ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 23 iunie 2008, ora 11,00
La şedinţă sunt prezenţi următorii consilieri judeţeni aleşi la data de 1 iunie
2008:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.

Agrigoroei Gică
Albert Álmos
Bagoly Miklós Levente
Baka Mátyás
Bartha Sándor
Benedek Eszter
Bodó Lajos
Bote Aurel
Calinic Sabin
Demeter János
Demeter László
Dimény György
Farkas György
Fazakas Tibor
Fekete Carol
Fülöp Csaba
Gazda Jozsef
Henning László- János
Kiss Tiberiu
Kovács Ödön
Kulcsár-Terza Jozsef György
Molnár Endre
Solomon Ioan
Szilágyi Sándor Robert
Tatár Márta-Éva
Tóth-Birtan Csaba
Tulit Attila
Zărnescu Gheorghe

Lipseşte Joós Ştefan-Leontin plecat în străinătate conform comunicării
înregistrată la Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 5945/19.06.2008, iar domnul Tamás
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Sándor a renunţat la funcţia de consilier judeţean, optând pentru funcţia de preşedinte
al Consiliului Judeţean Covasna, conform declaraţiei înregistrată la Consiliul Judeţean
Covasna sub nr. 6007/20. 06. 2008.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Bună ziua tuturora şi vă mulţumesc că aţi venit la şedinţa de constituire a
Consiliului Judeţean Covasna.
În conformitate cu prevederile art. 891 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin
Dispoziţia Nr. 173 din 20 iunie 2008, am convocat consilierii judeţeni declaraţi aleşi
în Consiliul Judeţean Covasna în urma alegerilor locale din data de 01 iunie 2008,
pentru şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Covasna.
Consilierii judeţeni au fost invitaţi prin adresa nr. 240/S/20.06.2008.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două
cotidiene locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că şedinţa noastră de astăzi este legal constituită, fiind prezenţi peste
două treimi din numărul consilierilor judeţeni aleşi.
Arăt că la şedinţă mai participă:
- György Ervin, prefectul judeţului Covasna
- Nagy Zoltán – consilier supleant pe lista UDMR;
- reprezentanţii mass-mediei;
Participă de drept:- Varga Zoltán, secretarul judeţului Covasna.
Având în vedere dispoziţiile legale privind constituirea respectiv organizarea
consiliului judeţean, vă prezint problemele propuse a fi înscrise în proiectul ordinii de
zi a şedinţei, şi anume:
1.
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor
de consilieri judeţeni;
2.
privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni
declaraţi aleşi în Consiliul Judeţean Covasna la alegerile locale din data
de 1 iunie 2008;
3.
de către consilierii judeţeni ale căror mandate
au fost validate;
4.
privind declararea Consiliului Judeţean Covasna ca
legal constituit în urma alegerilor locale din data de 1 iunie 2008;
5.
privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Covasna;
6.
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate.
Consult consilierii dacă sunt de acord cu proiectul ordinii de zi. Supun votului
deschis.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?








































































































































a





























2

Constat că în unanimitate a fost aprobată ordinea de zi a şedinţei noastre de
astăzi.
Vă mulţumesc.
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Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean
Covasna consilierii judeţeni declaraţi aleşi se pot constitui în grupuri de consilieri.
Vă consult dacă s-au format aceste grupuri sau este necesar să luăm o pauză în
timpul căreia să se constituie grupurile de consilieri?
Constat că s-au format, deci nu este nevoie să luăm pauză.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă cunoscut numărul consilierilor din
care este alcătuit grupul respectiv partidul/partidele din care fac parte consilierii în
cauză.
Baka Mátyás: Grupul de consilieri al UDMR este format din cei 15 consilieri
aleşi pe lista de candidaţi ai UDMR, iar subsemnatul sunt liderul grupului.
Kulcsár-Terza József-György: Grupul de consilieri al PCM-MPP este format
din cei 9 consilieri aleşi pe lista de candidaţi ai partidului iar Tulit Attila este liderul
grupului.
Calinic Sabin: Grupul de consilieri al Alianţei Româneşti din Judeţul Covasna
este format din cei 5 consilieri ai Alianţei la care s-a asociat şi domnul Joós Ştefan,
deci am format un grup din 6 consilieri, al cărui lider sunt subsemnatul.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Stimaţi colegi,
La primul punct al ordinii de zi avem înscris
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În conformitate cu prevederile art. 892 alin. (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, pentru validarea mandatelor de consilieri judeţeni, consiliul alege
prin vot deschis dintre membrii lui, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de
validare alcătuită din 3-5 consilieri.
Vă rog să faceţi propuneri în legătură cu numărul membrilor comisiei de
validare, respectiv 3 sau 5 membri.
Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de
mandate obţinută de grupul în cauză.
Grupurile de consilieri să facă propuneri.
Baka Mátyás: Grupul de consilieri UDMR propunem ca comisia să fie
formată din 5 membrii.
Tamás Sándor: S-a propus ca numărul membrilor comisiei de validare să fie 5
(cinci).
Supun votului D-voastră propunerea ca numărul membrilor comisiei de
validare să fie 5.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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În unanimitate s-a aprobat ca numărul membrilor comisiei de validare să fie de
5 consilieri.
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Eu aş propune ca această comisie de validare să fie compusă proporţional cu
ponderea mandatelor deţinute de grupurile de consilieri, adică: 2 membrii din partea
UDMR-ului, 2 membrii din partea PCM-MPP şi 1 membru din partea Alianţei
Româneşti din Judeţul Covasna.
Kiss Tiberiu: Nu trebuie neapărat să fie formată din 5 membrii. Se pot numii şi
3-3 membrii din fiecare grup.
Tamás Sándor: Am votat, ca să fie compus din 5 persoane şi ar trebui să ne
încadrăm în acest număr de 5 membrii.
Dacă aveţi şi alte propuneri?
Kulcsár-Terza József-György: Noi suntem de acord cu propunerea
dumneavoastă
Tamás Sándor: Supun la vot propunerea ca comisia de validare să fie formată
din 2 membrii din partea UDMR-ului, 2 membrii din partea PCM-MPP şi 1 membru
din partea Alianţei Româneşti din Judeţul Covasna.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
1 abţinere (Kiss Tiberiu)

