ROMÂIA
COSILIUL JUDEŢEA COVASA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 27 august 2008, ora 10,00.

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 august 2008, ora 10,00 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. 220/21 august 2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 346/S/21 august 2008.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale „Observatorul de
Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal
constituită, fiind prezenţi, dl. Sztakics?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte din cei 30 de consilieri aleşi sunt prezenţi 27, lipsesc motivat
domnii Kiss Tiberiu, care se află în concediu medical, Dimény György şi Tóth-Birtan Csaba, care se află în
concediu de odihnă.
Tamás Sándor: Mulţumesc, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean
Covasna. La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, nu participă nimeni.
Înainte de-a trece la dezbaterea punctelor de pe odinea de zi, doresc să vi-l prezint pe ambasadorul
Ungariei, recent numit şi recent acreditat în România, domnul Oszkár Füzes, care împreună cu soţia sa, este în vizită
oficială în judeţul nostru. Doresc să v-o prezint şi pe domana Füzes.
Foarte pe scurt doresc să-l prezint pe domnul ambasador:
-în 1977 începe să lucreze în corpul diplomatic;
- în 1978 a absolvit Institutul Naţional pentru Relaţii Internaţionale din Moscova, specializare în zona
Balcanică;
- a absolvit mai multe cursuri post-universitare de jurnalism la Londra şi Paris;
- după aceea a lucrat la Ministerul Externe;
- din 1980 lucrează la publicaţia de „Népszabadság” şi agenţia de ştiri Magyar Távirati Iroda;
- este corespondent din Hanoi şi Bruxelles;
- vorbitor de limbi slavice, engleză, franceză şi română;
- este căsătorit, are 2 copii;
- în data de 22 iulie 2008 şi-a prezentat scrisorile de acreditare Preşedintelui României, dl. Traian Băsescu
pentru funcţia de ambasador al Ungariei la Bucureşti.
Îi salutăm cu drag pe domnul ambasador şi pe doamna Füzes în judeţul Covasna.
(Domnul Preşedinte a înmânat doamnei Füzes un buchet de flori.)
Füzes Oszkár: Vă mulţumesc. Doresc să vorbesc în limba maghiară. Cu ocazia vizitelor oficiale mereu
vorbesc în limba maghiară.
Mulţumim din suflet pentru posibilitatea că putem să fim prezenţi la şedinţa Consiliului Judeţean
Covasna. Cu asta vreau să termin partea diplomatică a discursului şi doresc să vă prezint câteva date personale.
De 22-23 de ani cunoaştem judeţul Covasna, mai ales oraşul Sf. Gheorghe. Domnul operator care face
înregistrăile video, el a fost primul şi cel mai bun prieten al nostru din acest judeţ. Avem o strânsă legătură cu acest
oraş şi cu acest judeţ.
Mi-ar plăcea dacă acest judeţ ar deveni un exemplu bun de urmat în privinţa afirmării maghiarilor din
zonă şi totodată exemplul de convieţuire a minorităţilor din ţară. M-aş bucura dacă minoritatea română din judeţul
Covasna s-ar simţi bine şi ar înţelege importanţa existenţei pozitive a minorităţii maghiare din România în viaţa
socială a ţării.
Suntem foarte mândri de dumneavostră şi ne bucărăm că suntem musafirii judeţului. Vă ofer sprijinul
meu şi ca ambasador şi ca persoană fizică. Pot să vă promit în numele Republicii Ungare că vom sprijini demnitarii
aleşi de dumneavoastră. Mulţumesc.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Mulţumim. La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului
judeţului dl. director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin
secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
nr. 141/2004, iar în calitate de invitaţi participă:
-

D-na Szabó Ilona – senator;
D-ul Németh Csaba – senator;
D-na Vass Mária –director general - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna;
Farkas Polixenia Cristina – consilier, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei;

-

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;

