ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 30 aprilie 2008, ora 10,00.

Demeter János: Înainte de a începe şedinţa noastră de astăzi, aş dori să ţinem un moment
„festiv”cu ocazia inaugurării acestei săli, fiindcă o să lucrăm în continuarea în această sală. Ne-am gândit
să avem o sală multimedia, unde să ţinem conferinţele de presă şi cei care vin să viziteze judeţul aici să
aibă primul contact cu judeţul Covasna. Aici există aparatura necesară pentru a vizualiza acele lucruri pe
care dorim să prezentăm celor interesaţi. Important este ca presa, adică mass-media, să lucreze în
această sală cu viitorul consiliu. Vreau să mulţumesc cu această ocazie, reprezentanţilor presei, care au
fost alături de noi în acest mandat. Eu cred că a fost o conlucrare bună. Ţin să vă mulţumesc pentru
modul în care aţi prezentat activitatea judeţului, pentru că a fost o conlucrare corectă şi onestă, cel puţin
din punctul meu de vedere.
Ca atare, mulţumesc încă o dată în numele Consiliului Judeţean Covasna, presei pentru
activitatea comună în aceşti patru ani şi după ce vom termina această şedinţă, vă invităm să ciocnim cu
un pahar de şampanie.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30 aprilie 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. 117 din 24 aprilie 2008, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr.
170/S/ 24.04.2008.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale
„Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este
legal constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar
deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente,
Boldizsár Béla, Calinic Sabin, Fejér László Ödön, Kiss Tiberiu şi Tatár Márta Éva.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi
participă:
•
•
•
•

D-ul col. György Alfons Gheorghe - inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai
Viteazul” al judeţului Covasna;
D-ul Cîmpeanu Corneliu – comisar şef, Inspectoratul de Poliţie a judeţului Covasna;
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Covasna;
reprezentanţii mass-mediei;

Procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 martie 2008, a fost făcut public, 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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 31 martie 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.
Varga Zoltán: Domnul vicepreşedinte Vajda Lajos, propune completarea proiectului ordinii de zi
cu încă un Proiect de hotărâre şi anume:
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. Această completare a ordinii de zi se justifică
prin faptul că a avut loc licitaţia naţională în urmă căruia au rămas nişte curse neatribuite, ca urmare a

neîndeplinirii a unor condiţii de către transportatori. În perioada 10-12 mai 2008, se organizează încă o
licitaţie pentru atribuirea acestor trasee şi se impune ca să modificăm condiţiile, în sensul ca să reducem
numărul autobuzelor de rezervă de la 2 la 1, pe care nu le au aceşti transportatori, şi aşa putem să
asigurăm şi transportul pe aceste rute.
Demeter János: Este o urgenţă rezolvarea problemei.
Propun să fiţi de acord cu completarea proiectului ordinii de zi.
Vă consult dacă dumneavoastră mai aveţi propuneri,observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun votului dumneavoastră completarea proiectului ordinii de zi cu propunerea formulată mai
înainte.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi, conform propunerii
formulate.
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.
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cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor
publice de interes judeţean, pe anul 2008;
privind utilizarea în anul 2008 al fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean
Covasna;
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2007;
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Consiliul Judeţean Covasna;
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna;
privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Covasna în
managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionarea echipamente specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru” şi a cheltuielilor judeţului
Covasna legate de proiect;
privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în
vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna;
privind constituirea Grupului de lucru pentru evaluarea de mediu a „Planului
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor”;
cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de
carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
28/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniu public al judeţului Covasna din
administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor
Judeţene precum şi predarea contractelor de lucrări şi servicii aflate în derulare;
privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna a domnului Todoran Livianu Laurenţiu şi validarea desemnării ca membru în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna a domnului Cîmpeanu Corneliu;
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
a modului de îndeplinire a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare la nivelul Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2007;
asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2007;
anual al unor consilieri judeţeni pe anul 2007;
de activitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2007;


