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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 27 aprilie 2012, ora 12,00
Fodor István- Primar - Primăria Bodoc
Bine aţi venit în comuna Bodoc satul Olteni.
Cu bucurie am luat la cunoştinţă, când am fost anunţat de domnul preşedinte, că
şedinţa consiliului judeţean se va ţine la Centrul balnear din Olteni.
Probabil ştiţi şi dumneavoastră câtă muncă a fost necesară până când am ajuns
aici.
Trebuie să vă spun că terenul, pe care se află această clădire, este în proprietatea
Primăriei Bodoc, la care mai aparţine un teren de 8 ha care momentan figurează ca
fâneaţă.
În satul Olteni trăiesc 650 de suflete.
Despre acest centru doresc să vă fac cunoscut că nu ştim care îi va fi soarta, dacă
primăria va avea forţa şi fonduri necesare ca să-l facă funcţional.
Ştiţi că se va înfiinţa o asociaţie prin care am putea angaja personal dar aceasta
este o procedură îndelungată şi până atunci ar trebui să facem ceva deoarece de
aproape 6 luni este gata şi încă nu funcţionează.
Clădirea şi izvorul sunt gata şi dacă primim aprobarea atunci şi mâine am putea
deschide Centrul.
Avem idei şi este şi o firmă care este interesată să asigure tratamentul medical în
Centru. Ne-am gândit că am putea să facem şi călărie terapeutică.
Pentru început, cred că putem organiza călăritul pentru copii.
Trebuie să facem ceva prin care să putem atrage aici clienţii.
Ştim cu toţii că nu locuitorii comunei Bodoc vor fi cei care vor veni aici să facă
baie.
Avem idei şi planuri dar avem nevoie de ajutorul dumneavoastră şi vă rog când
votaţi sume pentru întreţinerea Centrului să votaţi, „pentru”.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulţumim domnului primar.
Înainte să începem şedinţa aş propune să păstrăm un moment de reculegere în
memoria fostului nostru coleg Nagy András.
(Cei din sală se ridică în picioare.)
Vă mulţumim.
Din mai multe considerente am dorit să ţinem şedinţa de astăzi în această clădire
care a fost construită din Programul „Drumul Apelor Minerale”. Primul motiv este că
pe ordinea de zi a şedinţei figurează 11 proiecte de hotărâri legate de Proiectul „Drumul
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Apelor Minerale”, dintre care unul se referă la aprobarea unor măsuri la terminarea
lucrărilor executate în cadrul Proiectului „Drumul apelor minerale”-Lot 1, judeţul
Covasna, 8 se referă la transmiterea acestor imobile, care au fost finanţate în parte de
Consiliul Judeţean Covasna, în proprietatea consiliilor locale care au participat la acest
proiect şi 2 proiecte de hotărâri sunt legate de Asociaţia Aquasic, care vizează cele
amintite de domnul primar.
Un alt motiv pentru care ţinem şedinţa aici este că nişte consilieri în şedinţa
anterioară au vorbit, despre aceste investiţii, în mod neadecvat şi m-am gândit să le
arătăm despre ce este vorba ca să nu rămână nimeni cu întrebări deschise.
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27
aprilie 2012, 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. 66/20 aprilie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 99/S/20 aprilie
2012.
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 consilierii Farkas György, Kiss Tiberiu şi Tatár Márta-Éva.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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. Fodor István- Primar - Primăria Bodoc;
- Dl. Antal Árpád – Primar - Primăria municipiului Sf. Gheorghe;
- Dl. Nagy István – Primar - Primăria oraşului Baraolt;
- Dl. Sikó Imre – Primar – Primăria Belin;
- Dl. Bács Márton Csaba –Primar - Primăria Bixad;
- Dl. Dimény Zoltán - Primar – Primăria Breţcu;
- Dl. Tusa Levente - Primar – Primăria Catalina;
- Dl. Kasléder József - Primar – Primăria Malnaş;
- Dl. Marinescu Dumitru - Primar – Primăria Vâlcele;
- Dl. Ráduly István - Primar – Primăria Ozun;
- Dl. Băncilă Leca - Primar – Primăria oraşului Întorsura Buzăului;
- Dl. Barabás Sándor-István- consilier local- Bodoc;
- Dl. Daragics Péter - consilier local- Bodoc;
- Dl. Deák Alexandru - consilier local- Bodoc;
- Dl. Deák Ferencz - consilier local- Bodoc;
- Dl. Ferencz Zoltán - consilier local- Bodoc;
- Dl. Király Lajos - consilier local- Bodoc;
- Dl. Kovács József - consilier local- Bodoc;
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- Dl. Nagy Mihály - consilier local- Bodoc;
- Dl. Nagy Sándor – consilier local- Bodoc;
- Dl. Ördög Tibor – consilier local- Bodoc;
- Dl. Sorbán Miklós – consilier local- Bodoc;
- Dl. Vargha Mihály – director – Muzeul Naţional Secuiesc;
- D-na Vass Máris – director – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2012, 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 menţionate 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 29 martie 2012.
