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CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 25 iunie 2009, ora 

12,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

Vă rog să mă scuzaţi pentru incidentul de adineauri. Această problemă are un scurt istoric. Această sală este 

folosită în comun cu prefectura şi domnul Prefect când ţine şedinţă în această sală, întotdeauna ia steagul judeţului 

din teacă. Eu am înţeles acest lucru, însă l-am rugat ca după terminarea acestor şedinţe să pună înapoi steagul 

judeţului în teaca respectivă. Eu cred că nu este corect şi frumos acest lucru. Toţi avem o sensibilitate şi respect faţă 

de însemnele statului, ale localităţilor şi ale judeţului. Acest steag este al judeţului, a fost aprobat de consiliul 

judeţean şi de care cred că toţi suntem mândrii. Nu este frumos să ajungem în situaţii de genul aceasta. Nu este 

prima dată când ori dispare, ori ajunge pe jos steagul judeţului.  

Vă rog frumos să mă scuzaţi pentru incidentul de adineauri.  

Înainte să întrăm în dezbateri, aş dori să vă reamintesc că de un an de zile lucrăm împreună, în această 

formaţiune şi aş dori să vă prezint câteva date statistice după ce deschidem oficial lucrările şedinţei consiliului 

judeţean.  

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25 iunie 2009, ora 12,00 s-a 

făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 90 /19 iunie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 272/S/19 iunie 2009. 

 Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal 

constituită, fiind prezenţi, dl secretar? 

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

motivat domnul consilier Bote Aurel, este plecat în străinătate. 

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.  

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna; 

- Dl. Szilágyi Zsolt – director – Şcoala populară de arte şi meserii; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 

Covasna; 

- 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; 

 

Ceea ce am vrut să vă spun înainte să intrăm în dezbateri este că trebuie să-i felicităm pe domnii, consilieri 

Kiss Tiberiu şi Bándi Imre, ei în luna iunie îşi sărbătoresc ziua de naştere. 

Totodată aş vrea să vă mulţumesc pentru munca dumneavoastră de un an pentru că de un an de zile, în 

această formaţiune, suntem împreună şi aş vrea să vă informez că am ţinut până acum 19 şedinţe din care prima a 

fost şedinţa de constituire şi am ţinut 11 şedinţe ordinare şi 7 şedinţe extraordinare. 

Am adoptat în total 191 de hotărâri din care 126 au fost adoptate în anul 2008 şi 65 anul acesta. 

Numărul total al hotărârilor atacate este 3 din care 2 au fost atacate de către Prefect iar o hotărâre a fost 

atacat de o persoană fizică. 

Încă o dată vă mulţumesc pentru munca dumneavoastră de până acum şi sper că vom merge fără incidente 

înainte. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 mai 2009, 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. 

http://www.covasna.info.ro/


 Cine este pentru? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 mai 2009.  

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 05 iunie 2009, 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? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 05 iunie 2009. 

 

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. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul programului „Lapte 

Corn” pentru anul şcolar 2009-2010; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 131/2007 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Drumurilor Judeţene ca serviciu public 

de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Covasna;  

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul II 

al anului 2009 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii 

privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei ;  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2009”; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice 

de interes judeţean pe anul 2009;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de şcolarizare şi a taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 

2009/2010, precum şi a Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de personal ale Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna; 

8. 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;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii judeţului Covasna din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele 

Harghita şi Covasna”;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor se fezabilitate întocmite pentru amenajarea unor case de tip 

familial în municipiul Sfântu Gheorghe respectiv în oraşul Întorsura Buzăului, în cadrul Proiectului 

„Închiderea Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului prin înfiinţarea unor case de tip familial”; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 177/2008 privind 

aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna la Proiectul 

„Iniţiativa Copiii Străzii”;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea închiderii până la sfârşitul anului 

2009 a Centrului de Plasament nr. 2 Târgu Secuiesc şi a Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului, 

din cadrul Direcţiei Generale de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;  

13. Raportul de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2008;  

14. Informare privind aspectele constatate în urma controlului complex metodologic privind activităţile 

desfăşurate de lucrătorii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor şi de cei ai 

serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Covasna; 

15. Diverse  

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

http://www.covasna.info.ro/


Cine este pentru?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume: 

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 5, 9 şi 11 pentru adoptarea cărora 

este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

 

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 proiectelor 

de hotărâri să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv 

rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea plafoanelor 

valorice pe produse în cadrul programului „Lapte Corn” pentru anul şcolar 2009-2010; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. 

director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

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

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 131/2007 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a 

Drumurilor Judeţene ca serviciu public de interes judeţean în subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

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? 

