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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 28 octombrie 2010, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28
octombrie 2010, 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. 470 / 22 octombrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 333 /S/22
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 29 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipseşte domnul consilier Tulit Attila.
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:
- Dl. Fodor István – primar – Primăria Comunei Bodoc;
- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeul Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti
Múzeum;
- Dl. Imreh István Attila – director – Centrul de cultură al judeţului Covasna –
Kovászna Megyei Művelődési Központ;
- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- Dl. Deák Gyula – director – Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune –
H{romszék”;
- Dl. Kozma Béla – şef serviciu – Camera Agricolă Covasna;
- Dl. Fejér Sándor – director – S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe;
- Dl. Papp Adolf – director – Crucea Roşie Română – filiala Covasna;
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- 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 extraordinare din data de 06 octombrie 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.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 06 octombrie 2010.
Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 octombrie 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.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 18 octombrie 2010.
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 prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea
acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume:
Proiect de hotărâre cu privire la numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sfântu Gheorghe.
Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu acest proiect, iar comisiile
de specialitate nr. II şi V au avizat favorabil Proiectul de hotărâre.
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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?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiţie „Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc,
lucrări de renovare parţială la corpul A, aripa stângă – intervenţii de urgenţă”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor din aglomerările Sfântu
Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura Buzăului şi Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar destinat comunităţilor
afectate în urma dezastrului ecologic produs în data de 4 octombrie 2010 în Ungaria,
judeţul Veszprém;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor
evidenţiate în afara bugetului local pentru anul 2010;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice
subordonate acestuia pentru anul 2011;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managementului Centrului de Cultură al Judeţului Covasna - Kovászna Megyei
Művelődési Központ, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean
Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pe anul 2011 a programului „Centre
de Informare ale Reţelei Europe Direct în 2009-2012”;
Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în
Consiliul administrativ al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék”;
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Covasna nr. 46/2010 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din
bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Kozma Béla în funcţia publică de şef
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

serviciu la Camera Agricolă Judeţeană Covasna - Kovászna Megyei Agrárkamara;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisei Tehnico Economice a Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
41/2008 privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în
programul de transport judeţean;
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor obţinute la competiţia judeţeană „Cel
mai îngrijit sat din judeţului Covasna” pentru anul 2010, respectiv premierea satelor
clasate pe primele trei locuri;
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unor
bunuri mobile din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al judeţului Covasna şi în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor necesare cumpărării în
proprietatea publică a judeţului Covasna a unor bunuri imobile şi mobile-părţi din
Ansamblul tehnic plan inclinat de la Covasna-Comandău;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia
Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia
Copilului Covasna, cu modificările ulterioare;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi;
Proiect de hotărâre cu privire la numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru
ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán
Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Diverse.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
30 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 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
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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, 4, 5 şi 9 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 16 de pe ordinea 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?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 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 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie
„Reabilitarea Ansamblului Muzeului Naţional Secuiesc, lucrări de renovare parţială la
corpul A, aripa stângă – intervenţii de urgenţă”;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónat să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Bíró Dónat: 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
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici
aferenţi investiţiilor din aglomerările Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Întorsura
Buzăului şi Covasna;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul
Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nagy András: Este un proiect amplu, cu sumă foarte mare şi mă interesează care
este contribuţia noastră, dacă avem bani disponibili şi dacă va creşte preţul apei
potabile?
Klárik László: Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Covasna este zero lei.
Contribuţia va fi plătită de firma care operează cu aceste sisteme, iar în ceea ce priveşte
creşterea tarifelor există un proiect financiar pe 20 de ani de zile cu evaluarea tarifelor.
Nagy András: Proiectul depinde de preţul apei?
Klárik László: Sigur. Firma trebuie să demonstreze că este în stare să funcţioneze
în condiţii de rentabilitate.
Bíró Dónát: În completare aş dori să vă spun, că ieri a avut loc şedinţa Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Aquacov şi au fost adoptate aceste viitoare măsuri.
Proiectul a fost aprobat pe 25 de ani şi nu 20 cum a spus domnul Kl{rik.
Tariful apei în cele patru oraşe din judeţ diferă. În ceea ce priveşte municipiul Sf.
Gheorghe o să fie o ajustare a preţului de 5% faţă de cât este acum. Pentru celelalte
localităţi sunt diferenţe mai mari, pentru că era foarte ieftin la Tg. Secuiesc şi acolo au
realizat şi cele mai mari pierderi pe operator. Toate celelalte oraşe şi- au ridicat tarifele
dar trebuie să mai fie o corecţie până la valoarea de 2,25 de lei/mc. Unde să fie o creştere
puţin mai mare la apa menajeră acolo tarifele sunt mici şi trebuie să se ridice la valoarea
1,70 de lei.
Tamás Sándor: Consiliul Judeţean Covasna este parte în această asociaţie cu 3%
şi am ţinut să fim acolo pentru că noi am iniţiat, am organizat această asociaţie
intercomunitară.
Din păcate, oraşul Baraolt nu a vrut să participe nici în acest program judeţean,
program de altfel care însumează 86 de milioane de Euro fără TVA.
Toate localităţile au aprobat deja aceşti indicatori şi pe care urmează să-i
adoptăm şi noi.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii la proiectul de hotărâre?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30

