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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 1 octombrie 2015, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 1
octombrie 2015, 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. 218/25 septembrie 2015, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 133/S/25
septembrie 2015.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul 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 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Goga Octavian, Klárik Attila şi Tatár Márta-Éva.
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:

-

D-na Ștefu Marcela - inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar
Județean Covasna;

-

D-na Kondor Ágota – director – Liceul Teoretic Székely Mikó Sf. Gheorghe;

-

D-na Ugron Noémi Jozefina – mama elevei Blázer Imola Boglárka;

D-na Băile Maria – director adjunct - Colegiul „Național Mihai Viteazul” Sf.
Gheorghe;

D-na Băncilă Daniela – diriginta elevei Hermenea Corina Viorica – Liceul
Teoretic „Micea Eliade”;

-

D-na Stroie Adela – Școala Gimnazială „Mihai Sadoveanu” Întorsura
Buzăului;

-

Apafi Teodor – elev la Școala Gimnazială „Mihai Sadoveanu” Întorsura
Buzăului;

-

Vărvăruc Mara Cristina- elevă la Colegiul „Național Mihai Viteazul” Sf.
Gheorghe;
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-

Gheorghe, inspector șef al
Dl.
Col.
György
Alfons
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul”al Județului
Covasna

-

Dl. Lct. Colonel Alexandru Cristian - Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Mihai Viteazul”al Județului Covasna

-

Dl. Mikó Aba – director UIP la Gospodărie Comunală SA Sf. Gheorghe

-

Dl. András - Nagy Róbert – managerul Spitalului Județean de Urgență “Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe
D-na Vass Mária – director general DGASPC Covasna
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-media.

Am invitat la această ședință doi elevi care au obţinut rezultate deosebite la
evaluarea naţională pentru clasele a VIII-a şi cinci elevi care abținut rezultate deosebite la
examenul de bacalaureat – 2015, pe care dorim să-i premiem.
Noi dorim să facem o cutumă din această premiere a elevilor care obțin rezultate
deosebite.
Astăzi vom premia pe următorii elevi:
APAFI Teodor
Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura
Buzăului;
VĂRVĂRUC Mara Cristina
Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe;
BERCAN Ionuţ
Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe;
HERMENEAN Corina Viorica Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului;
JUHOS Attila
Liceul Teoretic "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe;
BLÁZER Imola Boglárka
Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe;
SIMON Ádám
Liceul Teoretic "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe.
Această premiere va fi primul punct de pe ordinea de zi.
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.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la
evaluarea națională pentru clasele a VIII-a și la examenul de bacalaureat -2015;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu
de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Copertină pentru autovehicule de intervenție – Sfântu Gheorghe”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu
de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Parcare acoperită pentru autospeciale și copertină pentru autovehicule
de intervenție – Târgu Secuiesc”;
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației
tehnico-economice,
faza studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ”Extindere clădire centrală termică” la Spitalul Județean de
Urgență ”Dr. Fogoly{n Krisóf„ Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de actualizare a detaliilor
tehnice și a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE CENTRU DE ZI SF. GHEORGHE, STR.
GÖDRI FERENC”;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna
și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2015;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Covasna în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
108/2015 privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul situat în
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, aflat în domeniul public al
județului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Actului Adițional la „Contractul
de Asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă
uzată în Județul Covasna”;
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societatea Gospodărie
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației
Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna ca partener în cadrul proiectului
„PROGRAMUL CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN
DIFICULTATE”, inițiat de către Fundația Creștină Diakonia;
Diverse