Fazakas Tibor: Consilierii din fracţiunea PCM-MPP dorim nişte informaţii suplimentare în legătură cu 

acest proiect de hotărâre. 

Ştim că această direcţie a existat şi până acum şi atunci ne întrebăm de ce este nevoie să reorganizăm 

această direcţie. Care este problema? Nu are structură suficientă? Nu este destul de bine dotat? Care sunt problemele 



pentru care trebuie să reorganizăm? 

Tamás Sándor: Rog pe domnul administrator public, Klárik László să răspundă la întrebările formulate de 

domnul consilier.  

Klárik László: Nu este vorba de reorganizare, pur şi simplu am operat nişte modificări, mai ales de ordin 

semantic în Regulamentul de organizare şi funcţionare. În Regulamentul de organizare şi funcţionare care este în 

vigoare sunt cuprinse unele elemente care nu fac parte din obiectul de activitate al direcţiei. De exemplu: art. 16 pct. 

46 „Coordonează şi urmăreşte derularea programelor de alimentare cu apă, cele cu fonduri conform HGR nr. 

577/1997”. Au fot nişte scăpări atunci când direcţia a fost scoasă din structura aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna, transferându-se şi nişte atribuţii care aparţin de Direcţia de Dezvoltare a Teritoriului.   

Am eliminat aceste elemente care nu erau în corelaţie cu ceea ce se ocupă dumnealor. 

Pe de altă parte, am introdus nişte modificări, care optimizează fluxul de informaţii între Direcţia de 

Administrare a Drumurilor Judeţene şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. Este vorba de 

avizarea principalelor documente pe care le eliberează Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene.  

Am considerat că unele elemente depăşesc mult cadrul legal în care poate să funcţioneze un astfel de 

serviciu public. Aş cita unele elemente la care am operat modificări conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare care este valabil astăzi sunt prevăzute atribuţii precum: „Organizează şi asigură funcţionarea comisiei 

tehnico-economice”- art. 16 pct. 33, care este fals pentru că această comisie este în organizarea vicepreşedintelui 

care coordonează activitatea Direcţiei de Dezvoltare a Teritoriului, iar secretariatul comisiei este asigurat de 

arhitectul şef. „Eliberează autorizaţii pentru transporturi agabaritice pe drumuri judeţene”- art. 16 pct. 39- care este 

în atribuţia consiliului judeţean. „Asigură valorificarea eficientă a plantaţiilor de pe zona drumurilor de 

administrare”- art. 16 pct. 40-  care este atribuţia consiliului judeţean.  

Am pus lucrurile la loc, ca entitate care are în gestionare drumurile judeţene să se ocupe cu ceea ce trebuie 

să se ocupe.  

Aceste modificări, cum am precizat şi în nota de fundamentare, au fost necesare pentru a elimina nişte 

redundanţe care existau în atribuţiile acestei instituţii.  

E bine să stabilim cine cu ce se ocupă. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Dacă sunt şi alte întrebări? 

Fazakas Tibor: Am înţeles că se recunoaşte că acest organ care a existat până acum, a fost ineficient. 

Tamás Sándor: Eu nu am înţeles aşa ceva.  

Fazakas Tibor: Am dori nişte informaţii în legătură cu ce activitate a avut această direcţie, de când a fost 

înfiinţată şi până în prezent.  

Tamás Sándor: Îl rugăm pe domnul director să pregătească un raport de activitate pentru şedinţa 

următoare.  