Doresc să felicit pe colegii noştri cei care au sărbătorit ziua de naştere în luna august, pe domnii Solomon
Ioan şi Fazakas Tibor. Vă doresc multă sănătate.
Solomon Ioan: Mulţumim la fel.
Tamás Sándor: Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2008, a fost făcut public, şi a putut
fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean
Covasna www.covasna.info.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 menţionat 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 30 iulie 2008.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a trece la prezentarea proiectului ordinei de zi, vă rog să fiţi de acord cu modificarea acestuia în
sensul scoaterii de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind validarea desemnării membrilor
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Covasna pentru motivul necomunicării componenţei
nominale a acestuia de către Comitetul de organizare al ATOP al judeţului Covasna din cadrul Instituţiei Prefectului
judeţului Covasna precum şi completarea acestuia cu încă 3 (trei) materiale, pe care le-aţi primit înaintea şedinţei de
astăzi, şi anume:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sediu pentru Direcţia
Administrarea Drumurilor Judeţene în imobilul situat pe strada Recoltei nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”;
2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul
pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării
proiectelor de buget pe anul 2009 şi a estimărilor pentru anul 2010-2012
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind
asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV”
Vă consult dacă Dvs. aveţi observaţii sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi?
Baka Mátyás: Propunem amânarea dezbaterii Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare sediu pentru Direcţia Administrarea Drumurilor Judeţene în imobilul situat pe
strada Recoltei nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”, pentru că nu există o analiză de laborator, doar se bănuieşte că
este contaminat imobilul.
Demeter János: Acum 5 minute am primit pe e-mail analiza de laborator a probei care a fost prelevat de
acolo. Sună în felul următor: „Deşi nu s-au identificat pesticide organoclorurate şi/sau triazinice, detectorul de masă
a identificat prezenţa în cantitate mare de pesticide tiofosforice, produşi de degradare ai acestora ca dimetiltrisulfit,
dietilditiofosfat etc. După efectuarea calculelor s-a obţinut un conţinut de 31,2 g reziduuri pesticide/kg substanţe
uscate”. Este o concentraţie extraordinar de mare în proba prelevată.
Tulit Attila: Propunem amânarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea
înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, din motivul că este vorba de o decizie foarte
importantă şi cele 5 oraşe cu care vrem să ne asociem încă nu au adus nici o decizie în legătură cu asocierea şi pe
motivul că înaintea şedinţei de astăzi am primit acest material şi nu l-am putut studia.
Tamás Sándor: Văd că sunt mai multe observaţii, propun să luăm pe rând propunerile formulate.
Prima mea propunere este scoatere de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind validarea
desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Covasna.
Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu această propunere?
Nu sunt.
Supun la vot această propunere.
Cine este pentru?
28 de voturi

Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a Proiectului de hotărâre privind
validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Covasna.
A doua propunere este completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare sediu pentru Direcţia Administrarea Drumurilor Judeţene în imobilul situat pe
strada Recoltei nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”.
Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu această propunere?
Baka Mátyás: Nu am văzut rezultatul analizei de laborator.
Bote Aurel: Lângă materialul ce ne-a fost prezentat nu exista nici o analiză.
Baka Mátyás: Nici cantitatea de material contaminat nu se cunoaşte.
Bodó Lajos: Acum o oră s-a cerut un fond de 65.000 de Euro pentru a face analiza şi mai înainte era vorba
de 100 milioane lei. Sunt de părere ca să luăm treaba mai în serios.
Baka Mátyás: Propun amânarea acestui proiect.
Tamás Sándor: Supun la vot amânarea dezbaterii acestui proiect.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
2 abţineri (Albert Álmos şi Demeter János)
Cu 26 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri” s-a aprobat amânarea dezbaterii Proiectului de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 134/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sediu pentru Direcţia Administrarea Drumurilor Judeţene în
imobilul situat pe strada Recoltei nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”.
A treia propunere este completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2009 şi a estimărilor pentru anul
2010-2012.
Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu această propunere?
Nu sunt.
Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2009 şi a
estimărilor pentru anul 2010-2012.
A patra propunere este completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativteritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
Vă consult dacă aveţi observaţii în legătură cu această propunere?
Tulit Attila: Propunem amânarea dezbaterii acestui proiect, pentru că sunt unităţi administrativ-teritoriale
care nu au luat încă o decizie în legătură cu această asociere, este vorba de oraşul Tg. Secuiesc. Dacă va fi urgent,
putem să discutăm această problemă şi într-o şedinţă extraordinară.
Albert Álmos: Decizia consiliilor locale nu depinde de decizia noastră. Nici un consiliu local din cei 4: Sf.
Gheorghe, Covasna, Tg. Secuiesc şi Întorsura Buzăului, nu a adus încă nicio decizie legată de modificarea hotărârii
anterioare. După cum ştiu eu în această săptămână se ţin şedinţele. Consiliile dacă au decis, săptămâna viitoare pot
semna actul de asociere şi-l pot depune la judecătorie. Noi trebuie să decidem dacă vrem să fim membrii în această
asociaţie sau nu. Cei patru, dacă aşa decid şi fără Consiliul Judeţean pot să meargă mai departe.
Fekete Carol: Nu de aceea am solicitat amânarea pentru că suntem împotrivă. Eu nu pot vota o hotărâre
care nu este în concordanţă cu decizia Consiliului Local Tg. Secuiesc. Ar fi bine să ştim ce decizie a luat Consiliul
Local şi de aceea am solicitat amânarea.
Tamás Sándor: Supun la vot completarea ordinii de zi cu acest Proiect de hotărâre.
Cine este pentru?
19 de voturi