de voturi
-

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 cu privire la
acordarea unui ajutor umanitar destinat comunităţilor afectate în urma dezastrului
ecologic produs în data de 4 octombrie 2010 în Ungaria, judeţul Veszprém;
Cu permisiunea dumneavoastră aş dori să vă arăt câteva poze făcute la faţa
locului după dezastrul ecologic care s-a produs în judeţul Veszprém, judeţ înfrăţit cu
judeţul nostru scriptic de 10 ani, dar de vreo 40 de ani avem relaţii foarte bune cu acest
judeţ.
Cei din judeţul Veszprém în cursul a 10 ani de zile ne-au ajutat mult, atât la
evenimente culturale, umanitare cât şi social educaţionale.
Am primit 14 milioane de forinţi, sumă care a fost destinată programelor şi
proiectelor umanitare, sociale, culturale şi educaţionale.
Prezintă un slide show.
Credem că este de datoria noastră să-i ajutăm pe cei loviţi de dezastrul ecologic,
nu numai pentru faptul că suntem înfrăţiţi şi pentru că ei ne-au ajutat pe noi, ci pentru
că este după cum spun specialiştii cea mai mare catastrofă ecologică din Europa care s-a
produs în ultimii 50 de ani.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na consilier Pásztor Csilla să prezinte Raportul Compartimentului
Relaţii Externe, Mass-media.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Pásztor Csilla: Compartimentul Relaţii Externe, Mass-media propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Această acţiune caritabilă o facem împreună cu Crucea Roşie, ei
vor vira această sumă în contul special creat pentru primirea acestor sume.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Avem o propunere şi anume: propunem ca în
viitor să nu dăm informaţii presei despre hotărâri care încă nu au fost adoptate.
Nu e vorba că nu susţinem acest proiect dar ce se va întâmpla dacă nu primeşte
votul necesar pentru a fi adoptat şi deja a apărut în media locală ştirea că a fost adoptat.
Tamás Sándor: Nu era vorba că a fost adoptat ci că propunem să fie adoptat.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru 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;
Faţă de proiectul de hotărâre prezentat în comisiile de specialitate, în materialul
supus astăzi votului dumneavoastră, am mai făcut o completare şi anume: am cuprins
suma de 100.000 lei pentru premierea câştigătorilor competiţiei judeţene „Cel mai
îngrijit sat din judeţul Covasna” pentru anul 2010, competiţie care a fost iniţiată de
Consiliul Judeţean Covasna prin Hotărârea nr. 146/2009.
De altfel, această completare a fost prezentată verbal şi în comisiile de
specialitate.
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 rapoartele de avizare.
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: Avem observaţie în legătură cu suma de 115 mii de lei pentru
unităţile de cult şi în comisia economică am obiectat că materialul care ne-a fost
prezentat, avea lipsuri.
Propunem ca în viitor când acordăm asemenea sume să ne fie prezentat şi
procesul-verbal al comisie de atribuire a acestor sume. Dorim să ştim câte solicitări au
fost depuse, ce sume au fost solicitate şi care sunt solicitanţii care vor primi bani.
Tamás Sándor: Rog pe domnul director Ferencz Lajos ca în viitor să avem în
vedere această cerinţă.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

9

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local
pentru anul 2010;
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 rapoartele de avizare.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 pentru
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice subordonate acestuia pentru
anul 2011;
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 rapoartele de avizare.
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
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte 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 să fiţi de acord să modificăm proiectul de hotărâre în sensul că domnul
administrator public, prin adresa nr. 830 din 20 octombrie 2010, propune avansarea în
treapta de salarizare imediat superioară a domnului Sz{sz Jenő, consilier clasa I, grad
profesional superior, treapta 3 de salarizare.
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 rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre în forma modificată.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului de Cultură
al Judeţului Covasna - Kov{szna Megyei Művelődési Központ, instituţie publică aflată
în subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
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.
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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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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 cofinanţării pe anul 2011 a programului „Centre de Informare ale Reţelei
Europe Direct în 2009-2012”;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar d-na consilier Sándor Laura să prezinte Raportul Centrului de Informare
Europa Direct.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sándor Laura: Centrul de Informare Europa Direct 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

