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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 18 octombrie 2010, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

18 octombrie 2010, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 469/15 octombrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 328/S/15 

octombrie 2010. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 21 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii Ambrus József, Bartha Sándor, Bándi Imre, Bodó 

Lajos, Calinic Sabin, Fazakas Tibor, Solomon Ioan, Tatár Márta-Éva şi Zărnescu 

Gheorghe. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean 

Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept 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. 181/2008, iar în calitate de invitaţi 

participă: 

 

- 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; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 23 septembrie 2010, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv 

la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

http://www.cjcv.ro/
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 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

 Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte. 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

de 23 septembrie 2010.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivele de investiţii „Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul 

din Belin de pe DJ 103 E, km 18+503”, „Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din 

anul 2010 pe drumul judeţean DJ 121 A km 42+000-42+300, judeţul Covasna” şi 

„Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 de pe drumul judeţean DJ 121 C, 

consolidare sistem rutier în zona km 3+650, judeţul Covasna”; 

 

Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii 

de zi? 

Nu sunt. 

Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zii. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 69/2010 privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Covasna 

şi Comuna Catalina, în vederea finalizării lucrărilor de reconstrucţie a Bazei de 

tratament Hătuica, comuna Catalina; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivele de investiţii „Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul 

din Belin de pe DJ 103 E, km 18+503”, „Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din 

anul 2010 pe drumul judeţean DJ 121 A km 42+000-42+300, judeţul Covasna” şi 
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„Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 de pe drumul judeţean DJ 121 C, 

consolidare sistem rutier în zona km 3+650, judeţul Covasna”; 

 

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 1 şi 2 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 69/2010 privind încheierea unui 

acord de parteneriat între Judeţul Covasna şi Comuna Catalina, în vederea finalizării 

lucrărilor de reconstrucţie a Bazei de tratament Hătuica, comuna Catalina; 

 

Am primit o sumă de 14 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltării, pentru a 

reconstrui această bază de tratament şi între timp am putut realoca de la băile mai mici 

tradiţionale 377 de mii de lei.  

Formalităţile trebuie să fie finalizate până în data de 20 octombrie 2010 ceea ce ni 

s-a comunicat printr-o adresă de la Minister. Consiliul local Catalina are azi şedinţă, în 

cazul în care noi alocăm suma respectivă ei o pot include în bugetul comunei.  

 

Rog pe domnul arhitect şef Bíró Dón{t să prezinte Expunerea de motive a 

preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Bíró Dónát: A prezentat materialele.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Baka Mátyás: Ce se va întâmpla cu acele băi tradiţionale de la care vom lua banii? 

Tamás Sándor: În total au fot 6 locaţii din care 4 băi mai mici şi două mai mari.  

Cel mai mare fiind din Hătuica urmat de Şugaş Băi. 

La trei, din cele patru mici, am făcut documentaţia în afară de Brăduţ unde au fost 

probleme cu cartea funciară.  

Deci documentaţiile sunt făcute şi aşa ne-am înţeles şi cu doamna Ministru că anul 

viitor vom continua demersurile.  

Cu banii care au rămas la băile mici putem să finalizăm lucrările atât la Hătuica 

cât şi la Sugaş Băi.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul doi 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 2010; 

 

Trebuie să rectificăm buget conform hotărârii adoptate la punctul anterior.  

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive 

a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

Ferencz Lajos: A prezentat materialele.  

 

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? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii 

„Înlăturarea efectelor inundaţiilor din anul 2010 la podul din Belin de pe DJ 103 E, km 

18+503”, „Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din anul 2010 pe drumul judeţean 

DJ 121 A km 42+000-42+300, judeţul Covasna” şi „Înlăturarea efectelor inundaţiilor din 

anul 2010 de pe drumul judeţean DJ 121 C, consolidare sistem rutier în zona km 3+650, 

judeţul Covasna”; 

 

Am primit de la Guvern 1,1 milioane de lei pe care la şedinţa ordinară i-am 

cuprins în bugetul judeţului şi am decis să refacem din aceşti bani podul de la Belin.  

Am putut finaliza documentaţia tehnică şi avizele tehnico-economice pentru 

lucrările de intervenţii la trei obiective din judeţ. E vorba de înlăturarea efectelor 

inundaţiilor de la podul din Belin. S-a executat proiectul şi a trecut şi de comisia tehnică.  

Totodată podul spre Ghidfalău, sub calea ferată şi tot aşa pe DJ 121C spre Sugaş 

Băi, consolidare mal şi 2-3 podeţe.  
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Am făcut aceste documentaţii care au trecut de comisia tehnico-economică şi 

trebuie să adoptăm indicatorii tehnico-economici, ca să putem trece la execuţie.  

 

Rog pe domnul şef serviciu Incze Gyula să prezinte Expunerea de motive a 

preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Serviciului de Administrare a 

Drumurilor Judeţene. 

 Incze Gyula: A prezentat materiale.  

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? 22 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă anunţ că o să avem şedinţă ordinară în data de 28 octombrie 2010, ora 12,00 şi 

săptămâna aceasta încep şedinţele comisiilor de specialitate.  

Csog Ignatiu: Mulţi au sesizat că la Biborţeni viteza este limitată la 30km/h în tot 

satul.  

Dacă se poate să facem ceva pentru a ridica viteza limită la cel puţin 40 km/h.  

Acolo este paradisul pentru poliţişti.  

Tamás Sándor: Rog pe domnul inginer Incze Gyula să ia legătura cu cei de la 

circulaţie pentru că trebuie să rezolvăm această problemă împreună.  

Alte observaţii dacă mai aveţi? 

Nu sunt.  

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  

 