Cine este contra?
9 voturi (Bartha Sándor, Benedek Eszter, Fazakas Tibor, Fekete
Carol, Fülöp Csaba, Gazda József, Kulcsár-Terza József György, Szilágyi Sándor-Robert şi Tulit Attila)
Dacă se abţine cineva?
Cu 19 de voturi „pentru” şi 9 voturi „contra” s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi cu Proiectul
de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului
Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUACOV”.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2008;
Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2008 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea funcţiei de administrator public;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate
din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de
buget pe anul 2009 şi a estimărilor pentru anul 2010-2012
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
20/2008 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult, precum şi a celor de asistenţă socială pe anul
2008;
Proiect de hotărâre privind numirea locţiitorului mandatarului desemnat din partea Consiliului Judeţean Covasna în
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Fondul Local de Garantare Sfîntu Gheorghe S.A. – Filiala Fondului
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii”;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie
ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a
Judeţului Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea
judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV”
Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind
stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
pentru perioada 2008-2011;
Proiect de hotărâre privind repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ-teritoriale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor cu atribuţii de control pe linia respectării prevederilor Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 106/2008 privind aprobarea
participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la programele de interes naţional
în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009;
Raport de activitate al A.T.O.P. pe primul semestru al anului 2008;
Diverse.
Adresa Secretarului judeţului Covasna legată de comunicarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean
Covasna;
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru? 20 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
8 abţineri (Bartha Sándor, Fazakas Tibor, Fekete Carol, Fülöp Csaba, Gazda
József, Kulcsár-Terza József György, Szilágyi Sándor-Robert şi Tulit Attila)
Cu 20 de voturi „pentru” şi 8 „abţineri” s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un

interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte
de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă.
Tulit Attila: Eu am interes personal la Proiectul de hotărâre de la pct. nr. 7 de pe ordinea de zi. Permiteţimi ca să nu particip când se votează acest proiect.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumim.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 6, 11, 12 pentru adoptarea
cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Vă mulţumesc.
Albert Álmos: Domnul Preşedinte, cu permisiunea dumneavoastă eu aş conduce delegaţia domnului
ambasador până la sediul UDMR pentru că au program acolo.
Tamás Sándor: Bine.
Füzes Oszkár: Vă mulţumim. La revedere.
Domnul Preşedinte conduce afară din sala de şedinţă delegaţia domnului ambasador.
Domnul vicepreşedinte Henning László-János preia conducerea şedinţei până la reîntoarcerea în sală a
Preşedintelui.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Henning László-János: 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
2008;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Zărnescu Gheorghe: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? 26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Tamás Sándor.)
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 26 de voturi
„pentru”.
Henning László-János: La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
utilizarea în anul 2008 a fondului de rulment propriu al judeţului Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Zărnescu Gheorghe: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Tamás Sándor.)
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 26 de voturi
„pentru”.
Henning László-János: La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la
rectificarea fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Zărnescu Gheorghe: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Fekete Carol: Luând în considerare faptul că cortul pentru expoziţie nu a fost cumpărat şi faptul că
Incubatorul de afaceri funcţionează, fracţiunea P.C.M. propune ca suma de 65.000 de lei să fie folosit pentru
repararea drumurilor.
Ferencz Lajos: Datorită faptului că este vorba de o sumă alocată prin Programul Naţiunilor Unite pentru
dezvoltare, cu destinaţie specială, nu o putem utiliza în alte scopuri.
Henning László-János: Sumele cu destinaţie specială se pot folosi numai pentru ce sunt destinate.
Fekete Carol: Suma era destinată pentru a cumpăra cort.
Henning László-János: Era destinat pentru Incubatorul de afaceri.
Alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
3 abţineri (Fekete Carol, Benedek Eszter, Fazakas Tibor)
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Tamás Sándor.)
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 23 de voturi
„pentru”.
S-a întors domnul preşedinte Tamás Sándor.
Tamás Sándor: La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
funcţiei de administrator public;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Zărnescu Gheorghe: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
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?
Tulit Attila: În legătură cu acest proiect de hotărâre şi cu cele apărute în presa locală, fracţiunea P.C.M. are
câteva reţineri şi anume:
- preşedintele Consiliului Judeţean a câştigat alegerile cu vot uninominal şi vrea să delege atribuţiile ce îi
revin;

