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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 30 iunie 2011, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30
iunie 2011, 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. 223/ 24 iunie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 187 /S/24 iunie
2011.
Proiectul ordinii de zi al 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. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc motivat consilierii Demeter László, Joós Ştefan Leontin şi Tat{r M{rta.
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 secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Dl. Kasléder József – primar – Primăria Malnaş;
- Dl. Szilágyi Zsolt – director – Şcoala Populară de Arte şi Meserii;
- Dl. András-Nagy Róbert – director – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf”;
- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai 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 28 aprilie 2011, 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.
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Kulcsár-Terza József-György: De ce numai acum supuneţi la vot procesul
verbal? De ce n-aţi supus la vot în şedinţa din luna trecută?
Tamás Sándor: Procesele verbale se întocmesc pe baza înregistrărilor sonore şi
conţin cca. 35-40 pagini.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionat mai înainte.
Cine este pentru?
19 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
9 abţineri (Bartha Sándor, Bándi Imre, Csog Ignatiu,
Fazakas Tibor, Fekete Carol, Fülöp Csaba, KulcsárTerza József-György, Nagy Andr{s şi Tulit Attila)
Kulcsár-Terza József-György: Noi nu am fost prezenţi la şedinţa din 28 aprilie
2011.
Tamás Sándor: În urma supunerii la vot cu 19 voturi „pentru” şi 9 „abţineri” s-a
aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 aprilie 2011.
Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 mai 2011, 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 26 mai 2011.
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 privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Dr. Fogoly{n Kristóf” în calitate de partener la Proiectul „Parteneriat pentru
implementarea unui sistem informativ medical integrat în judeţul Covasna” în cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013,
Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi
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public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea
şi
creşterea
eficienţei
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de esănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul
ordinii de zi?
Sunt/Nu sunt.
Supun la vot completarea ordinii de zii conform celor propuse mai înainte.
Cine este pentru?
28 de voturi
Este cineva 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 cu privire la stabilirea plafoanelor valorice pe produse în cadrul
Programului „Lapte-Corn” pentru anul şcolar 2011-2012;
2. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor
privind acordarea de produse lactate, pe perioada septembrie-decembrie 2011;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în comuna
Malnaş-sat Malnaş Băi, judeţul Covasna în vederea modernizării şi reabilitării
băilor tradiţionale;
4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna
şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2011;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
70/2011 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 2011;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare –primire a Centrului
de sănătate Întorsura Buzăului, încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe şi Spitalul de Cardiologie „Dr. Bendek Géza”Covasna;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf”Sf. Gheorghe;
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de
şcolarizare, a organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru
anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei
Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri organizatorice în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea componentei Comisiei de evaluare a
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persoanelor cu handicap adulţi;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Dr. Fogoly{n Kristóf” în calitate de partener la Proiectul „Parteneriat pentru
implementarea unui sistem informativ medical integrat în judeţul Covasna” în
cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
2007-2013, Axa prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar;
13. Raportul de activitate al domnului Nagy András, consilier judeţean, pe anul 2010;
14. 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?
28 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
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 2, 4 şi 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 3 şi 6 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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Cu 28 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 2011-2012;
Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte
Raportul Direcţiei Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, pe
perioada septembrie-decembrie 2011;
Anul trecut am descentralizat din Programul „Lapte-Corn” partea de corn, ceea
ce însemnă că fiecare unitate administrativ-teritorială a preluat procedurile de atribuire
şi banii au rămas în judeţul Covasna.
Pentru partea de lapte a programului, anul trecut au fost 6 unităţi administrativteritoriale, la care în acest an s-au adăugat încă 7 unităţi şi o unitate a renunţat.
Au rămas 12 unităţi după ce Ghelinţa a renunţat.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: Direcţia Economică 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cumpărării unor imobile situate în comuna Malnaş-sat Malnaş Băi, judeţul
Covasna în vederea modernizării şi reabilitării băilor tradiţionale;
Cu câteva luni în urmă am adoptat o hotărâre care vizează posibilitatea
cumpărării unor imobile şi am ajuns în faza finală după negocieri şi după forte multe
discuţii.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István şi domnul consilier Teleki Csaba
să prezinte Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Compartimentului de
administrarea patrimoniului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Teleki Csaba: Compartimentul de administrarea patrimoniului propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Varga Zoltán: În urma dezbaterilor care au avut loc în comisiile de specialitate şi
în urma unor discuţii purtate la nivelul Direcţiei Juridice şi administraţie publică,
propunem reformularea anumitor articole din proiectul de hotărâre pentru a respecta
întocmai prevederile legale.