În urma supunerii la vot cu 28 de voturi „pentru” şi 1 „abţinere” se aprobă
propunerea.
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Baka Mátyás: Am şi eu o propunere, şi anume: Comisia de validare să
îndeplinească şi atribuţiile ce-i revin comisiei de numărarea a voturilor în cazul
votului secret.
Varga Zoltán: Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Covasna prevede în mod expres următoarele: Comisia de validare va
îndeplinii şi atribuţiile ce-i revin comisiei de numărare a voturilor în cazul votului cu
buletine de vot.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Cu precizările făcute mai înainte, privind numărul de locuri cuvenite fiecărui
grup de consilieri în comisia de validare, Vă rog să faceţi propuneri.
Baka Mátyás: Din partea grupului consilierilor UDMR propunem pe domnii
Bagoly Miklós Levente şi Farkas György.
Tulit Attila: Din partea grupului consilierilor PCM-MPP propunem pe domnii
Fekete Carol şi Kulcsár-Terza József-György.
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Agrigoroei Gică: Din partea grupului consilierilor Alianţei Româneşti din
judeţul Covasna propunem pe domnul Bote Aurel.
Tamás Sándor: Vă fac cunoscut că alegerea se face individual, prin votul
deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.
Consult pe domnul Bagoly Miklós Levente dacă acceptă nominalizarea.
Bagoly Miklós Levente: Da, accept.
Tamás Sándor: Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca domnul
Bagoly Miklós Levente să fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
1 abţinere (Bagoly Miklós Levente)
Cu 28 de voturi „pentru”şi o „abţinere”, dl. Bagoly Miklós Levente a fost ales
ca membru în Comisia de validare.
Tamás Sándor: Consult pe domnul Farkas György dacă acceptă
nominalizarea.
Farkas György: Da.
Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca domnul Farkas György să
fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
1 abţinere (Farkas György)
Cu 28 de voturi „pentru”şi o „abţinere”, dl. Farkas György a fost ales ca
membru în Comisia de validare.
Tamás Sándor: Consult pe domnul Fekete Carol dacă acceptă nominalizarea.
Fekete Carol: Da.
Tamás Sándor: Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca domnul
Fekete Carol să fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
1 abţinere (Fekete Carol)
Cu 28 de voturi „pentru”şi o „abţinere”, dl. Fekete Carol a fost ales ca membru
în Comisia de validare.
Tamás Sándor: Consult pe domnul Kulcsár-Terza József-György dacă acceptă
nominalizarea.
Kulcsár-Terza József-György: Da, accept.
Tamás Sándor: Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca domnul
Kulcsár-Terza József-György să fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
1 abţinere (Kulcsár-Terza József-György)
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Cu 28 de voturi „pentru”şi o „abţinere”, dl. Kulcsár-Terza József-György a fost
ales ca membru în Comisia de validare.
Tamás Sándor: Consult pe domnul Bote Aurel dacă acceptă nominalizarea.
Bote Aurel: Da.
Tamás Sándor: Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca domnul
Bote Aurel să fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
1 abţinere (Bote Aurel)
Cu 28 de voturi „pentru”şi o „abţinere”, dl. Bote Aurel a fost ales ca membru
în Comisia de validare.
Rezultatul votului Dvs. trebuie consemnat într-o hotărâre. Dau cuvântul d-lui
Varga Zoltán, secretarul judeţului Covasna, pentru a prezenta
privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni.






























Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun votului Proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În unanimitate s-a adoptat Hotărârea privind alegerea Comisiei de validare
a mandatelor de consilieri judeţeni.
Varga Zoltán: Hotărârea va avea nr. 87/2008.
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Urmează să luăm o pauză de 5 minute, timp în care, comisia de validare a
mandatelor se va întruni pentru a alege din rândul membrilor săi, preşedintele şi
secretarul, conform prevederilor art. 5 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 respectiv art. 26 alin. (1) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna aprobat
prin Hotărârea nr. 132/2006, republicată.
După pauză.
Tamás Sándor: Rog preşedintele comisiei de validare să prezinte procesul
verbal încheiat cu ocazia alegerii preşedintelui şi a secretarului comisiei.
Bagoly Miklós Levente prezintă procesul verbal din care rezultă că domnul
Bagoly Miklós Levente este preşedintele comisiei de validare iar domnul KulcsárTerza József-György este secretarul comisiei.
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Tamás Sándor: Potrivit legii, după alegerea preşedintelui şi a secretarului,
Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza
dosarelor primite de la biroul electoral de circumscripţie, pentru elaborarea
propunerilor de validare /invalidare a mandatelor. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile
scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea
de consilier.
În legătură cu validarea/invalidarea mandatelor ţin să precizez că subsemnatul
am fost declarat ales ca consilier judeţean pe lista de candidaţi ai UDMR şi ţinând
cont că funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, în care am fost validat în data de
20.06.2008, este incompatibilă cu funcţia de consilier judeţean, declar în faţa
consiliului că am optat pentru funcţia de preşedinte, opţiune formulată şi în scris, care
însoţeşte dosarul meu de validare. Ca atare, în conformitate cu prevederile legale
comisia va examina în vederea validării, dosarul supleanţilor de pe lista UDMR, în
ordinea în care cei în cauză au fost înscris pe lista de candidaţi.
Invit pe domnul preşedinte al comisiei de validare să ia de la mine dosarul
înaintat de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 15-Covasna, înregistrat la
Consiliul Judeţean Covasna sub nr. 5796/13.06.2008.
Luăm o scurtă pauză.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Reluăm lucrările şedinţei de constituire.
Trecem la punctul doi al ordinii de zi, şi anume:
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Dau cuvântul d-lui Bagoly Miklós Levente preşedintele Comisiei de validare
pentru a prezenta procesul-verbal al comisiei privind examinarea legalităţii alegerii
consilierilor şi Raportul cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeţeni.
Bagoly Miklós Levente prezintă procesul-verbal şi Raportul.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Aşa cum reiese din procesul-verbal al comisiei au fost propuşi spre validare un
număr de 30 de consilieri judeţeni, egal cu numărul membrilor Consiliului Judeţean
Covasna stabilit prin Ordinul Prefectului Judeţului Covasna pentru alegerile locale din
anul 2008, nefiind cazuri de invalidare.
Totodată, din Raportul cu privire la validarea mandatelor consilierilor judeţeni,
reiese că în urma renunţării mele la funcţia de consilier judeţean înainte de validare,
comisia a examinat în vederea validării, dosarul domnului Nagy Zoltán primul
supleant de pe lista UDMR şi a propus validarea acestuia în funcţia de consilier
judeţean.
Domnul Nagy Zoltán fiind prezent la lucrările noastre, constat că de la acest
punct al ordinii de zi prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţa de astăzi este în număr
de 29.
Potrivit legii, validarea mandatelor se face individual, în ordinea alfabetică, cu
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărui mandat
este supus validării nu participă la vot.
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Dau cuvântul d-lui Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare să
prezinte în ordinea alfabetică, propunerea comisiei privind validarea mandatelor de
consilier judeţeni.
Bagoly Miklós Levente: propunem spre validare mandatul de consilier, în
ordinea alfabetică după cum urmează:
1. Agrigoroei Gică
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Agrigoroei Gică.
2. Albert Álmos
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Albert
Álmos.
3. Bagoly Miklós Levente
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Bagoly
Miklós Levente.
4. Baka Mátyás
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Baka
Mátyás.
5. Bartha Sándor
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Bartha
Sándor.
6. Benedek Eszter
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al doamnei Benedek
Eszter.
7. Bodó Lajos
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Bodó
Lajos.
8. Bote Aurel
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Bote
Aurel.
9. Calinic Sabin
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Calinic
Sabin.
10. Demeter János .
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Demeter János.
11. Demeter László
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Demeter László.
12. Dimény György
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Dimény
György.
13. Farkas György
Tamás Sándor: Cine este pentru?
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Farkas
György.
14. Fazakas Tibor
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Fazakas Tibor.
15. Fekete Carol
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Fekete
Carol.
16. Fülöp Csaba
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Fülöp
Csaba.
17. Gazda Jozsef
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Gazda
Jozsef.
18. Henning László János
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Henning László János.
19. Joós Ştefan Leontin
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Joós
Ştefan Leontin.
20. Kiss Tiberiu
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Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Kiss
Tiberiu.
21. Kovács Ödön
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Kovács
Ödön.
22. Kulcsár-Terza József-György
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Kulcsár-Terza József-György.
23. Molnár Endre
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Molnár
Endre.
24. Nagy Zoltán
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Nagy
Zoltán.
25. Solomon Ioan
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Solomon Ioan.
26. Szilágyi Sándor Robert
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Szilágyi
Sándor Robert.
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27. Tatár Márta-Éva
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al doamnei Tatár
Márta-Éva.
28. Tóth-Birtan Csaba
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului TóthBirtan Csaba.
29. Tulit Attila
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului Tulit
Attila.
30. Zărnescu Gheroghe
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a validat mandatul de consilier al domnului
Zărnescu Gheroghe.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rezultatul votului Dvs. privind validarea mandatelor de consilier judeţean
precum şi renunţarea mea la funcţia de consilier judeţean, trebuie consemnat într-o
hotărâre.
Dau cuvântul D-lui Varga Zoltán, secretarul judeţului, să prezinte
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Varga Zoltán prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor Supun la vot Proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat
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Varga Zoltán: Hotărârea va avea nr. 88/2008.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Trecem la punctul trei al ordinii de zi –
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Procedura depunerii jurământului va fi următoarea:
Voi da citire textului
, o singură dată, după care dl. Varga Zoltán,
secretarul judeţului va citi numele şi prenumele, în ordine alfabetică, a consilierilor
ale căror mandate au fost validate, care se vor prezenta, pentru a depune jurământul.
Consilierul va pune mâna stângă pe
pentru jurământul fără formă
religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna
în 2 exemplare.
În cazul jurământului cu formă religioasă, consilierul va pune mâna stângă atât pe
Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna
în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului
.
Vă rog să-mi permiteţi să dau citire Jurământului. (Se citeşte jurământul)




























































