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.

1.
2.

3.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate
în cadrul Proiectului „Drumul apelor minerale”-Lot 1, judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Zona balneară Olteni” care a
constituit obiectiv de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1,
judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea
Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a comunei Bodoc şi în
administrarea Consiliului local al comunei Bodoc;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilelor „Teren şi construcţii” care au
constituit obiective de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1,
judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea
Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a municipiului Sfântu
Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilelor „Cămin Cultural Malnaş Băi şi
Izvoare de apă minerală” care au constituit obiective de investiţie al Proiectului
„Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică a
judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în
proprietatea publică a comunei Malnaş şi în administrarea Consiliului local al
comunei Malnaş;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Păşune” care a constituit
obiectiv de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul
Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea
Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a comunei Bixad şi în
administrarea Consiliului local al comunei Bixad;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilelor „Drum local neamenajat
Mărtănuş sat şi Mărtănuş zona balneară” care au constituit obiective de investiţie al
Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea
publică a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în
proprietatea publică a comunei Breţcu şi în administrarea Consiliului local al
comunei Breţcu;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Păşune comunală Tér–
Csordaterelő” care a constituit obiectiv de investiţie al Proiectului „Drumul apelor
minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi
din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a comunei
Belin şi în administrarea Consiliului local al comunei Belin;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilelor „Drumul, Izvorul Ana şi fântână,
izvorul nouă şi promenadă, casă de lemn, fântână şi stradă”care au constituit
obiective de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul
Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea
Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a comunei Vâlcele şi în
administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului ”Complex Sportiv Baraolt” care a
constituit obiectiv de investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1,
județul Covasna din proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea
Consiliului Județean Covasna în proprietatea publică a orașului Baraolt și în
administrarea Consiliului local al orașului Baraolt;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2012;
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Covasna oraşului Întorsura Buzăului, pentru
reabilitarea Grădiniţei cu program prelungit „Prichindel”;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 31/2012 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ
special din judeţul Covasna, pe anul şcolar 2012-2013;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Covasna în anul 2012 la
„Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”;
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15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Judeţean Covasna nr. 36/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării pe anul 2011 a managementului unor instituţii publice de
cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 91/2008 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;
Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în municipiul Sfântu
Gheorghe, strada Ciucului nr. 15, aflat în domeniul public al județului Covasna, din
administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea Muzeului Naţional
Secuiesc;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean
Covasna a Proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, derulat în baza
Convenţiei de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi Ministerul
Mediului;
Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice,
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă
2012-2013;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de
membru
fondator
la
constituirea
ASOCIAŢIEI
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS;
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI
TÁRSULÁS cu destinaţia de sediu;
Proiect de hotărâre privind revocarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

24. Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2011;
25. Raport privind activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Covasna în anul 2011;
26. Diverse
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Kulcsár-Terza József-György: În primul rând aş dori să mulţumim domnului
primar pentru posibilitatea că putem fi aici.
În anul 2010 am adoptat Hotărârea nr. 192 care se referă la preluarea acestor
imobile de către Consiliul Judeţean Covasna şi în hotărâre scrie că vom restitui aceste
imobile în luna august 2011.
Întrebarea mea este dacă în Hotărârea nr. 192/2010 este cuprins acest lucru atunci
de ce trebuie să adoptăm încă o hotărâre acum?
În hotărâre este prevăzut clar ce avem de făcut şi nu înţeleg de ce trebuie să
adoptăm încă o hotărâre? Sau numai pentru că va avea loc o prezentare?
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Văd că v-aţi obişnuit deja cu aceste prezentări care vom avea şi astăzi.
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De aceea trebuie să adoptăm aceste hotărâri pentru că în acest moment ştim cu
exactitate care sunt acele sume care au fost necesare pentru finalizare.