Dacă tot suntem la drumuri aş dori să vă informez că acum o săptămână am fost anunţaţi, de la Alba Iulia, 

că am câştigat primul proiect care vizează reabilitarea drumurilor judeţene din POR. Este vorba despre drumul 

judeţean între Covasna – Zăbala – Cătălina - Tg. Secuiesc, pe o distanţă de 19 km, la care suntem în faza de 

precontractare. Colegii noştri, din aparatul de specialitate, depun astăzi la Alba Iulia proiectul de execuţie detaliat. 

Urmează în toamnă să încheiem contractul şi în primăvară să începem lucrările.  

Am ţinut să vă informez despre acest proiect deoarece colegii din aparatul de specialitate au lucrat foarte 

mult la acest proiect şi foarte mulţi, din afara acestei săli, ne întreabă ce am făcut în acest an. Nu de mult, am auzit 

ceva de genul acesta chiar şi în această sală, adică unde sunt investiţiile? 

Dar iată, putem arăta ce am făcut pentru acest judeţ. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

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

selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna pe semestrul II al anului 2009 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei; 

 

Rog  pe domnii Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele. 

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? 



Calinic Sabin: Noi am încercat să analizăm cât mai aprofundat acest proiect şi s-a formulat o propunere, 

adică să completăm această comisie cu câte o persoană propusă de fiecare grup politic.  

Henning László János: Ca să fie impar trebuie să completăm şi cu persoane din aparatul de specialitate. 

Deci în loc de două persoane din partea autorităţii finanţatoare, trebuie să fie trei. 

Tamás Sándor: Eu cred că este o propunere corectă.  

La art. 1 alin. (1) pct. 2 va fi „Doi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna” şi după pct. 5 se va include încă un punct care va avea următorul cuprins: „Câte un specialist 

desemnat de cele trei fracţiuni politice din cadrul Consiliului Judeţean Covasna”. Tot aşa şi la art. 2 alin. (1) la 

comisia de soluţionare a contestaţiilor.  

Aşa e bine domnul Calinic? 

Calinic Sabin: Sigur.  

Tamás Sándor: Alte observaţii dacă mai aveţi? 

Tulit Attila: Noi în comisia de specialitate aşa am înţeles că numărul membrilor din această comisie este 

prevăzut de lege şi numărul specialiştilor exteriori trebuie să fie mai mare decât numărul membrilor din aparatul de 

specialitate.  

Tamás Sándor: Formaţiunile politice vor nominaliza câte un specialist exterior.  

Tulit Attila: Noi nu suntem de acord să numim încă trei specialişti externi în această comisie. Credem că 

ar trebui să avem mai mare încredere în specialiştii desemnaţi de instituţiile publice.  

Tamás Sándor: Legislaţia sună în felul următor: „Comisiile de selecţie sunt alcătuite dintr-un număr impar 

de membri, după cum urmează: 

- reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare;  

- specialişti cu experienţă de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea 

de finanţare.  

Specialiştii prevăzut la alin. (2) lit. „b” nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract 

individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul 

reprezentanţilor autorităţii. 

Membrii comisiei de selecţie sunt numiţi prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorităţii 

finanţatoare. 

Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii de 

selecţie.” 

Reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare sunt mai multe: o să fie domnul vicepreşedinte şi doi consilieri din 

aparatul de specialitate ai Consiliului Judeţean Covasna.   

La specialişti nu este prevăzut câţi specialişti trebuie să fie în comisie.  

Propunerea noastră este ca să fie domnul vicepreşedinte, doi consilieri din aparatul de specialitate, trei 

reprezentanţi din trei instituţii şi trei reprezentanţi numiţi de formaţiunile politice, care nu sunt consilieri judeţeni.  

Dacă hotărârea va fi adoptată, vom trimite o adresă către formaţiunile politice, care fac parte din Consiliul 

Judeţean Covasna, prin care vom solicita să desemneze câte un specialist, care să nu fie persoană angajată cu 

contract individual de muncă la autoritatea finanţatoare şi să aibă minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care 

se organizează sesiunea de finanţare. O să anexăm la adresa respectivă şi legislaţia în vigoare. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri? 

Nu sunt.  