Varga Zoltán: Invit pe rând, fiecare consilier prezent să depună Jurământul
apoi să semneze.
1. Agrigoroei Gică
JUR
2. Albert Álmos
JUR
3. Bagoly Miklós Levente
JUR
4. Baka Mátyás
JUR
5. Bartha Sándor
JUR
6. Benedek Eszter
JUR
7. Bodó Lajos
JUR
8. Bote Aurel
JUR
9.Calinic Sabin
JUR
10. Demeter János
JUR
11. Demeter László
JUR
12. Dimény György
JUR
13. Farkas György
JUR
14. Fazakas Tibor
JUR
15. Fekete Carol
JUR
16. Fülöp Csaba
JUR
17. Gazda Jozsef
JUR
18. Henning László János
JUR
19. Kiss Tiberiu
JUR
20. Kovács László Ödön
JUR
21. Kulcsár-Terza József-György
JUR
22. Molnár Endre
JUR
23. Nagy Zoltán
JUR
24. Solomon Ioan
JUR
25. Szilágyi Sándor Robert
JUR
26. Tatár Márta-Éva
JUR
27. Tóth-Birtan Csaba
JUR
13

28. Tulit Attila
29. Zărnescu Gheorghe

JUR
JUR

După semnare, secretarul judeţului înmânează un exemplar din Jurământ celor
în cauză.
Tamás Sándor : Vă mulţumesc.
Având în vedere că au fost validate mandatele de consilieri judeţeni respectiv
au depus Jurământul toţi cei 29 de consilieri judeţeni prezenţi, trecem la punctul
patru al ordinii de zi, şi anume:
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Constat că au fost validate mandatele unui număr de 30 consilieri, respectiv au
depus jurământul un număr de 29 de consilieri, ceea ce reprezintă peste douătreimi
din numărul membrilor Consiliului Judeţean Covasna, în temeiul art. 34 alin. (2) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
DECLAR CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA CA LEGAL CONSTITUIT
Această declaraţie trebuie constatată printr-o hotărâre.
Dau cuvântul D-lui Varga Zoltán, secretarul judeţului pentru a prezenta
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Varga Zoltán prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun votului Proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat Hotărârea privind
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Varga Zoltán: Hotărârea va avea nr. 89/2008.
Cei din sală aplaudă.
Tamás Sándor: Permiteţi-mi să vă felicit şi doamnelor să le urez bun venit
oferindu-le câte un buchet de flori.
Cred că ar trebui să mulţumim fostului Consiliu Judeţean, pentru activitatea din
ultimii patru ani.
În special mulţumesc domnului Demeter János, pentru munca depusă în ultimii
8 ani. Sper că împreună vom iniţia noi proiecte şi pe cele începute deja le vom duce la
bun sfârşit.
Cei din sală aplaudă.
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Epuizându-se problemele înscrise pe ordinea de zi privind constituirea
Consiliului Judeţean Covasna, trecem la punctele 5 şi 6 de pe ordinea de zi
referitoare la organizarea Consiliului Judeţean Covasna, şi anume alegerea
vicepreşedinţilor acestuia şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna pe principalele domenii de activitate.
Astfel la punctul cinci al ordinii de zi avem înscris:
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Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 38
alin. (1) şi (2), art. 381, art. 99 alin. (2) şi art. 101 alin. (1) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin Hotărârea nr.
132/2006, republicată, consiliul judeţean alege, pe toată durata exercitării
mandatului, dintre membrii săi 2 (doi) vicepreşedinţi.
Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de vicepreşedinţi se fac de către
grupurile de consilieri. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt aleşi cu
votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
Sunt declaraţi aleşi primii doi candidaţi care au obţinut la primul tur de scrutin
votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
În situaţia în care nici unul dintre candidaţi nu a obţinut numărul necesar de
voturi, sau dacă numai unul a obţinut majoritatea cerută de lege, se organizează un al
doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa primii doi candidaţi care
au obţinut cele mai multe voturi în primul tur, urmând a fi declarat vicepreşedinte
candidatul care au întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie.
În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă numai
candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care a obţinut
votul majorităţii consilierilor în funcţie.
Faţă de cele prezentate vă rog să faceţi propuneri, pentru cele două funcţii de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna.
Baka Mátyás: Fracţiunea UDMR propune pentru cele două funcţii de
vicepreşedinţi, pe domnii Demeter János şi Henning László János.
Tulit Attila: Grupul de consilieri PCM-MPP propune pentru cele două funcţii
de vicepreşedinţi, pe domnii Farkas Tibor şi Kulcsár-Terza József-György.
Solomon Ioan: Grupul de consilieri al Alianţei Româneşti din judeţul Covasna
propune pe domnul Calinic Sabin.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai sunt şi alte propuneri.
Nu sunt.
Consult pe cei propuşi dacă acceptă nominalizarea.
Demeter János: Accept.
Henning László János: Accept.
Fazakas Tibor: Accept.
Kulcsár-Terza József-György: Accept.
Calinic Sabin: Accept.
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Tamás Sándor: Constat că au fost înregistrate în ordinea propunerilor 5
candidaturi pentru alegerea celor doi vicepreşedinţi, după cum urmează
Demeter János, din partea grupului de consilieri al UDMR;
Henning László János, din partea grupului de consilieri a UDMR;
Fazakas Tibor, din partea grupului de consilieri al PCM-MPP;
Kulcsár-Terza József-György, din partea grupului de consilieri al PCM-MPP;
Calinic Sabin, din partea grupului de consilieri al Alianţei Româneşti din
judeţul Covasna.
Pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute, este necesar să
luăm o pauză de 15 minute.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe dl. secretar al judeţului să explice tehnica votării şi să distribuie, pe
baza listei nominale a consilierilor, buletinele de vot completate.
Varga Zoltán, secretarul judeţului, prezintă tehnica votări şi distribuie un
număr de 30 de buletinele de vot pe bază de tabel nominal( celor 29 de consilieri
prezenţi şi preşedintelui Consiliului Judeţean).
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, iar după
votare să procedeze la numărarea voturilor şi la redactarea procesului – verbal.
Are loc votarea.
Se ia o pauză.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe dl. Bagoly Miklós Levente preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul - verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna.
Bagoly Miklós Levente prezintă procesul-verbal.
Varga Zoltán: Din rezultatul votării reiese că domnul Henning László János a
obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie, adică 21 de voturi „pentru”, deci a
fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna.
Urmează să fie organizat un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii
doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi în primul tur. Având în vedere însă
faptul că pe locul doi sunt situaţi doi candidaţi cu aceeaşi număr de voturi adică 9
voturi „pentru” ar urma ca pe buletinul de vot să trecem trei candidaturi, şi anume: a
domnului Demeter János care a obţinut 15 de voturi „pentru” respectiv a domnilor
Fazakas György şi Kulcsár-Terza József György care au obţinut câte 9 voturi
„pentru”.
Baka Mátyás: Grupul de conslilieri UDMR solicită o pauză de 5 minute.
Tulit Attila: Şi noi am vrut să solicităm pauză.
16