Acum ştim cu exactitate care este investiţia realizată de constructor şi care a fost
recepţionat de o comisie şi care este suma decontată de executantul lucrărilor şi care a
fost verificată de firma de consultanţă şi cu care au fost de acord şi cei de la Minister.
De aceea avem nevoie de aceste hotărâri ca să predăm aceste imobile la valoarea
reală consiliilor locale şi aceste sume vor fi inventariate de către consiliile locale.
Alte întrebări dacă aveţi?
Fazakas Tibor: Am şi aşteptat de la dumneavoastră, ca reprezentant principal al
investiţiei să apăraţi aceste investiţii.
Sunt frumoase aceste realizări dar din cauza lor anumite firme din judeţ au ajuns
în pragul falimentului.
Întrebarea mea este cum s-a putut întâmpla acest lucru şi dacă consiliul judeţean
are posibilitatea, ca împreună cu ministerului de resort, să facă presiuni asupra
executantului principal să plătească datoria către executanţii secundari.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Ca răspuns la o întrebare semantică trebuie să vă sun că nu este investiţia
preşedintelui consiliului judeţean ci este investiţia consiliului judeţean şi pe lângă
fracţiunea UDMR şi consilierii din fracţiunea PCM-MPP a votat pentru preluarea
acestor imobile.
Referitor la esenţa întrebării vă spun că avem cunoştinţe despre situaţia
neplăcută creată de executantul principal şi avem în cont suma necesară care în trei zile
urmează să plătim, după ce am primit de la Ministerul de resort aprobarea că firma de
consultanţă a verificat documentaţia depusă de executantul principal.
Este vorba de aproximativ 300 de mii de euro la care se adaugă încă 300 de mii
de euro, sumă care a fost reţinută ca garanţie şi 64% din suma totală care va fi suportată
de Ministerul de resort.
În acest moment consiliul judeţean nu are posibilitatea legală de a influenţa
executantul principal dar săptămânal purtăm discuţii şi ştiu că în cursul săptămânii
executantul principal a purtat discuţii cu executanţii secundari despre modul de plată.
Noi avem banii în cont şi în momentul în care vom primi anexa 4D de la Minister
în trei zile le şi virăm banii.
Alte întrebări dacă sunt?
Benedek Barna: Cei care mă cunosc ştiu că sunt de la Malnaş Băi. Într-una din
proiectele de hotărâri figurează că pentru consiliul local Malnaş transmiteam „Cămin
Cultural Malnaș Băi şi Izvoare de apă minerală” şi aş dori să vă întreb de ce scrie cămin
cultural când este vorba de o clădire identică cu aceasta în care suntem acum.
Sau va fi schimbat destinaţia în cămin cultural şi nu va fi bază de tratament?
Sau este vorba de o greşeală?
Tamás Sándor: Nu este nicio greşeală.
Întrebarea se referă la un anume proiect de hotărâre şi vă rog să discutăm despre
asta când ajungem să dezbatem acel punct de pe ordinea de zi pentru că acum ar trebui
să adoptăm proiectul ordinii de zi.
O să primiţi răspuns la toate întrebările când ajungem să dezbatem proiectul de
hotărâre care se referă la Malnaş Băi.
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Vă consult dacă mai aveţi întrebări legate de 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 a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21), cu excepţia
proiectelor de hotărâri de la punctele 10, 11, 12, 14, 18 şi 20 pentru adoptarea cărora este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 13, 15, 16, 19, 22 şi 23 de
pe ordinea de zi este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
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?
Cu 28 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Înainte să intrăm în dezbaterea ordinii de zi permiteţi-mi să vă prezint câteva
secvenţe din lucrări şi din sumele legate de investiţiile realizate din Proiectul „Drumul
apelor minerale”.
Prezintă un slide show.
De aceea am dorit să ţinem şedinţa de astăzi aici ca să vadă toată lumea cum
arată aceste investiţii la care Consiliul Judeţean Covasna a contribuit cu aproximativ 2
milioane de euro ca să ajutăm localităţile în cauză.
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor măsuri la terminarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului „Drumul
apelor minerale”-Lot 1, judeţul 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?
Tulit Attila: Aş dori să vă anunţ că nu voi participa la dezbaterea proiectelor de
hotărâri înscrise la punctele 1-9 de pe ordinea de zi.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Am luat la cunoştinţă.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilului „Zona balneară Olteni” care a constituit obiectiv de investiţie al
Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică
a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea
publică a comunei Bodoc şi în administrarea Consiliului local al comunei Bodoc;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilelor „Teren şi construcţii” care au constituit obiective de investiţie al
Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică
a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea
publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al
municipiului Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilelor „Cămin Cultural Malnaş Băi şi Izvoare de apă minerală” care
au constituit obiective de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1,
judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea
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Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a comunei Malnaş şi în
administrarea Consiliului local al comunei Malnaş;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul
de hotărâre.