16.
17.
18.
19.
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Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să fac două precizări, şi anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii
care au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt
obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul
majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 3, 9, şi 10
pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
Pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la pct. 13 al ordinii de zi este necesar votul a două
treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în
şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la
promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele
comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului
Consiliului Judeţean Covasna.
Supun votului deschis propunerea de mai înainte.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în ordinea de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea
bugetului Consiliului Judeţean 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 d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi observaţii,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2008
al fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor
anuale de execuţie bugetară pe anul 2007;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările şi
completările ulterioare;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka
să prezinte
Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Domokos Réka: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Cine este pentru?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor
hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Kopacz László, Calinic Sabin, Henning László János şi Ágoston Ctefan să
prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos
să prezinte Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea activităţilor
cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Covasna în managementul şi implementarea proiectului
„Achiziţionarea echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie
în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în
Regiunea 7 Centru” şi a cheltuielilor judeţului Covasna legate de proiect;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului
Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUACOV”;
Înainte de a consulta preşedinţii comisiilor de specialitate doresc să fac cunoscut, că potrivit
Proiectului de hotărâre trebuie să desemnăm un mandatar în organul de conducere al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Cerban Valeriu: Eu propun ca să fie cineva din partea unei direcţii de specialitate care cunoaşte
problema şi este angajat al consiliului judeţean. Să aibă continuitate, că mandatul nostru se termină şi să
nu necesită modificare după alegeri.
Propun pe domnul arhitect şef al judeţului.
Demeter János: Domnul secretar, putem desemna ca mandatar pe domnul arhitect şef?
Varga Zoltán: Da.
Vajda Lajos: De acest proiect s-a ocupat colegul nostru Balló Attila, deci el cunoaşte cel mai
bine. Eu propun pe domnul Balló Attila.
Demeter János: Balló Attila a lucrat foarte mult la acest proiect, dar m-am gândit să fie cineva
din conducere.
Alte propuneri?
Nu sunt.
Vă mulţumesc.
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la
persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului vom folosii buletine de
vot.
Să luăm o pauză pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Demeter János: Rog pe dl. Secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de
desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să
sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Varga Zoltán distribuie buletinele de vot pa bază de tabel nominal.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Henning László János, preşedintele comisiei de numărare a voturilor, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea mandatarului în organul de
conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
Henning László János prezintă procesul-verbal.
Demeter János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie
consemnat într-o hotărâre.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate, iar d-ul Riti Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Riti Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul 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 Cerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul Riti Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Riti Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind constituirea
Grupului de lucru pentru evaluarea de mediu a „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor”;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Cerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul Riti Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Riti Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean
Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
Rog pe domnii Kopacz László şi Calinic Sabin să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul referent Teleki Csaba să prezinte Raportul Serviciului administrativgospodăresc şi patrimoniu.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Teleki Csaba: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 28/2008 privind transmiterea unor bunuri
imobile aflate în domeniu public al judeţului Covasna din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în
administrarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene precum şi predarea contractelor de lucrări
şi servicii aflate în derulare;
Rog pe domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Cerban Valeriu să prezinte Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-ul director Marin Nicolae Gheorghe să prezinte Raportul
Direcţiei de administrare a drumurilor judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Marin Nicolae Gheorghe: Direcţia de administrare a drumurilor judeţene propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului
Todoran Livianu Laurenţiu şi validarea desemnării ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Covasna a domnului Cîmpeanu Corneliu;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Cerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Domokos Réka: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul 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;

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Cerban Valeriu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate, iar domnul Riti Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de specialitate cu aviz favorabil.
Riti Raul: Direcţia dezvoltarea teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Demeter 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre cu 25 de voturi
„pentru”.
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Analiza anuală a modului de îndeplinire
a sarcinilor ce revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare la nivelul
Consiliului Judeţean Covasna pentru anul 2007;
V-a fost prezentat materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra situaţiei gestionării
bunurilor în anul 2007;
V-a fost prezentat materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al unor consilieri judeţeni
pe anul 2007;
V-au fost prezentate şi aceste materiale.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al preşedintelui
Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2007;
Permiteţi-mi să prezint materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.

DEMETER JÁNOS
Preşedinte

VARGA ZOLTÁN
Secretar al judeţului Covasna