Supun la vot amendamentul domnului Calinic Sabin, completat de amendamentul domnului vicepreşedinte 

Henning László János aşa cum vi le-am prezentat. 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 9 „abţineri” (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy András, Fülöp 

Csaba, Bándi Imre, Tulit Attila, Kulcsár-Terza József-Gyögy, 

Csog Ingnatiu, Bartha Sándor.) 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 9 „abţineri” s-a adoptat amendamentul propus. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitatea sa, cu modificările aprobate mai înainte. 

Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 9 „abţineri” (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy András, Fülöp 

Csaba, Bándi Imre, Tulit Attila, Kulcsár-Terza József-Gyögy, 

Csog Ingnatiu, Bartha Sándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 9 „abţineri”, se aprobă hotărârea conform 

modificărilor. 

 

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

„Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul 

judeţului Covasna, în anul 2009”; 

 



Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna.  
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2009; 

 

 Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil.  

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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

şcolarizare şi a taxelor de şcolarizare pentru anul şcolar 2009/2010, precum şi a Organigramei, a Statului de funcţii 

şi a numărului de personal ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. 

director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Baka Mátyás: Comisia economică propune ca acei elevi care fac paralel mai multe secţii să primească 

sprijin pentru o singură secţie şi restul să fie suportat de elev. 

Tamás Sándor: Propunerea mi se pare logică.  

Vă consult dacă mai sunt şi alte propuneri? 

Ferencz Lajos: O să-o cuprindem la pct. 7 în anexa nr. 2 şi va suna în felul următor „Taxă de reînscriere, 

respectiv taxa pentru a doua sau mai multe discipline”.  

Tulit Attila: La reînscriere să se ţină cont şi de faptul dacă s-au întrerupt studiile din motive de sănătate sau 

familiale. 

Henning László János: Reînscrierea nu se referă la cazul de întrerupere a studiilor ci se referă la cazul în 

care un elev a terminat deja studiile la o secţie şi vrea să se reînscrie la o altă secţie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun la vot amendamentul formulat de domnul Baka Mátyás.  

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă amendamentul.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitatea sa, cu modificarea aprobată mai înainte. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 



Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

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

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management 

al deşeurilor în judeţul Covasna; 

 

Având în vedere faptul că proiectul conţine o prevedere prin care se desemnează un reprezentant al 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management 

al deşeurilor în judeţul Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu 

privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în 

judeţul Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Ambrus József.  

Tulit Attila: Dacă am înţeles bine, acest organ este compus din primari. Nu ar trebui să nominalizăm pe 

cineva din conducerea consiliului judeţean? 

Tamás Sándor: De obicei fac parte primarii, dar nu este o regulă. 

Tulit Attila: Eu înţeleg că nu este o regulă, dar se vor lua decizii importante.  

Tamás Sándor: Îi vom consulta înainte de luarea deciziilor.  

Tulit Attila: Fracţiunea PCM-MPP îl propune pe dl. Dr. Fekete Carol.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte propuneri. 

Nu sunt. 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Fekete Carol: Accept. 

Ambrus József: Accept. 

  

Tamás Sándor: Rog colegii să pregătească buletinele de vot.  

Până când se pregătesc buletinele de vot, mergem mai departe şi o să revenim la acest punct. 

 

La punctul opt 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 Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef 

Biró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii judeţului 

Covasna din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de 

management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect 

şef Biró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Biró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 



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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiilor se 

fezabilitate întocmite pentru amenajarea unor case de tip familial în municipiul Sfântu Gheorghe respectiv în oraşul 

Întorsura Buzăului, în cadrul Proiectului „Închiderea Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului prin înfiinţarea 

unor case de tip familial”; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna.  
 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

ridicat? 

Biró Dónát: Am discutat azi de dimineaţă şi cu domnul secretar despre documentaţie şi am ajuns la 

concluzia că trebuie să aprobăm documentaţiile de avizare şi nu studiile de fezabilitate. Faţă de ceea ce s-au avizat în 

comisiile de specialitate s-au făcut completările necesare, a primit şi avizul Comisiei tehnico-economice.  

Tamás Sándor: Propuneţi reformularea titlului? 

Biró Dónát: Da, în sensul ca nu studiile de fezabilitate să fie aprobate ci documentaţiile de avizare.  