Faţă de materialul pe care l-aţi primit şi care a fost dezbătut şi în comisiile de
specialitate, în partea dispozitivă a hotărârii art. 1 va cuprinde două alineate şi anume:
„Art. 1. (1) Se însușește Raportul de evaluare al imobilelor întocmit de S.C.
Novitas S.R.L. Sfântu Gheorghe, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Se însușește Raportul privind rezultatul negocierilor purtate de către Comisia
de negociere în vederea achiziționării unor imobile, terenuri și construcții, în Malnaș-sat
Malnaș Băi, prevăzut în anexa nr. 2.”
În materialul pe care l-aţi primit era o trimitere că se însuşeşte raportul şi
procesul verbal de negociere.
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Din dispoziţia prin care a fost numită comisia de negociere a reieşit că
raportul întocmit în baza negocierii se supune plenului şi nu procesul verbal ceea ce
este cuprins în alin. (2).
De asemenea se propune modificarea alin. (2) din art. 2 care va suna în felul
următor:
„ (2) Prețul total de vânzare al imobilelor prevăzute în anexa nr. 3 este de 300.000
Euro, din care cota parte a județului Covasna este de 150.000 Euro, plătibil în lei la
cursul BNR leu/euro practicat în ziua efectuării plății și care se va achita până în data de
25.07.2011, prin ordin de plată.”
Având în vedere că anumite construcţii şi terenuri sunt scutite de plata TVA, am
cerut părerea Direcţiei de Finanţe Publice şi am inclus o prevedere, sui generis, care se
aplică după caz şi care sună în felul următor:
„(3) Suma de 150.000 Euro, cota parte a Consiliului Județean Covasna, nu conține
TVA, aceasta urmând a fi determinată pentru terenuri și achitată pentru fiecare teren în
parte.”
Deoarece Comuna Malnaş nu poate să plătească toată suma şi ar rămâne cu o
datorie de 90 de mii de euro faţă de vânzător, sumă pe care ar achita până în data de 30
.05. 2012, potrivit legii se constituie un privilegiu de ipotecă a vânzătoarei asupra
preţului datorat. Aceste aspecte le-am inclus într-un articol şi anume art. 4 care sună în
felul următor:
„Art. 4. Se consimte la constituirea ipotecii în favoarea vânzătoarei asupra
imobilului înregistrat în C.F. electronică nr. 23057 a localității Malnaș (provenită din
C.F. nr. 945 a localității Malnaș) evidențiat la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 la prezenta, pentru
suma de 90.000 Euro, care urmează a fi achitată de către comuna Malnaș până la data de
30.05.2012.”
Desigur, în contractul de vânzare cumpărare se va include şi acest lucru şi se va
prevedea că în caz de neplată a creanţei, suma este imputabilă numai comunei Malnaş
nu şi Judeţului Covasna.
Tamás Sándor: Mi se par pertinente observaţile domnului secretar.
Vă consult dacă sunt şi alte observaţii?
Nu sunt.
Dau cuvântul domnului vicepreşedinte Henning L{szló J{nos care a fost
preşedintele comisie de negociere pentru a ne spune cum au decurs negocierile.
Henning László János: După cum ştiţi acum câteva luni a fost aprobată de
Consiliul Judeţean, componenţa comisiei care a efectuat negocierile referitoare la
cumpărarea acestor imobile.
Această comisie a fost compusă din domnii consilieri Kulcsár-Terza JózsefGyörgy, Jóos Ştefan şi subsemnatul din partea Consiliului Judeţean Covasna, respectiv
din partea Comunei Malnaş domnul primar Kasléder József.
După mai multe negocieri, trebui să spunem că cei din Comuna Malnaş au dorit
să cumpere aceste imobile încă din anul 2007.
În anul 2007 s-a făcut o expertiză pentru aceste clădiri şi terenuri, atunci
imobilele au fost evaluate la 700 de mii de euro. Evident în anul 2007 au fost alte
preţuri.
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În discuţiile noastre şi în rundele de negocieri pe care le am avut cu S.C.T.A.