Tamás Sándor: Se acordă o pauză de 5 minute.
După pauză.
Tamás Sándor: Reluăm şedinţa şi trecem la al doilea tur de scrutin pentru
alegera vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.
Varga Zoltán: Pe buletine de vot se vor trece cei trei candidaţi dacă nu se
retrage cineva dintre ele.
Kulcsár-Terza József-György: Eu mă retrag.
Varga Zoltán: Dintre cele două persoane cu balotaj se retrage domnul
Kulcsár-Terza József-György şi atunci pe buletinele de vot vor figura numai domnii
Demeter János şi Fazakas Tibor. Deci pe primul loc va figura domnul Demeter János
pentru că a întrunit în primul tur de scrutin 15 de voturi „pentru” iar pe locul doi va
figura domnul Fazakas Tibor cu 9 voturi „pentru”.
Tamás Sándor: Vă consult dacă sunteţi de acord cu acestă procedură.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procedura.
Pentru completarea buletinelor de vot este necesar să luăm o pauză de 5 minute.
După pauză.
György Ervin - Prefectul judeţului Covasna
Cer scuze, dar trebuie să plec că de la ora 14,00 sunt aşteptat la o
videoconferinţă.
Profit de ocazie şi felicit pe domnul preşedinte Tamás Sándor şi doresc să aibă
forţă şi putere pentru ceea ce s-a angajat.
Mulţumesc cu această ocazie şi pentru vechiul consiliu. Eu cred că acest
consiliu a fost cel mai bun dintre toate de până acum, dar nu însemnă că nu este loc şi
de mai bine. Sper că o să ajungem la înţelegere cu noul consiliu pentru o conlucrare la
fel de bună cum a fost şi cea cu vechiul consiliu.
În special mulţumesc domnului Demeter János pentru că am colaborat foarte
bine la rezolvarea problemelor judeţului.
Vă mulţumesc.
Cei din sală aplaudă.
Tamás Sándor:- Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe dl. secretar al judeţului să explice tehnica votării şi să distribuie, pe
baza tabelului nominal al consilierilor, buletinele de vot completate.
Varga Zoltán, secretarul judeţului, prezintă tehnica votări şi distribuie un
număr de 30 de buletine de vot pe bază de tabel nominal (celor 29 de consilieri
prezenţi şi preşedintelui Consiliului Judeţean).
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
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Rog comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, iar după
votare să procedeze la numărarea voturilor şi la redactarea procesului – verbal.
Are loc votarea.
Se ia o pauză.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe dl. Bagoly Miklós Levente preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul - verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
alegerea al II-lea vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna.
Bagoly Miklós Levente prezintă procesul-verbal.
Varga Zoltán: Din rezultatul votării reiese că domnul Demeter János a obţinut
votul majorităţii consilierilor în funcţie, adică 21 de voturi „pentru”, deci a fost ales în
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna.
Cei din sală aplaudă.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Vă mulţumesc.
Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna trebuie consemnată
într-o hotărâre.
Dau cuvântul domnului Varga Zoltán, secretarul judeţului, să prezinte
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Varga Zoltán prezintă proiectul de hotărâre.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu
unanimitate de voturi s-a adoptat
.
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Varga Zoltán: Hotărârea va avea nr. 90/2008.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Înainte să trecem la organizarea comisiilor de specialitate urmează ca cei doi
vicepreşedinţi aleşi să depună Jurământul. Această procedură nu este expres prevăzut
în lege dar în practică aşa se procedează.
Rog pe cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Covasna să depună
jurământul aşa cum au depus şi pentru funcţia de consilier judeţean.
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Rog asistenţa să se ridice în picioare.
Henning László János citeşte textul Jurământului după care rosteşte cuvântul
JUR şi semnează Jurământul.
Demeter János citeşte textul Jurământului după care rosteşte cuvântul JUR şi
semnează Jurământul.
După semnare, secretarul judeţului înmânează un exemplar din Jurământ celor
în cauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
La punctul şase al ordinii de zi avem înscris:
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Potrivit art. 54 alin. (1) – (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „După constituire
consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de
activitate”.
Dau cuvântul dl. secretar al judeţului pentru a prezenta Referatul cu privire la
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna.
Varga Zoltán prezintă referatul.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Faţă de cele prezentate de dl. secretar al judeţului, rog liderii grupurilor de
consilieri să facă propuneri privind numărul şi denumirea comisiilor de specialitate.
Baka Mátyás: Grupul de consilieri al UDMR propune ca numărul comisiilor
să fie 7 (şapte) care poate acoperii toate domeniile de activitate, având următoarele
denumiri:
Comisia nr. I. – economică, buget, finanţe, prognoze şi patrimoniu;
Comisia nr. II. – juridică;
Comisia nr. III. – pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administraţia
publică locală, programe şi investiţii;
Comisia nr. IV.- de învăţământ, cultură, culte, tineret, ONG-uri şi sport;
Comisia nr. V.- sănătate şi protecţie socială;
Comisia nr. VI. – pentru dezvoltarea afacerilor, comerţ, turism, dezvoltare
rurală, agricultură şi silvicultură;
Comisia nr. VII. – pentru relaţii externe, relaţii cu instituţii europene şi
programe transnaţionale.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri?
Nu sunt.
Vă consult, dacă sunteţi de acord ca numărul comisiilor de specialitate să fie 7
(şapte).
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
19