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
numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul administrativ al
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék”;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul administrativ al
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék” şi ţinând cont de ROF al
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Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se
iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Covasna în Consiliul administrativ al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune –
H{romszék”, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul vicepreşedinte
Demeter János.
Kulcsár-Terza József-György: Fracţiunea PCM propune pe domnul consilier
Bándi Imre.
Tamás Sándor: Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Demeter János: Accept.
Bándi Imre: Accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot noi mergem mai
departe.
Tatár Márta Éva: Deoarece mai avem un proiect de hotărâre la care trebuie să
votăm prin vot secret, propun ca să votăm împreună în cele două cazuri ca să nu
întrerupem de două ori şedinţa şi să câştigăm timp.
Tamás Sándor: O să reluăm acest punct la sfârşitul şedinţei acum mergem mai
departe.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
46/2010 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de
recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul
Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010;
Demeter László: Am interes personal la acest proiect şi nu voi participa la vot.
Tamás Sándor: Bine, vom consemna în Procesul-verbal.
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 rapoartele de avizare.
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?
Cine este contra?

29 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” (nu a participat la vot domnul
consilier Demeter László), se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind numirea domnului Kozma Béla în funcţia publică de şef serviciu la Camera
Agricolă Judeţeană Covasna - Kovászna Megyei Agrárkamara;
Rog pe domnul Kozma Béla să se prezinte.
Kozma Béla: Mă numesc Kozma Béla şi am terminat la Cluj facultatea de
zootehnie la Institutul Agronomic Dr. Petru Groza. Din anul 1982 cei care am absolvit
Institutul de studii superioare am lucrat la CAP după care am lucrat la Avicola de Stat
până când s-a desfiinţat, după care am lucrat la SC Nutricod Codlea, după care la
Avicola Abofarm din Ungaria. Din anul 2006 sunt director adjunct la Oficiul Judeţean
de Consultanţă Agricolă. Consultanţa Agricolă s-a transformat din decembrie anul
trecut în Camera Agricolă. Aşa se numeşte Camera Agricolă dar camera agricolă
reprezintă altceva. Deocamdată asta e denumirea Oficiului Judeţean de Consultanţă.
Am lucrat şi în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie Bucureşti şi în cadrul Oficiului de Reproducţie şi Selecţie din judeţul
Covasna.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Fazakas Tibor: Acum o să adoptăm hotărârea prin care va fi numit domnul
Kozma Béla în funcţia de şef serviciu la Camera Agricolă Judeţeană Covasna dar aşa
consider că ar fi trebuit să cunoaştem toţi candidaţii pentru această funcţie.
Nu am nimic împotriva domnului Kozma dar cred că ar fi trebuit să cunoaştem
şi ceilalţi candidaţi.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Această instituţie este în subordinea Consiliului Judeţean Covasna începând cu
data de 1 februarie 2010 după care a fost scos postul la concurs, care a fost publicat atât
în cotidienele locale cât şi la sediul instituţiei.
Singurul candidat a fost domnul Kozma Béla.
Kozma Béla: Nu am vrut să prelungesc prezentarea mea, dar dacă aveţi întrebări
stau la dispoziţia dumneavoastră oricând.
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Bagoly Miklós-Levente să
prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte
Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009
privind reorganizarea şi funcţionarea Comisei Tehnico - Economice a Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 41/2008 privind
înfiinţarea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de
transport judeţean;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul
administratorului public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László: Administratorul public propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea rezultatelor obţinute la competiţia judeţeană „Cel mai îngrijit sat din