Oltul am ajuns până la o sumă. Domnul consilier Kulcsár-Terza József-György a
solicitat să se facă o nouă evaluare, în acest sens.
Prin noua evaluarea suma s-a redus la 300 de mii euro din care 150 de mii de
euro se va plăti de Consiliul Judeţean iar 150 de mii de euro se va plăti de Comuna
Malnaş.
Ca şi comparaţie vă pot sune că în evaluare terenurile, în suprafaţă de 31.441 mp,
în evaluare au fost trecute în 3 euro/mp, iar după negocieri am ajuns la 1,2 euro/mp.
Hotelul şi restaurantul în suprafaţă de 2.367 de mp, în evaluarea erau la 147 de
euro/mp hotelul, respectiv la 135 de euro/mp restaurantul pe care noi l-am negociat la
109 euro/mp.
Pe lângă acestea era şi un spaţiu de depozitare din zidărie şi un şopron care
suprafeţe destul de mici la 43 respectiv 21 de euro pe care le am negociat la 29 respectiv
15 euro, rezultând astfel 300 de mii de euro.
Trebuie să vă spunem, că am purtat discuţii cu reprezentanţii societăţii privind
problema Comunei Malnaş. Având în vedere că dânşii nu au avut suma completă noi
am reuşit, în urma negocierilor, să ajungem la înţelegere astfel Comuna Malnaş va plăti
acum numai 60 de mii de euro iar restul de 90 de mii va plăti până în 30 mai 2012.
A fost încă o mică problemă, firma respectivă avea o datorie către Comuna
Malnaş în jur de 20 de mii de euro şi după tratative, ieri firma a plătit această sumă.
Domnul primar a depus la trezorerie suma plătită de firmă, ceea ce însemnă că suntem
în legalitate şi se poate încheia contractul.
Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului primar dacă vrea să ne spună câteva
cuvinte.
Kasléder József: Domnul vicepreşedinte a spus deja cum au decurs negocierile
dar dacă aveţi întrebări răspund cu mare plăcere şi sper că o să adoptaţi această
hotărâre.
Tamás Sándor: Ţin să subliniez importanţa adoptării acestei hotărâri că poate
aşa vom putea ajuta localitatea Malnaş Băi să iasă din starea în care se află acum.
Avem acolo o investiţie importantă prin Programul Drumul Apelor Minerale
care este vis a vis de complexul de imobile care după renovare ar fi potrivit pentru
cazarea turiştilor.
Împreună cu domnul vicepreşedinte am vizitat imobilele şi cred că
achiziţionarea acestor imobile reprezintă un pas important în reabilitarea unei localităţi
cu tradiţie şi potenţial în turism.
În acest sens a-şi propune să adoptăm hotărârea, în forma prezentată de domnul
secretar şi de domnul vicepreşedinte.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Baka Mátyás: După semnarea contractului de vânzare-cumpărare va urma
intabularea imobilelor. Întrebarea mea este ca în anumite C.F.-uri vor fi înscrisuri în
valoare de 90 mii de euro?
Tamás Sándor: Într-un singur C.F.
Baka Mátyás: Consiliul Judeţean Covasna va fi proprietarul imobilului şi va fi
trecut o ipotecă în C.F.
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Tamás Sándor: Ipoteca se va trece numai într-un singur C.F. căci dacă
reabilitarea imobilelor le vom efectua prin program guvernamental nu ar fi indicat să
avem ipotecă pe acele imobile.
Îl salutăm pe domnul Prefect, György Ervin la şedinţa noastră de astăzi şi îl
invităm să stea aici, lângă noi.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări în legătură cu acest proiect de
hotărâre?
Kulcsár-Terza József-György: În hotărâre nu trebuie să trecem şi data când vom
efectua plata?
Varga Zoltán: Am lăsat loc liber în proiectul de hotărâre atât la preţ cât şi la data
efectuării plăţii.
Art. 2 alin. (2) sună în felul următor: „Prețul total de vânzare al imobilelor
prevăzute în anexa nr. 3 este de 300.000 Euro, din care cota parte a județului Covasna
este de 150.000 Euro, plătibil în lei la cursul BNR leu/euro practicat în ziua efectuării
plății și care se va achita până în data de 25.07.2011, prin ordin de plată.”
E vorba de partea noastră.