Cu unanimitate de voturi se aprobă numărul comisiilor de specialitate.
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Vă consult, dacă sunteţi de acord cu denumirea celor 7 comisii de specialitate
propuse de domnul Baka Mátyás.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi se aprobă denumirea comisiilor de specialitate
propuse.
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Urmează să stabilim componenţa nominală a acestor comisii, precum şi
numărul membrilor, care trebuie să fie impar, iar un consilier poate face parte din cel
mult două comisii, din care una este de bază.
Înainte de a solicita opţiunile consilierilor privind comisia(le) din care vor să
facă parte, aşi dori să fac o propunere, şi anume: ca la şedinţa noastră de astăzi să
facem nominalizările numai pentru comisia de bază, adică prima opţiune, urmând ca
la o şedinţă ulterioară şi în baza experienţei acumulată în comisia de bază, să fie
exprimate eventualele opţiuni pentru a doua comisie din care să facă parte.
Cu unanimitate se aprobă propunerea.
Rog să faceţi propuneri.
Calinic Sabin: Având în vedere experienţa mea legat de munca în comisii, aşi
propune ca fiecare grup politic să aibă în fiecare comisie câte un membru de bază, de
aşa manieră că să putem acoperii posibilitatea de a lua cunoştinţă de tot ceea ce se
discută în fiecare comisie.
Kiss Tiberiu: Eu ştiu la ce se referă domnul Calinic Sabin dar o să vedeţi că
fiecare vrea să fie membru în comisia economică.
Tulit Attila: Având în vedere că grupul de consilieri PCM-MPP este format
din 9 consilieri, ne-am gândit ca în două comisii de specialitate să avem câte doi
membrii de bază.
Tamás Sándor: Propunerea domnului Calinic Sabin a fost ca în fiecare
comisie să fie cel puţin câte un membru din fiecare grup de consilieri, deci mai mult
se poate.
Alte propuneri dacă sunt.
Nu sunt
Supun la vot propunere formulată de domnul Calinic Sabin.
Cine este pentru?
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea.
Vă mulţumesc.
Având în vedere că toate formaţiunile politice în afară de PCM-MPP ne-au
trimis opţiunea consilierilor privind comisiile pentru care optează, propun să luăm o
pauză în care liderii grupurilor de consilieri, împreună cu mine şi cu cei doi
vicepreşedinţi aleşi, vom clarifica componenţa nominală ale comisiilor de specialitate.
După consultare.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Reluăm lucrările şedinţei.
În locul domnului Baka Mátyás vă prezint eu opţiunea consilierilor din grupul
de consilieri al UDMR:
Comisia nr. I.1. Farkas György
2.Kovács Ödön
3. Baka Mátyás
Comisia nr. II. Molnár Endre
Comisia nr. III. 1.Albert Álmos
2.Tóth-Birtan Csaba
Comisia nr. IV.1. Demeter László
2.Nagy Zoltán
Comisia nr. V. Kiss Tibeiru
Comisia nr. VI. 1.Bagoly Miklós Levente
2.Dimény György
Comisia nr. VII. 1.Tatár Márta-Éva
2.Bodó Lajos
Tamás Sándor: Rog pe domnul consilier Tulit Attila să prezinte opţiunea
consilierilor din grupul de consilieri al PCM-MPP.
Tulit Attila:
Comisia nr. I. Fazakas Tibor
Comisia nr. II. Kulcsár-Terza József-György
Comisia nr. III. 1.Szilágyi Sándor Robert
2.Bartha Sánsor
Comisia nr. IV. Tulit Attila
Comisia nr. V. Fülöp Csaba
Comisia nr. VI. 1.Fekete Carol
2.Gazda József
Comisia nr. VII. Benedek Eszter
Tamás Sándor: Rog pe domnul consilier Calinic Sabin să prezinte opţiunea
consilierilor din grupul de consilieri al Alianţei Româneşti din judeţul Covasna.
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Calinic Sabin:
Comisia nr. I. Agrigoroei Gică
Comisia nr. II. Calinic Sabin
Comisia nr. III. Zărnescu Gheorghe
Comisia nr. IV. Solomon Ioan
Comisia nr. VI. Bote Aurel
Tamás Sándor: Domnul consilier independent Joós Ştefan a depus în scris
opţiunea sa pentru comisia nr. V, ca prima opţiune.
Pe baza propunerilor D-voastră, respectiv a opţiunilor consilierilor judeţeni
pentru comisia de bază, componenţa celor 7 comisii de specialitate arată astfel:
Comisia nr. I. 1 Farkas György
2. Kovács Ödön
3. Baka Mátyás
4. Agrigoroei Gică
5. Fazakas Tibor
Comisia nr. II. 1. Molnár Endre
2. Kulcsár-Terza József-György
3.Calinic Sabin
Comisia nr. III. 1. Albert Álmos
2. Tóth-Birtan Csaba
3. Szilágyi Sándor Robert
4. Bartha Sánsor
5. Zărnescu Gheorghe
Comisia nr. IV. 1. Demeter László
2. Nagy Zoltán
3. Tulit Attila
4. Solomon Ioan
Comisa nr. V. 1. Kiss Tibeiru