- după alegerile locale au trecut 3 luni şi nu ştim dacă conducerea Consiliului Judeţean nu vrea sau nu ştie
să facă faţă acestor atribuţii. Nu credem că perioada de 3 luni a fost suficientă pentru a formula necesitatea creării
unui asemenea post;
- atribuţiile care pot fi delegate din acest proiect de hotărâre, ne fac să credem că funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean se poate împărţi într-o funcţie politică şi una administrativă. Dat fiind faptul că este vorba de
interesul Judeţului Covasna şi a Consiliului Judeţean Covasna şi numai aşa poate să facă faţă Proiectelor Uniunii
Europene, fracţiunea P.C.M va vota acest proiect de hotărâre.
Fazakas Tibor: Rog pe domnul preşedinte să explice oportunitatea înfiinţării acestui post.
Bote Aurel: Vreau să propun ca atribuţiile administratorului public să fie pur executive şi nu
reprezentative, să atragă fonduri şi să dezvolte judeţul.
Tamás Sándor: Este un proiect de strategie. După cum considerăm noi, trebuie să decidem în ce direcţie
ducem Consiliul Judeţean în următorii 4 ani. Nouă ni se pare că direcţia în care trebuie să milităm, latura pe care
trebuie să întărim este direcţia şi latura absorbirii fondurilor europene, dar nu numai europene ci şi a fondurilor
disponibile din interiorul ţării. Din acest punct de vedere, văzând şi spiritul legii, pentru că am fost deputat încă în
anul 2006 când am adoptat această modificare a legii administraţiei publice locale, ştim foarte bine că spiritul este,
cum a zis şi domnul Bote Aurel, o persoană cu atribuţii practice pentru dezvoltarea judeţului Covasna. După
considerentele noastre, în următorii 4 ani, trebuie să ajutăm localităţile din judeţul Covasna, să le dăm informaţii, să
ajutăm şi latura civilă, asociaţiile şi bisericile pentru a absorbi fonduri externe şi interne.
De asta am iniţiat acest proiect de hotărâre. Înainte de iniţiere ne-am uitat în jur. Din anul 2006, după
adoptarea legii, s-au înfiinţat un număr de peste 60 de city şi county manager. Dintre judeţe cel mai vechi este
judeţul Braşov, care în 2006 a înfiinţat acest post şi cel mai recent este judeţul Harghita care în această lună a
adoptat hotărârea.
Acesta este raţionamentul. Mă bucur că şi grupul de consilieri al P.C.M.-ului şi grupul politic al partidelor
româneşti susţine această hotărâre.
Tulit Attila: Avem o propunere de modificare a textului din anexa hotărârii.
Tamás Sándor: După cum ştiu eu propunerile trebuia să le depuneţi în scris înaintea şedinţei.
Tulit Attila: Înaintea dezbaterii nu pot să formulez propunerea?
Tamás Sándor: Ba da. Dar eu aşa am înţeles că în şedinţa comisiilor de specialitate s-a luat această
decizie, că propunerile se vor depune în scris înaintea şedinţei.
Fazakas Tibor: Materialul am primit înaintea şedinţei comisiei de specialitate şi nu am avut posibilitatea
să purtăm discuţii în fracţiunea P.C.M. pe marginea acestui proiect. Eu personal, din această cauză nu am putut
reprezenta părerea fracţiunii în şedinţa comisiei de specialitate.
Tamás Sándor: Înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate, cu o zi, materialele au fost publicate pe siteul Consiliului Judeţean Covasna.
Tulit Attila: Aşa este, dar trebuia să convocăm fracţiunea în şedinţă ca să putem discuta despre acest
proiect. Materialul care ne-a fost prezentat în şedinţa comisiei de specialitate, nu a fost cunoscut nici de către
persoana care ne-a prezentat şi ni s-a spus ca eventualele propuneri putem formula în plen.
Tamás Sándor: Formulaţi propunerea.
Tulit Attila: În anexa nr. 2 la lit. B pct. 5 unde este vorba despre componenţa comisiei de concurs,
propunem ca din fiecare fracţiune politică să fie câte un membru în comisie, fiindcă este vorba de delegarea
atribuţiilor preşedintelui. Această modificare atrage după sine modificarea pct. 2, unde scrie că comisia va fi
compusă din 5 membri.
Bănuiesc, că la criterii specifice, nivelul mediu la o limbă de circulaţie internaţională, este puţin pentru
persona care se va ocupa de Programe Europene.
Tamás Sándor: Deci, propunerea de modificare este la anexa nr. 2 lit. B pct. 5 ca din fiecare fracţiune
politică să fie câte un membru în comisia de concurs. Numărul membrilor din comisie va fi 9.
Tulit Attila: La cerinţe specifice propunem două limbi de circulaţie internaţională, engleză şi germană, la
nivel înalt.
Tamás Sándor: Nu văd de ce ar trebui să vorbească engleza şi germana. Limba română precis că va vorbi,
limba maghiară bănuiesc că va vorbi, ambele fiind de circulaţie europeană şi încă o limbă de circulaţie internaţională
e destul.
Propun să votăm fiecare propunere separat.
Prima propunere a fost să modificăm componenţa comisiei cu încă 4 membri, pentru că trebuie să fie
număr impar. Componenţa comisiei va fi în felul următor: - preşedinte
- 2 vicepreşedinţi
- 3 persoane din cadrul grupurilor de consilieri
- 3 persoane ca specialişti în administraţia publică.
Eu consider în numele grupului de consilieri UDMR că este acceptabil propunerea domnului Tulit.
Calinic Sabin: E un lucru să fi specialist în administraţia publică sau de management public.
Tamás Sándor: Aşa şi scrie în anexă „persoane recunoscute ca specialişti în administraţia publică şi/sau de
management public”.
Calinic Sabin: Un profesor universitar în specialitate de management ştie ce are de făcut.
Tamás Sándor: Supun la vot modificarea propusă de domnul Tulit.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
1 vot (Bodó Lajos)
1 abţinere (Baka Mátyás)

Domnul Tulit, ţineţi neapărat la propunerea dumneavoastră legată de cele două limbi de circulaţie
internaţională?
Tulit Attila: Nu.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi observaţii legate la acest proiect de hotărâre.
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările ulterioare.
Cine este pentru?
27 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(A lipsit de la vot domnul consilier Albert Álmos)
În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”se aprobă hotărârea cu modificările făcute în cadrul
şedinţei.
Tamás Sándor: La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Zărnescu Gheorghe: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
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?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Demeter János)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
Tamás Sándor: La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de
buget pe anul 2009 şi a estimărilor pentru anul 2010-2012
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Zărnescu Gheorghe: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
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?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Demeter János)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
Tamás Sándor: La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea
şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2008 privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere,
sprijinul financiar acordat unităţilor de cult, precum şi a celor de asistenţă socială pe anul 2008,
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
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?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Demeter János)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
Tamás Sándor: La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind numirea
locţiitorului mandatarului desemnat din partea Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a S.C. „Fondul Local de Garantare Sfîntu Gheorghe S.A. – Filiala Fondului aţional de
Garantare a Creditelor pentru Înreprinderilor Mici şi Mijlocii”;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente să prezinte Rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
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?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot domnii Albert Álmos şi Demeter János)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre
prezentat.
Doresc succes domnului Vass István.
Tamás Sándor: La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din
subordinea acesteia, precum şi în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi
Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona;
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se
iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea consilierilor vom folosi buletine de vot.