judeţului Covasna” pentru anul 2010, respectiv premierea satelor clasate pe primele trei
locuri;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul
administratorului public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László: Administratorul public propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
La competiţie au participat 10 comune şi anume: Bodoc, Breţcu, Cernat, Chichiş,
Ghelinţa, Ozun, Reci, Sânzieni, Turia şi Vârghiş.
A fost numită o comise care pe baza criteriilor a ales câştigătorii.
Iniţial am vrut să alegem cel mai îngrijit sat al Ţinutului Secuiesc dar pe urmă
fiecare judeţ a organizat separat această competiţie.
În judeţul Covasna pe primul loc este Comuna Bodoc, pe locul II este Comuna
Ghelinţa iar pe locul III este Comuna Breţcu.
Când am adoptat hotărârea pentru organizarea competiţie şi regulamentul, am
votat şi o sumă pentru aceste comune, pe care am şi pus deoparte din bugetul nostru.
Domnul primar al Comunei Bodoc este prezent. Felicitări!
(Domnul Preşedinte înmânează domnului primar o diplomă.
Cei din sală aplaudă.)
Fodor István: Nu puteţi să spuneţi că am câştigat întâmplător pentru că şi în anul
2004 am câştigat.
Tamás Sándor: De la Ghelinţa nu este prezent nimeni aşa că îl rugăm pe domnul
consilier Baka M{ty{s să le ducă „Diploma”. Tot aşa îl rugăm pe domnul consilier
Dimény György să ducă şi să înmâneze „Diploma”, primarului Comunei Breţcu.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit a unor bunuri mobile din
domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
în domeniul privat al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean
Covasna;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea iniţierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a
judeţului Covasna a unor bunuri imobile şi mobile-părţi din Ansamblul tehnic plan
inclinat de la Covasna-Comandău;
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?
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Tatár Márta Éva: În comisia VII s-a formulat întrebarea de ce trebuie să
cumpărăm, cu bani, când firma datorează sume imense Consiliului Local Comandău.
Propunem ca sintagma „cumpărării” să fie înlocuită cu sintagma „achiziţionării”.
Considerăm că aşa firma poate compensa datoria către Consiliul Local.
Tamás Sándor: Doamna consilier are dreptate, pentru că această firmă de la care
am iniţiat să cumpărăm are datorii imense la Consiliul Locala Comandău.
Bodó Lajos: Are o datorie de 1.886 miliarde de lei vechi.
A avut datorii şi către Consiliul Local Covasna dar ei au rezolvat prin sechestru.
Firma este în insolvenţă dar trebuie să găsim soluţii pentru compensare, pentru
că dacă noi plătim, banii vor fi luaţi de bănci şi de stat şi nu va ajunge nimic la consiliul
local.
Tamás Sándor: Eu aş propune să adoptăm propunerea doamnei consilier şi să
schimbăm „cumpărării” cu sintagma „achiziţionării”.
Calinic Sabin: Dacă Brafor S.A. este dator la Consiliul Locala Comandău, noi nu
putem deveni proprietari în compensare cu datoria.
Tamás Sándor: Logic ar fi să iniţieze această compensare Consiliul Local
Comandău după care rezolvăm noi cu Consiliul Local.
Eu propun să amânăm şi să discutăm cu cei de la Comandău
Fazakas Tibor:Dar firma are un lichidator judiciar.
Calinic Sabin: Da, dar în primul rând se execută datoriile statului şi datoriile
bugetelor locale. Dacă creditorul, care este Consiliul Local Comandău vine în faţa
lichidatorul cu propunerea de compensare, cu cea mai mare bucurie va fi acceptată
propunerea.
Bodó Lajos: Dacă noi tot vrem să cumpărăm pe urmă, eu propun să pregătim un
alt proiect de hotărâre, pentru şedinţa următoare, cu privire la evaluarea respectivelor,
bunuri imobile şi mobile părţi din Ansamblul tehnic de plan înclinat.
Calinic Sabin: Lichidarea se face pe baza unei expertize.
Tamás Sándor: Eu propun să amânăm.
Vă consult dacă sunteţi de acord cu amânarea proiectului de hotărâre?
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, s-a amânat proiectul de
hotărâre.
Deşi am votat ordinea de zi, ca să economisim timp, aş vrea să propun să fiţi de
acord să dezbatem acum proiectul de la punctul 21 de pe ordinea de zi, pentru că la
acest punct sunt nominalizări şi colegii să poată pregăti buletinele de vot, ca să nu
aşteptăm la ultimul punct.
Vă consult dacă sunteţi de acord să dezbatem acum proiectul de hotărâre de la
punctul 21 de pe ordinea de zi?
Cine este pentru?
Cine este contra?