Comuna Malnaş are de achitat tot 150.000 de euro din care achită 60.000 de euro
anul acesta iar restul de 90.000 se vor achita până în data de 30. 05. 2012.
În urma negocierilor s-a convenit cu vânzătorul şi potrivit legii cadastrului se ştie
că pentru orice creanţă a vânzătorului, din oficiu, se înscrie ipotecă pentru valoarea
respectivă.
Este cota ½ cotă parte, care este cotă indiviză şi nu este determinată care este a
Consiliului Judeţean şi noi trebuie să consimţim pentru a se intabula această ipotecă
pentru suma respectivă şi pe acel teren care este în anexa nr. 3 unde sunt înşirate
imobilele. Se cumpără aceste imobile, la data cumpărării libere de orice sarcină.
Tamás Sándor: Consiliul Local Malnaş deja a adoptat hotărârea.
Kasléder József: Ieri am avut şedinţă de consiliu şi am adoptat hotărârea.
Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre, în forma revizuită, aşa cum a fost prezentat
de către domnul secretar al judeţului.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
revizuită.
Kulcsár-Terza József-György: Asta a fost dovada că putem să lucrăm forte bine
împreună şi sperăm că şi în viitor o să avem o colaborare fructuoasă, un exemplu de
lucru în echipă.
Tamás Sándor: După cum îmi amintesc eu, aşa s-a lucrat întotdeauna la
Consiliul Judeţean.
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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 2011;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Vass István: Având în vedere că la punctul anterior a fost aprobat cumpărarea
imobilului din Comuna Malnaş, propun completarea proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu cu suma de 671 mii lei, reprezentând 50% din valoarea de
cumpărare, TVA, precum şi cheltuielile de transcriere.
Trebuiesc modificate anexele 1F şi 1/1C, respectiv trebuie modificat şi programul
de investiţii publice pe anul 2011, adică completarea cu o poziţie şi anume: „Cumpărare
imobil situat în comuna Malnaş, sat Malnaş Băi” în suma de 671 mii lei.
Propunem şi modificarea art. 2 din proiectul de hotărâre, astfel: „Aprobă
utilizarea sumei de 886,5 mii lei din excedentul anului precedent, ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2011.”
Tamás Sándor: Mulţumim.
Având în vedere că domnul director adjunct nu are dreptul de a propune
asemenea modificări eu, ca iniţiator, propun aceste modificări pe care le a prezentat
domnul director adjunct.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii, propuneri?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de mine prin domnul
director adjunct Vass István.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma
modificată.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 70/2011 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 2011;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Protocolului de predare –primire a Centrului de sănătate Întorsura Buzăului,
încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sf. Gheorghe şi
Spitalul de Cardiologie „Dr. Bendek Géza”- Covasna;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 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 Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf”Sf. Gheorghe;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: Direcţia Economică 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea Planului de şcolarizare, a taxelor de şcolarizare, a organigramei, a statului de
funcţii şi a numărului de personal pentru anul şcolar 2011/2012 la Şcoala Populară de
Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Vass István: 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă 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 Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean
Covasna, cu modificările ulterioare;
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.
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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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor măsuri organizatorice în 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 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.
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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap
adulţi;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare,
iar dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Raportul secretarului judeţului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Varga Zoltán: 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/Sunt
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” în
calitate de partener la Proiectul „Parteneriat pentru implementarea unui sistem
informativ medical integrat în judeţul Covasna” în cadrul Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa prioritară 3
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. şef serviciu Mocs{ry-Gondos Zoltán să prezinte Raportul Direcţiei
Dezvoltarea Teritoriului.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Mocsáry-Gondos Zoltán: 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
domnului Nagy Andr{s, consilier judeţean, pe anul 2010;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Raportul de activitate al domnului
consilier Nagy András.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.

15

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă are cineva ceva de comunicat în cadrul punctului diverse?
Nu.
Eu aş dori să vă informez că o să efectuez 10 zile de concediu de odihnă începând
cu data de 4 iulie 2011.
Consiliul ia act de informare.
Kulcsár-Terza József-György: Cine vă va înlocui?
Tamás Sándor: Domnul vicepreşedinte Henning László János.
Totodată vă informez că următoarea şedinţă ordinară va avea loc pe data de 28
iulie 2011, ora 12,00.
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