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru desemnarea reprezentanţilor în:
- Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár;
- Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum;
- Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna;
- Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe;
- Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Sf. Gheorghe;
- Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Olteni;
- Consiliul Consultativ al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi
- două reprezentanţi în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig- Hídvégi
Idősök Otthona;
Baka Mátyás: În numele fracţiunii UDMR propun următoarele:
- La Biblioteca Judeţeană – propunem pe domnul Demeter László
- La Muzeul Naţional Secuiesc – domnul Henning László János
- La Centrul de Cultură – domnul Demeter János
- La Şcoala Specială Sf. Gheorghe – subsemnatul
- La Direcţia pentru Sport – domnul Albert Álmos.
Tamás Sándor: Nu aveţi propuneri şi la celelalte instituţii?
Baka Mátyás: Nu.
Tamás Sándor: Grupul de consilieri P.C.M.?
Kulcsár-Terza József-György: La muzeu propunem pe domnul Tulit Attila şi la Centrul de Cultură pe
domnul Gazda József.
Calinic Sabin: Noi avem o singură propunere:- în Consiliul consultativ al Căminului pentru persoane
vârstnice propunem pe domnul Agrigoroei Gică.
Tamás Sándor: Propun să luăm o pauză de 10 minute.
După pauză.
Tamás Sándor: Sunt încă trei consilii de administraţie în care nu au fost nominalizate reprezentanţi.
Consult grupurile de consilieri dacă au propuneri pentru reprezentanţi în aceste consilii de administraţie.
Baka Mátyás: În consiliul de la Hăghig, propunem pe domnul Molnár Endre;
- la Şcoala Specială din Olteni, propunem pe domnul Demeter János;
- la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, propunem pe domnul Nagy Zoltán.
Tamás Sándor: Mulţumesc. Consult grupul de consilieri P.C.M. dacă au propuneri pentru aceste 3
consilii?
Tulit Attila: În consiliul de administraţie al Şcolii Speciale Olteni, propunem pe domnul Kulcsár-Terza
József-György.
Tamás Sándor: Consult Alianţa Românească dacă are propuneri?
Nu are.
Demeter János: În consiliul de administraţie al Şcolii speciale Olteni au fost nominalizate 2 persoane,
domnul Kulcsár-Terza József-György şi subsemnatul, eu renunţ la acestă nominalizare.
Sztakics István Attila: Dau citire propunerilor, ca să nu greşim:
- în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár, a fost
propus domnul Demeter László din partea grupului de consilieri UDMR;
- în Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc au fost propuşi domnul Henning László
János din partea grupului UDMR şi domnul Tulit Attila din partea grupului PCM;
- în Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna au fost propuşi domnul
Demeter János din partea UDMR şi domnul Gazda József din partea PCM;
- în Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe a fost propus domnul
Nagy Zoltán, din partea UDMR
- în consiliul de administraţie al Şcolii Speciale Sf. Gheorghe a propus domnul Baka Mátyás din partea
UDMR;
- în Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Olteni, a rămas domnul Kulcsár-Terza József-György din
partea PCM;
- în Consiliul Consultativ al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna, a fost propus domnul Albert
Álmos din partea UDMR.
- în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig au fost propuşi domnii Molnár
Endre şi Agrigoroei Gică
Tamás Sándor: Ca să urgentăm lucrările şedinţei, propun să trecem la punctul următor că şi acolo este
vorba de o nominalizare şi să completăm împreună buletinele de vot.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Covasna în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se
iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea consilierilor vom folosi buletine de vot.