30 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, s-a aprobat propunerea.
Kulcsár Terza József György: Consilierii din fracţiunea PCM-MPP, solicităm o
pauză de 5 minute, ca să ne consultăm în legătură cu punctul 21.
Tamás Sándor: Bine.
Luăm o pauză de 5 minute.
După pauză.
La punctul douăzecişiunu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de
manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Covasna ca membrii în Comisia de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului
Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna
prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca
membrii în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager
la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe, vom folosi
buletine de vot.
Săptămâna trecută a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe şi Consiliul de
Administraţie a decis lansarea concursului pentru postul de manager al Spitalului.
După şedinţa comisiei, luni am semnat propunerea şi am şi publicat-o.
Cei care sunt în Comisia de Administraţie a Spitalului formează şi comisia de
concurs. Conform legislaţiei în vigoare trebuie numit şi o comisie de soluţionare a
eventualelor contestaţii.
Consiliul Judeţean Covasna are obligaţia să numească această comisie de
soluţionare a contestaţiilor.
Tatár Márta Éva: Numirea acestei comisii de soluţionare a contestaţiilor este
reglementată şi prin lege şi trebuie să aibă în componenţă delegaţi de la Direcţia de
Sănătate Publică, un membru delegat de Preşedintele Consiliului Judeţean şi doi
membrii delegaţi de Consiliul Judeţean Covasna.
Tamás Sándor: Dacă comisia de examinare este compusă de membrii plini ai
Consiliului de Administraţie eu propun, comisia de contestaţie să fie compusă din
persoanele care sunt membrii supleanţi în Consiliul de Administraţie.
În acest sens şi potrivit celor prezentate de doamna consilier, care este şi membru
în Consiliul de administraţie, am solicitat nominalizări de la DSP şi am primit două
propuneri, respectivele persoane sunt membrii supleanţi.
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Consiliul Judeţean Covasna are sarcina să mai nominalizeze două
persoane şi eu propun ca aceste persoane să fie acelea care sunt şi membrii supleanţi
votaţi de plenul consiliului.
Ca atare, rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe doamna Dr. Tarczali
Mária.
Kulcsár-Terza József-György: Membrii fracţiunii PCM-MPP, nu au fugit
niciodată de muncă, nici acum n-o să fugim şi propunem pe domnul Dr. Fülöp Csaba.
Bote Aurel: Propun pe domnul Joós Ştefan Leontin.
Tamás Sándor: Rog colegii să pregătească buletinele de vot.
Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm şi acest punct şi
continuăm cu punctul optsprezece al ordinii de zi unde avem cuprins Proiectul de
hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna
şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna, cu
modificările ulterioare;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare,
iar dl. director Sztakics István Attila să prezinte Referatul secretarului judeţului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Secretarul Judeţului 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 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 d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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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?
Sztakics István Attila: Am solicitat de la Autoritatea Naţională pentru
Persoanele cu Handicap avizul la acest proiect de hotărâre, deoarece în cuprinsul
acestui demers s-a propus comasarea a două compartimente din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi anume Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupaţională şi Centrul de Urgenţă şi Telefonul Adultului.
Pentru această operaţiune este nevoie, potrivit legii, de avizul Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap.
Până la momentul actual, nu am primit acest aviz şi consider că este necesar să
renunţăm, momentan, la comasarea celor două compartimente, astfel ca aceste
compartimente să rămână aşa cum au fost până acum şi restul proiectului de hotărâre
să fie supus dezbaterii în continuare. O să mai facem demersuri pentru şedinţa
următoare pentru a obţine avizul autorităţii şi vom supune din nou această comasare
votului dumneavoastră.
Tamás Sándor: Doamna director, sunteţi de acord?
Vass Mária: Da. Este vorba de două servicii pe care am vrut să le comasăm.
Pentru acest lucru era necesar avizul autorităţii.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult dacă mai aveţi observaţii, întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre, cu excepţia comasării C.I.T.O. cu C.U.T.A.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare,
iar dl. director Sztakics István Attila să prezinte Raportul secretarului judeţului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Secretarul Judeţului propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul opt, rog pe dl. director executiv Sztakics István 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 de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: 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 Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul administrativ al
Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék”.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării
voturilor.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin, Tóth-Birtan Csaba 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.
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?
Cine este contra?

30 de voturi
-

22

Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul douăzeci şi unu, rog pe dl. director executiv Sztakics István
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 de votare şi distribuie buletinele 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
reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri în Comisia de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării
voturilor.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul
Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzecişidoi al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Nu s-a înscris nimeni la acest punct.
Aş dori să urez La mulţi ani! domnilor Agrigoroei Gică şi Csóg Ignaţiu, care în
această lună şi-au sărbătorit ziua de naştere.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.

Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