Tamás Sándor: Domnul consilier Benedek Barna a formulat la începutul şedinţei
o întrebare referitoare la denumirea imobilului „Cămin Cultural Malnaş Băi şi Izvoare
de apă minerală”.
În proiectul de hotărâre este înscris sub denumirea de Cămin Cultural pentru că
aşa figurează şi în Cartea Funciară.
Noi nu am construit cămin cultural şi nici nu predăm cămin cultural.
Benedek Barna: Cămin cultural figurează şi în Autorizaţia de construire?
Varga Zoltán: Prin hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 192/2010, amintit
şi de domnul consilier Kulcsár-Terza József-György, sub acest titlu am preluat imobilul.
La comuna Bodoc este o altă situaţie pentru că aici a fost numai terenul pe care
nu figura nicio construcţie.
Dacă am preluat Cămin cultural trebuie să predau Cămin cultural pentru că aşa
figurează în inventarul comunei.
Valoarea imobilului pe care l-am preluat s-a majorat semnificativ în urma
investiţiei şi noi trebuie să predăm la această valoare ca să includă comuna pe lista de
inventar noua valoare şi pe urmă se va schimba în C.F. destinaţia imobilului pe baza
procesului verbal de predare primire.
Benedek Barna: Mulţumesc am înţeles şi sunt mulţumit de răspuns.
Tamás Sándor: Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilului „Păşune” care a constituit obiectiv de investiţie al Proiectului
„Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului
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Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a
comunei Bixad şi în administrarea Consiliului local al comunei Bixad;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilelor „Drum local neamenajat Mărtănuş sat şi Mărtănuş zona
balneară” care au constituit obiective de investiţie al Proiectului „Drumul apelor
minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din
administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a comunei Breţcu şi
în administrarea Consiliului local al comunei Breţcu;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilului „Păşune comunală Tér–Csordaterelő” care a constituit obiectiv
de investiţie al Proiectului „Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din
proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean
Covasna în proprietatea publică a comunei Belin şi în administrarea Consiliului local al
comunei Belin;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilelor „Drumul, Izvorul Ana şi fântână, izvorul nouă şi promenadă,
casă de lemn, fântână şi stradă”care au constituit obiective de investiţie al Proiectului
„Drumul apelor minerale”- Lot 1, judeţul Covasna din proprietatea publică a judeţului
Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a
comunei Vâlcele şi în administrarea Consiliului local al comunei Vâlcele;
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Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilului ”Complex Sportiv Baraolt” care a constituit obiectiv de
investiție al Proiectului „Drumul apelor minerale” – Lot 1, județul Covasna din
proprietatea publică a județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean
Covasna în proprietatea publică a orașului Baraolt și în administrarea Consiliului local
al orașului Baraolt;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Raportul de
avizare al comisiei de specialitate, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka şi dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică şi al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru
adoptare proiectul de hotărâre.
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?
Este cineva contra?

27 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I 2012;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(A lipsit de la vot domnul consilier Tulit Attila.)
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului
Judeţean Covasna oraşului Întorsura Buzăului, pentru reabilitarea Grădiniţei cu
program prelungit „Prichindel”;
Rog pe domnul primar Băncilă Leca să ne prezinte problema ivită la Grădiniţa cu
program prelungit.
Băncilă Leca: După cum ştiţi a ars singura grădiniţă cu program prelungit din
oraşul Întorsura Buzăului şi pagubele se ridică la peste 4 miliarde de lei vechi.
S-a pus problema că nu avem alternativă unde să ducem copii la grădiniţă. Noi
am reuşit să renovăm etajul clădirii dar au mai rămas multe de făcut şi consiliul local nu
le poate realiza. Este vorba de o nenorocire căreia nu putem să facem faţă singur şi de
aceea am apelat la sprijinul dumneavoastră.
Tamás Sándor: Şi anul trecut am ajutat cu sume semnificative la repararea
Bisericii Ortodoxe din Întorsura Buzăului care a ars şi la repararea Bisericii Reformate
din Telechia care a fost victima unui trăsnet.
Eu cred că în asemenea situaţii, trebuie să ajutăm.