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Calinic Sabin: Propunem pe domnul Joós Ştefan.
Tamás Sándor: Alte nominalizări?
Nu sunt.
Noi trecem mai departe până când colegii completează buletinele de vot.
(Sa întors domnul consilier Albert Álmos.)
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativteritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Albert Álmos: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre cu două abţineri.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat 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?
19 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
9 abţineri (Bartha Sándor, Benedek Eszter, Fazakas Tibor, Fekete
Carol, Fülöp Csaba, Gazda József, Kulcsár-Terza József György, Szilágyi Sándor-Robert şi Tulit Attila)
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea cu 19 de voturi „pentru” şi 9 „abţineri”. Dacă mai aveţi
întrebări/observaţii legate de această Hotărâre?
Tulit Attila: Am avut mai multe observaţii şi la începutul şedinţei am şi solicitat amânarea dezbaterii
acestuia.
Când era vorba de transportul a 117 tone de material toxic, plenul a decis amânarea dezbaterii dar acest
proiect nu a fost amânat.
Nu este vorba de asocierea Consiliului Judeţean ci este vorba de înfiinţarea unei noi asociaţii. Problema
este că Consiliul Judeţean nu cunoaşte hotărârea unităţilor administrativ-teritoriale cu care vrea să se asocieze.
Înaintea şedinţei când ne-au prezentat proiectul domnul Albert Álmos nu a cunoscut această decizie.
De aceea am solicitat amânarea acestui proiect pentru că nu am avut timp la dispoziţie să studiem şi nu
cunoaştem decizia consiliilor locale. Dacă dumneavoastră consideraţi că timpul de 1 oră care aţi avut la dispoziţie
pentru studierea acestui proiect v-a fost de ajuns, noi nu considerăm aşa.
Demeter János: Dacă eu vreau să fiu membru într-o asociaţie pentru că am planuri pe care le pot rezolva
pe această cale atunci o să fiu membru în asociaţia respectivă. Decizia mea nu depinde de decizia altora.
Dacă Tg. Secuiesc nu vrea să se asocieze, nu o va face. Prin acest program putem să reînnoim reţeaua de
apă şi de canalizare în judeţ, dar singura posibilitate este să avem un operator regional unic de furnizare a apei.
Tulit Attila: Aşa se pare că noi am înţeles greşit. Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi Baraolt nu vor să se
asocieze. Consiliul Judeţean poate să se asocieze cu Întorsura Buzăului şi cu Covasna. Pur şi simplu vrem să ştim
părerea celor 5 oraşe din judeţ şi să decidem pe baza acestor păreri. Susţinem în continuare că înfiinţăm degeaba
această asociaţie dacă din 5 oraşe 3 nu vor intra în asociaţie.
Demeter János: Este responsibilitatea Consiliul Judeţean să facă primul pas şi să comunice primăriilor că
fără această asociaţie nu putem rezolva problema de furnizare a apei în judeţ. Consiliile vor decide dacă vor sau nu
să se asocieze cu noi.
Treabă este serioasă şi nu este de joacă. Responsabilitatea noastră este să înfiinţăm această asociaţie şi dacă
cineva nu vrea să se asocieze, o face pe propria răspundere.
Tamás Sándor: Mulţumim. Dacă mai sunt şi alte observaţii?
Fekete Carol: În pauză am vorbit cu domnul primar de la Tg. Secuiesc şi a zis că luni vor avea şedinţă şi
atunci se va decide dacă se vor asocia sau nu. Domnul Tulit are dreptate că nu cunoaştem amănunţit proiectul. Dacă
nici primarul de la Tg. Secuiesc nu cunoaşte amănunţit proiectul, eu, consilier judeţean aş dori să ştiu, ca de ex. Tg.
Secuiesc ce sumă va primi pentru reînnoirea reţelei de apă.
Noi nu suntem împotriva acestuia numai că nu am primit informaţii suficiente. Nu ştim cum va funcţiona
operatorul regional, nu ştim ce obligaţii va avea către consiliile locale. Acestea sunt nişte lucruri pe care nu le
cunoaştem şi nici domnul Primar nu le cunoaşte.
Demeter János: Este vorba de miliarde de lei şi dacă domnul primar în 3 luni de zile nu a avut timp să
citească materialul, atunci la etajul II şi eu şi colegii mei, stăm la dispoziţie să-i explicăm cum va funcţiona.

Fekete Carol: Noi am primit acest material înaintea şedinţei.
Demeter János: Este vorba de o asociere. Despre asta se poate discuta după ce Asociaţia va înfiinţa
oreratorul regional unic.
Tatár Márta Éva: Putem discuta şi 12 ore despre asta. Vă atrag atenţia că dacă tot tragem de timp,
pierdem trenul. Până acuma problema era că nu avem acestă asociaţie. În ţară sunt mai multe asemenea asociaţii, de
ex. AQUASERV de la Tg. Mureş. Domnul director vă poate explica care sunt avantajele şi ce sume se pot obţine
din acest proiect. AQUASERV-ul a fost înfiinţat acum 4 ani. Dacă tot amânăm hotărârea, sigur că vom pierde
trenul. Nu ştiu cine dintre dumneavoastră îşi asigură responsabilitatea că din vina noastră pierdem proiectde de
milioane de EURO.
Kulcsár-Terza József-György: Întrebarea este cum de a devenit aşa de urgentă treaba şi de ce numai
astăzi am primit acest material? Până astăzi de ce nu au fost purtate discuţii pe marginea acestuia?
Albert Álmos: Luni a avut loc întâlnirea cu primarii unde eu am prezentat acest material. Juriştii de atunci
lucrează cu acest material. Astăzi a fost trimis prin poştă la fiecare primărie propunerea de modificare a Hotărârii din
luna aprilie. În faza iniţială au fost în asociaţie 18 primării, acum au rămas numai 5.
Cum a spus şi colega noastră, pierdem trenul. Înregistrarea asociaţiei durează cca. o lună, înregistrarea
operatorului regional unic încă o lună şi trebuie făcut şi proiectul pentru obţinerea sumei de 68 de milioane de Euro,
pentru judeţul Covasna.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor
Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean
Covasna;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Albert Álmos: Comisia nr. III a avizat 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi
„pentru”.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de
transport privind transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011,
cu modificările ulterioare;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Albert Álmos să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Albert Álmos: Comisia nr. III a avizat 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi
„pentru”.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind repartizarea
consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ-teritoriale;