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Cziprián Kovács Lóránd: Nu vă supărați dar după cum știu eu și Colegiul Székely
Mikó este Colegiu Național.
Tamás Sándor: Încă nu. E o dispută despre asta.
Dl. Prefect nu a fost de acord cu această denumire și a atacat în instanță hotărârea
Consiliului Local Sf. Gheorghe.
Kulcsár-Terza József-György: Domnul prefect a fost invitat la această ședință?
Tamás Sándor: Da, cum este invitat la fiecare ședință.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
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Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 3 septembrie 2015, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 3 septembrie 2015.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare ordinare din data de 18
septembrie 2015, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 18 septembrie 2015.
La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare ordinare din data de 25
septembrie 2015, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 25 septembrie 2015.
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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 hotărâre înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâre de la punctele 6, 11, 13 și 15 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție (16).
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională pentru
clasele a VIII-a și la examenul de bacalaureat -2015;
Dă citire Proiectului de hotărâre.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Moroianu Ioan: Permiteți-mi să felicit atât atitudinea Consiliului Județean, cât a
fostei inspector șef, cât a actualului inspector șef, a directorilor cât și a elevilor.
Evaluarea pentru acești tineri, care încep acum un drum în viață și sperăm că va fi
un drum de performanță, este un cadru deosebit. Sper să înțeleagă că activitatea lor
pleacă dintr-un cadru educațional și vor privi cu alți ochi din acest moment activitatea
lor, activitatea directoarei, activitatea inspectoratului școlar și activitatea consiliului
județean.
Apreciez această acțiune care se dorește să devină tradiție, cum a spus și domnul
președinte.
Contează enorm de mult în viața unui elev un simplu concurs, dar și mai mult
contează când el se ridică la nivel național și va ridica și gradul județului.
Vă felicit! Ceea ce faceți este un lucru deosebit.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Keresztely Irma: Județul Covasna, raportat la numărul premiilor obținute de
olimpicii noștri la concursuri internaționale, se situează pe locul IV. la nivel național,
ceea ce este o onoare pentru Județ.
Drept urmare s-a reușit prin ministrul Remus Pricopie să se emită ordinul de
înființare a unei Centru de excelență pentru județul Covasna, care din această toamnă șia început activitatea.
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Directorul interimar al Centrului este d-na profesor Pető M{ria de la Liceul
Teoretic Székely Mikó și sperăm că prin acest Centru vom avea rezultate și mai bune în
viitor, iar Consiliul Județean Covasna va premia și olimpicii internaționali.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Domnul președinte înmânează diplomele și premiile.
(Cei din sală aplaudă. )
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Copertină pentru
autovehicule de intervenție – Sfântu Gheorghe”, iar la punctul trei este tot așa parcarea
acoperită pentru autospeciale și copertină acoperită pentru autovehicule de intervenție la
Tg. Secuiesc.
Este prezent domnul colonel György Alfons inspector șef al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Mihai Viteazul”al Județului Covasna care răspunde la eventualele
întrebări.
Dacă sunt întrebări?
Nu sunt.
Spuneți-mi când va fi gata?
György Alfons: Noi dorim să fie gata cât mai repede. Este vorba de o baracă
metalică și avem niște probleme la Tg. Secuiesc cu proprietarul terenului de unde dorim
să fie montată parcarea acoperită.
La Sf. Gheorghe avem probleme cu poziționarea terenului.
Problema este că autospecialele sunt prea mari și nu mai încap în garajul care a fost
construit în 1970.
Asta sunt problemele.
Tamás Sándor: Când va fi gata? Anul acesta?
György Alfons: Maximum în luna noiembrie va fi gata. Studiul de fezabilitate este
gata, așteptăm niște oferte de prețuri de la niște firme și cred că această procedură va
dura foarte puțin.
Tamás Sándor: Când dăm în folosință autospeciala nouă?
György Alfons: Am primit o autospecială de pirotehnică din partea Consiliului
Județean și avem, din ultimul proiect depus la POR, o autospecială șenilată la care
urmează să sosească remorca și mașina tractor pe care dorim să vi le prezentăm în
momentul în care vor sosi.
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Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Cziprián-Kovács Lóránd: Trebuie să cumpărăm autospeciale mai mici care încap în
garaj.
Tamás Sándor: Eu am făcut armata la o unitate de pompieri unde autospecialele
trebuiau parcate, în garaj, cu tancul de apă plin.
Problema era că dacă tancul de apă era plin și cauciucurile umflate atunci
autospeciala nu încăpea în garaj.
György Alfons: Și la noi sunt autospeciale la care dacă tancul de apă nu este plin
nu încap în garaj.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Parcare acoperită pentru
autospeciale și copertină pentru autovehicule de intervenție – Târgu Secuiesc”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere clădire centrală
termică” la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Krisóf„ Sfântu Gheorghe;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
o „abținere” (Bagoly Miklós-Levente)