Vass Mária: În documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie nu vor fi cuprinse valoarea de achiziţie 

a clădirilor şi la propunerea domnului arhitect şef am scos aceste valori, dar în totalitate valoare proiectului nu se 

schimbă. 

Se schimbă valoarea documentaţiei faţă de studiul de fezabilitate care a fost întocmit mai înainte şi a fost 

prezentat în comisiile de specialitate, şi în care fost introdus şi valoarea clădirii.  

Biró Dónát: În prima fază, în studiul de fezabilitate a fost inclus şi valoarea clădirii şi valoarea lucrărilor 

care vor fi executate. Varianta corectă nu este studiu de fezabilitate, conform noilor reglementări, pentru că se 

întocmeşte documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, care cuprinde doar valoarea lucrărilor nu şi valoarea 

de achiziţie a clădirilor. Dar valoarea totală a proiectului în ansamblul său nu se schimbă. 

Varga Zoltán: Se propune ca în tot cuprinsul hotărârii sintagma „studiilor de fezabilitate” să fie înlocuit  

cu sintagma „documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţie”.  

Potrivit noilor reglementări, studiul de fezabilitate se întocmeşte pentru investiţii noi şi extinderi iar pentru 

restul de lucrări se întocmesc documentaţii de avizare, de aceea propunem să fiţi de acord cu aceste modificări. 

Tamás Sándor: Supun la vot modificarea propusă. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă modificarea. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitatea sa cu modificarea aprobată mai înainte. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 177/2008 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna la Proiectul „Iniţiativa Copiii Străzii”; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna.  



 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor 

organizatorice în vederea închiderii până la sfârşitul anului 2009 a Centrului de Plasament nr. 2 Târgu Secuiesc şi a 

Centrului de Plasament nr. 3 Întorsura Buzăului, din cadrul Direcţiei Generale de asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna.  
 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

ridicat? 

Vass Mária: Am înţeles că în comitetul consultativ s-a discutat problema intabulării acestor imobile.  

Direcţia are în administrare aceste clădiri. Prin hotărâre a fost aprobat contractul de administrare între 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Consiliul Judeţean Covasna.  

La art. 9 alin. (5) din contractul de administrare consiliul judeţean se obligă să intabuleze dreptul de 

proprietate asupra acestor imobile în favoarea consiliului judeţean şi cu drept de administrare pentru D.G.A.S.P.C. 

Consiliul judeţean era cel care avea această sarcină de a intabula aceste imobile. După cunoştinţele mele, 

până în prezent, nu s-a făcut acest lucru.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu acest proiect de hotărâre? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

 

Revenim la punctul şapte, rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare 

a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă 

la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletenele de vot pe bază de tabel nominal.  S-au 

împărţit buletinele de vot pentru toţi cei 29 de consilieri judeţeni prezenţi, precum şi pentru domnul Preşedinte, deci 

în total 30 de buletine de vot. 

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să prezinte procesul-verbal încheiat 

cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul-verbal.  

 

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reies din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie consemnat 

într-o hotărâre. 



 

Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă materialul.  

Tamás Sándor:Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, 

iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

prezentat.  

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al unui consilier judeţean pe 

anul 2008; 

 

Aţi primit materialul de la acest punct. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de Raport. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Informare privind aspectele constatate în urma 

controlului complex metodologic privind activităţile desfăşurate de lucrătorii Serviciului Public Comunitar Judeţean 

de Evidenţă a Persoanelor şi de cei ai serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 

Covasna; 

 

Aţi primit Informarea în scris. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de Informare. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins „Diverse”. 

Aşi dori să vă anunţ că o să iau 10 zile din concediul de odihnă, restant pe anul 2008, în perioada 29 iunie -

10 iulie 2009. 

Henning László-János: Şi eu o să mă duc în concediu de odihnă în perioada 13 -17 iulie 2009. 

Demeter János: Eu o să mă duc în concediu de odihnă în perioada 03 - 07 iulie 2009.  

Tamás Sándor: Vă anunţ că şedinţa ordinară în luna iulie va avea loc în data de 30 iulie ora 12,00. 

 

 Stimaţi consilieri. 

 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 