2. Fülöp Csaba
3. Joós Ştefan
Comisia nr. VI. 1. Bagoly Miklós Levente
2. Dimény György
3. Fekete Carol
4. Gazda József
5. Bote Aurel
Comisia VII. 1. Tatár Márta-Éva
2. Bodó Lajos
3. Benedek Eszter
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Vă consult dacă sunt observaţii legate componenţa nominală ale comisiilor de
specialitate?
Nu sunt.
Supun la vot componenţa nominală ale comisiilor de specialitate.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat componenţa nominală ale comisiilor de
specialitate cu „prima opţiune” ale consilierilor judeţeni.
Numărul, denumirea şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate se
stabileşte de consiliu prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Rog pe dl. secretar al judeţului să prezinte proiectul de hotărâre redactat în
acest sens.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun votului deschis proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat
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Varga Zoltán: Hotărârea va avea nr. 91/2008.
Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 2 din hotărârea prezentată, comisiile
îşi aleg, în prima şedinţă, un preşedinte şi un secretar.
În consecinţă, rog consilierii din comisiile de specialitate să se retragă în sălile
repartizate pentru ţinerea primei şedinţe pentru alegerea preşedinţilor şi secretarilor.
Rog pe dl. secretar al judeţului să prezinte sălile în care se vor ţine aceste
şedinţe, urmând, ca după terminarea acestora, să revenim în sală pentru a face
cunoscut rezultatul alegerilor.
Varga Zoltán: prezintă repartizarea sălilor unde se vor ţine şedinţele comisiile
de specialitate.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Se ia o pauză de 15 minute.
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După pauză.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe domnul secretar al judeţului să prezinte rezultatul privind alegerea
preşedinţilor şi secretarilor comisiilor de specialitate.
Varga Zoltán:
Comisia nr. I. - preşedinte - Baka Mátyás
- secretar - Agrigoroei Gică
Comisia nr. II. - preşedinte - Calinic Sabin
- secretar - Kulcsár-Terza József-György
Comisia nr. III. - preşedinte – Albert Álmos
- secretar- Zărnescu Gheorghe
Comisia nr. IV. - preşedinte - Demeter László
- secretar - Solomon Ioan
Comisia nr. V. - preşedinte - Fülöp Csaba
- secretar - Kiss Tiberiu
Comisia nr. VI. - preşedinte - Bagoly Miklós Levente
- secretar - Fekete Carol
Comisia nr. VII. - preşedinte - Tatár Márta-Éva
- secretar - Benedek Eszter
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Acestea au fost problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei şi toate au fost
dezbătute.
Vă consult dacă dumneavoastră aveţi observaţii probleme de ridicat?
Solomon Ioan: Aşi dori să vă fac o propunere. Ştiu că această şedinţă este
formală de constituire dar viaţă nu are răbdare.
După cum ştiţi în urma ploilor torenţiale şi a vijeliilor câteva localităţi au fost
afectate de viituri şi multe familii din aceste zone ale judeţului nostru au rămas fără
adăpost. Aşi propune să fiţi de acord să acordăm un ajutor de urgenţă pentru aceste
familii/persoane, din fondul de rezervă al Consiliului Judeţean. Aşa cum este şi
normal, cu o conlucrare cu consiliile locale Dobârlău şi Sita Buzăului se vor putea
stabilii câte familii sunt în asemenea situaţii şi care este cuantumul necesar de fonduri.
De aceea noi am propune completarea ordinii de zi cu această primă hotărâre a
Consiliului Judeţean Covasna, care să se refere la acordarea unui sprijin pentru
locuitorii din zonele afectate.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Demeter János: Stimaţi colegi.
Legat de această problemă, am discutat cu domnul Prefect. În acest moment are
loc evaluarea tuturor pagubelor care s-au produs, nu numai la Dobârlău, pentru că sunt
şi alte localităţi care au fost afectate de viituri.
Între timp, ne-am consultat şi cu Secretarul general al Guvernului şi aşa se pare
că Guvernul o să aloce fonduri pentru repararea acestor pagube produse de calamităţi,
fonduri care vor fi acordate direct consiliilor locale în cauză şi nu consiliului judeţean.
Sperăm că Prefectura în cel mult două zile va termina evaluările şi dacă vedem
că hotărârea Guvernului întârzie, putem să ne apucăm să pregătim noi o hotărâre prin
24