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Albert Álmos: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
Bagoly Miklós Levente: Comisia nr. VI a avizat proiectul de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Comisia nr. VII a avizat proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Ţin să menţionez că toate unităţile administrativ-teritoriale au cel puţin câte un consilier repartizat.
Baka Mátyás: Aş dori să ştiu dacă la comuna Mereni şi la comuna Poian au fost repartizate consilieri?
Tamás Sándor: La Mereni este repartizat domnul Baka Mátyás şi la Poian domnul Kovács Ödön.
Baka Mátyás: În şedinţa comisiei de specialitate încă nu era repartizat nimeni.
Tamás Sándor: Între timp am repartizat şi acolo. Am luat în considerare propunerile formulate în şedinţa
comisiilor de specialitate.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi
„pentru”.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru modificarea unor
hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Calinic Sabin, Albert Álmos şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Albert Álmos: Comisia nr. III a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat 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?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi
„pentru”.
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind desemnarea
persoanelor cu atribuţii de control pe linia respectării prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi
„pentru”.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 106/2008 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la programele de interes naţional în domeniul protecţiei
drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009;
Rog pe doamna consilier judeţean Tatár Márta Éva să prezinte Expunerea de motive precum şi partea
dispozitivă a proiectului de hotărâre.
Tatár Márta Éva: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate.
Baka Mátyás: Comisia nr. I a avizat favorabil proiectul hotărâre.
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi
„pentru”.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al A.T.O.P. pe primul
semestru al anului 2008;
Domnul preşedinte al ATOP Kiss Tiberiu lipseşte, este în concediu de boală, aşa că rog pe domnul
consilier judeţean Calinic Sabin să prezinte materialul redactat.
Calinic Sabin: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de material.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins „Diverse”.
Colegul nostru a împărţit un pliant despre Turul ciclist al Ţinutului Secuiesc. Eu am ţinut neapărat să
vorbim câteva minute despre acest eveniment pentru că în şedinţa anterioară au fost formulate două observaţii legate
de acest eveniment.
Referitor la observaţia domnului Calinic Sabin ca Judeţul Covasna să fie partener în această competiţie.
Dacă vă uitaţi pe coperta din spate puteţi vedea cine au fost parteneri în această competiţie: Consiliul Judeţean
Harghita, Consiliul Judeţean Covasna, Primăria Oraşului Gheorgheni, Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Primăria
Municipiului Tg. Secuiesc şi Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc. Noi am votat o sumă frumoasă pentru
această competiţie.
A doua observaţie a fost formulată de domnul Solomon Ioan referitor la acest Tur ciclist. Dacă deschideţi
pliantul pe pagina 4 sunt trecute echipele care au participat la această competiţie din Bulgaria, Turcia, Belgia,
Serbia, Ucraina, Ungaria etc. A fost o competiţie internaţională şi la competiţia pentru amatori a câştigat echipa din
Tg. Secuiesc. Eu cred că am sprijinit o competiţie bună din banii publici. După cum se vede a fost tipărit şi un pliant
înaintea competiţiei.
Albert Álmos: A mai fost o observaţie data trecută şi anume: evenimentul de ce are această denumire
„Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc”.
Eu cred că am fost foarte reţinuţi când am dat această denumire. Întâmplarea face ca luni fiind la Covasna
am observat un afiş despre o competiţie sportivă „Raliul Automobilistic a Ţării Bârsei”. Aşa că nu văd nici o
problemă dacă folosim denumirea Ţinutul Secuiesc.
Bote Aurel: Am o propunere pentru viitor: să votăm o organigramă care va fi valabilă în timp şi nu
necesită schimbări lunar.
Despre transport am discutat şi luna trecută discutăm şi acum. Transportul este o problemă de sezon, nu
trebuie discutat în fiecare lună.

