziprián-Kovács Loránd: Nu vreau să specific. 

Tamás Sándor: Eu în general nu pot să iau măsuri numai concret dacă-mi 

spuneți care este compartimentul.  

 

Sunt gata buletinele de vot, reluăm punctul opt.  

 

Rog pe dl. secretar al județului 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: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

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

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

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

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

desemnarea unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna. 

Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal.  

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 



 12 

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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  