care consiliul judeţean să acorde sumele necesare şi după ce sosesc banii de la Guvern
să solicităm restituirea acestora la consiliul judeţean.
Ori de câte ori a fost necesar preşedintele consiliului judeţean împreună cu
prefectul am întocmit proiecte de hotărâri de Guvern prin care am solicitat fonduri în
asemenea cazuri..
Tamás Sándor: Alte păreri?
Nu sunt.
Aşa cum a spus şi domnul Demeter János, am vorbit cu domnul Prefect şi după
ce se termină evaluarea acestor pagube, împreună cu dânsul o să semnăm un proiect
de hotărâre de Guvern prin care o să cerem bani din fondul de rezervă care este la
dispoziţia Guvernului. O să depunem toată silinţa pentru a rezolva această problemă.
Demeter János: Eventual, împreună cu câţiva colegi putem să ne deplasăm la
faţa locului, să ne consultăm cu primarii şi să vedem cum stau lucrurile.
Tamás Sándor: E acceptabil aşa domnul Solomon?
Solomon Ioan: Da.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Dacă sunt şi alte probleme de adăugat?
Nu sunt.
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi.
Vă mulţumesc pentru participare şi vă invit să ciocnim cu un pahar de
şampanie pentru că s-a constituit Consiliul Judeţean Covasna.
Şedinţa a luat sfârşit la ora 15,05.

TAMÁS Sándor
Preşedinte

VARGA Zoltán
Secretar al judeţului
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