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” și o „abținere”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației de actualizare a detaliilor tehnice și a noilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CAPITALE ȘI EXTINDERE
CENTRU DE ZI SF. GHEORGHE, STR. GÖDRI FERENC”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes
județean pe anul 2015;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Eu aș dori să evidențiez câteva puncte din rectificarea bugetului și anume: este
vorba de 421 de mii de lei pentru centrala termică a Spitalului Județean și sunt și două
sume destul de mari, una pentru reabilitarea drumului județean pe tronsonul Sf.
Gheorghe - Ilieni până la limita județului Brașov, este vorba de 5,2 milioane de lei.
Urmează reabilitarea celui de al doilea tronson de drum județean între ChilieniOzun-Bicfalău - limita județului Brașov.
Primul tronson adică Chilieni-Ozun l-am terminat și acum urmează al doilea
tronson.
Dacă sunt intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Covasna în Consiliul Consultativ al
Inspectoratului Școlar Județean Covasna;
Noi propunem să fie desemnat domnul Ördög-Gyárfás Lajos, consilier din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru revocarea
Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 108/2015 privind darea în folosință gratuită a
unor spații din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. G{bor Áron nr. 1, aflat
în domeniul public al județului Covasna;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea modelului Actului Adițional la „Contractul de Asistență pentru proiectul:
Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Covasna”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în

11

Adunarea
Generală
Sfântu Gheorghe;

a

Acţionarilor Societatea

Gospodărie

Comunală

S.A.

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna ca partener în cadrul proiectului „PROGRAMUL CENTRU
EDUCAȚIONAL PENTRU COPII DIN FAMILII ÎN DIFICULTATE”, inițiat de către
Fundația Creștină Diakonia;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Vă consult dacă aveți intervenții în cadrul punctului Diverse?
Poftiți domnul Kulcsár.
Kulcsár-Terza József György: aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat
și ne-au susținut în procesul pentru intonarea imnului Ungariei.
Avem dreptul de a cânta imnul Ungariei și liniștit putem să cântăm pentru că nu ne
pot amenda.
În continuarea vă rog să procedăm în comun dacă vor fi asemenea cazuri pentru că
numai împreună vom avea succes și vă invităm, împreună cu domnul președinte Tamás
Sándor, să participați la liturghia ecumenică care va avea loc duminică la ora 17,00 în
piața centrala de aici din centrul orașului.
Vă așteptăm cu drag.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la punctul treisprezece nu ați supus la
vot împuternicirea domnului consilier Ambrus József de a întreprinde demersurile în
vederea oficializării modificărilor.
Tamás Sándor: Cum?
Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre care a fost supus la dezbatere publică nu
apare numele împuternicitului ci numai o linie. Această variantă a fost publicată atât în
ziare cât și pe site-ul Consiliului Județean.
Tamás Sándor: Bine. Revenim la punctul treisprezece de pe ordinea de zi și
propun ca la art.4 în locul liniei să trecem numele domnului consilier Ambrus József.
Art. 4 va suna în felul următor: „Se împuternicește domnul Ambrus József având
funcția de membru în Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului
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constitutiv și Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC la Registrul asociațiilor
și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.”
Supun la vot art. 4 cu completarea propusă de subsemnatul. .
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 cu completarea
propusă.
Supun la vot hotărârea în totalitate.
Cine este pentru?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
completarea propusă.
Vă consult dacă mai aveți intervenții la punctul Diverse?
Poftiți domnul Ambrus.
Ambrus József: Stimați colegi, cred că ați primit deja, dacă n-ați primit veți primi,
invitația pentru a participa prezentarea Centrului de Management al Deșeurilor de la
Leț, care va avea loc luni la ora 12,00.
Vă invităm să participați la această prezentare să vedeți cu ce ne am în ultimii ani.
Eu cred că merită văzut și vă aștept cu drag.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