Am o remarcă şi la site-ul www.covasna.info.ro care nu a fost actualizat de luni bune. Toate primăriile,
toate consiliile locale figurează cu vechea structură/conducere. Avem un compartiment care se ocupă cu actualizarea
acestui site şi propun ca site-ul să fie actualizat.
Henning László-János: Referitor la organigramă, vrând-nevrând trebuie să modificăm organigrama pentru
că există o legislaţie în vigoare care spune că angajaţii au dreptul de a trece în trepte superioare. Dacă scoatem un
post la concurs şi nu promovează nimeni, trebuie să-l modificăm. Aceste lucruri atrag după sine modificarea
organigramei. În general ce aţi spus este absolut real, pe contextul când creăm posturi noi. Sunt cazuri când suntem
obligaţi să facem modificări de acest gen.
Legat de problema cu site-ul, în noua organigramă avem un compartiment care se va ocupa de
restructurarea site-ului.
Fazakas Tibor: Luna trecută, când am discutat despre programul lapte-corn era vorba că mai multe firme
vor distribui în judeţ aceste produse. A ajuns la mine o plângere în care se zice că unele autorităţi nu eliberează la
termen, pentru firme, actele care sunt necesare pentru a participa la licitaţie.
Tulit Attila: În legătură cu Turul Ciclist, îl rog pe domnul preşedinte ca nu denumirea să fie schimbată ci
traseul să fie lărgit, în aşa fel ca să cuprindă tot Ţinutul Secuiesc.
Tamás Sándor: Cu traseul şi lungimea traseului se ocupă organizatorii.
Tulit Attila: Dacă nu este posibil schimbarea traseului, atunci să fie schimbată denumirea.
Tamás Sándor: O să transmit propunerea dumneavoastră organizatorilor.
Calinic Sabin: În legătură cu turul ciclist trebuie să învăţăm să fim parteneri şi în viitor la asemenea
organizaţii. Poate şi traseele ar trebui să cuprindă o arie mai largă în judeţ ca şi oamenii să se bucure ca spectatori.
Oamenii trebuie să ştie că este o acţiune a Consiliului Judeţean Harghita şi Covasna etc. Acest lucru nu ar strica, ar
face să atragă mai mulţi competitori.
În legătură cu denumirea trebuie, vă spun un lucru: Ţara Bârsei nu este un judeţ.
Solomon Ioan: Dacă tot s-a pomenit numele meu, domnul Albert Álmos făcea comparaţie între Ţara
Bârsei şi Ţinutul Secuiesc. Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului etc. sunt denumiri cu conotaţie pur geografică atât
etimologic şi ca sens. Nu vă supăraţi, dar Szélkelyföld este cu conotaţie politică.
Tamás Sándor: Domnul Solomon. Eu sunt colecţionar de hărţi vechi. Cea mai veche hartă din colecţia
mea este din 1541 care este făcută de un german. Pe prima hartă a Transilvaniei, făcută de un braşovean, scrie
Ciculea. E o problemă şi politică şi administrativă.
Henning László-János: Aş dori să vă spun că în şedinţa anterioară a fost adoptată o hotărâre în care a fost
aprobată legitimaţia consilierilor. Vă rog să depuneţi fotografii de tip legitimaţie la secretariatul preşedintelui sau în
format electronic pe adresa mea de e-mail henning@covasna.info.ro pentru a putea tipări legitimaţiile.
Tamás Sándor: Sunt gata buletinele de vot să reluăm punctul nouă de pe ordinea de zi.
Rog pe dl. Sztakics Istvan Attila 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.
Sztakics István Attila: Explică modul votării şi distribuie buletinele de vot pe bază de tabel nominal.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia procesul
verbal.
Îl rog pe dl. Bote Aurel, secretarul comisiei de validare, pentru că domnul preşedinte Bagoly Miklós
Levente nu este în sală, să prezinte procesele-verbale încheiate cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
unor consilieri judeţeni în consiliile de administraţie ale instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Covasna.
Bote Aurel: Prezintă procesele - verbale încheiate cu ocazia numărării voturilor.
Tamás Sándor: Rezultatele votului, aşa cum reies din procesele-verbale prezentate anterior, trebuie
consemnate într-o hotărâre.
Rog pe domnii Calinic Sabin, Demeter László şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Demeter László: Comisia nr. IV a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

19 de voturi
7 abţineri (Bartha Sándor, Fekete Carol, Fülöp Csaba, Gazda József,
Kulcsár-Terza József György, Szilágyi Sándor-Robert şi Tulit Attila)
(Au lipsit de la vot consilierii Benedek Eszter şi Bagoly Miklós Levente.)

În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 19 de voturi
„pentru” şi 7 „abţineri”.
Reluăm şi punctul zece. Îl rog pe dl. Bote Aurel, secretarul comisiei de validare, să prezinte procesulverbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în
Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.
Bote Aurel: Prezintă procesul - verbal încheiate cu ocazia numărării voturilor.
Tamás Sándor: Rezultatele votului, aşa cum reiese din procesele-verbale prezentate anterior, trebuie
consemnate într-o hotărâre.
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice
Calinic Sabin: Comisia nr. II a avizat proiectul de hotărâre.
Fülöp Csaba: Comisia nr. V a avizat proiectul de hotărâre.
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?
26 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Au lipsit de la vot consilierii Benedek Eszter şi Bagoly Miklós Levente.)
În urma supunerii la vot se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 26 de voturi
„pentru”.
La punctul diverse avem cuprins - Adresa Secretarului judeţului Covasna legată de comunicarea
proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Covasna.
Rog pe dl. domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte materialul redactat.
Sztakics István Attila: Prezintă materialul.
Tamás Sándor: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material?
Nu sunt.
Consiliul ia act de material.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Înainte de închiderea lucrărilor şedinţei vreau să vă reamintesc faptul, că potrivit art. 97, alin. (2) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni
pot iniţia/propune proiecte de hotărâri. În cazul în care aveţi propuneri/sugestii, aveţi posibilitatea de a iniţia proiecte
de hotărâri în acest sens.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.

TAMÁS Sándor
Preşedinte

VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna