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

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 cu
privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de
interes judeţean pe anul 2012;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

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 Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 31/2012

16

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna,
pe anul şcolar 2012-2013;
Aici aş dori să menţionez că în mare măsură proiectul de hotărâre se referă la un
sprijin financiar de 48 miliarde de lei care-l primim de la Guvern. Deci prin Hotărârea
nr. 225/2012 Guvernul a alocat Consiliului Judeţean Covasna această sumă care va
suplimenta sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale.
Sper că ştiţi, că nu în timpul citirii bibliei politicienii din Bucureşti s-au luminat şi
ne-au alocat această sumă ci pentru că UDMR-ul este un factor în Guvern şi a avut
puterea să aducă bani în judeţ.
Acest lucru am aşteptat, în ultimii patru ani de la politicienii din judeţ, care în
marginea anumitor investiţii au ridicat cuvântul.
Aşa putem face socoteală care cu cât a contribuit la casa comună.
Sper că primim cu drag această sumă alocată de Guvern.
Rog pe domnii Calinic Sabin, Demeter László 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea participării Judeţului Covasna în anul 2012 la „Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional”;
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.
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.
36/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării pe
anul 2011 a managementului unor instituţii publice de cultură aflate 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.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 91/2008
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe
principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;
Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare, iar domnişoara
director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică.
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind transmiterea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Ciucului
nr. 15, aflat în domeniul public al județului Covasna, din administrarea Consiliului
Judeţean Covasna în administrarea Muzeului Naţional Secuiesc;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului
„Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, derulat în baza Convenţiei de colaborare
încheiat între Consiliul Judeţean Covasna şi Ministerul Mediului;
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Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) 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?
Fülöp Csaba: Comisia nr. V nu a avizat favorabil acest proiect de hotărâre pentru
că s-a ivit o întrebare juridică legată de parteneriatul între Consiliul Judeţean Covasna şi
Ministerul Mediului.
Nu ştim dacă nu cumva ar trebui încheiat un parteneriat separat şi cu comuna
Ozun.
Tamás Sándor: E o întrebarea bună.
De fapt este vorba de un program internaţional iniţiat de Banca Mondială prin
Ministerul Mediului şi există un contract încheiat între cele trei părţi adică între
Comuna Ozun, Consiliul Judeţean şi Ministerul Mediului, la care este partener Banca
Mondială.
Au fost aici reprezentanţii Băncii Mondiale când au cerut o garanţie verbală după
care şi în scris au solicitat garanţia Consiliului Judeţean că vom fi parteneri în acest
program.
Este vorba de un program de canalizare şi de rețea de apă potabilă, care
valorează 3,5 milioane de euro.
Acest contract are o anexă care cuprinde lucrările defalcată pe etape de lucru.
Referitor la întrebarea dumneavoastră nu este nevoie de un alt contract încheiat
între Consiliul Judeţean Covasna şi comuna Ozun.
Fülöp Csaba: În titlul proiectului de hotărâre figurează numai Ministerul
Mediului şi Consiliul Judeţean Covasna şi de aceea nu am ştiut că este parte din
contract şi Comuna Ozun.
Tamás Sándor: Contractul s-a încheiat între cele trei părţi.
Am mai avut asemenea proiecte majore cum este şi Proiectul Drumul Apelor
Minerale.
Deci Ministerul Mediului va plăti executantului, lucrările efectuate.
Atât Consiliul Judeţean cât şi Comuna Ozun vom vira contribuţia proprie
Ministerului Mediului la care ei pun partea lor şi efectuează plata.
Alte întrebări dacă sunt?
Tulit Attila: S-au ivit încă două întrebări la care am dori să primim răspuns.
Tamás Sándor: Da poftiţi.
Tulit Attila: Proiectul de referă la colectarea, depozitarea şi gestionarea
gunoiului de grajd şi a gunoiului menajer, construcţia unor platforme comunale de
depozitare şi management al gunoiului de grajd, cât şi dezvoltarea unui sistem central
de furnizare a apei potabile, concomitent cu un sistem centralizat de canalizare şi de
epurare a apelor uzată şi s-ar putea să se construiască altceva.
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De aceea v-am adresat această întrebare pentru că nu ştim concret ce se va
realiza.
Tamás Sándor: Este vorba de două proiecte, ambele sunt finanţate de Banca
Mondială.
În programul celălalt fac parte comuna Cernat şi comuna Ozun şi care valorează
350 mii de euro pentru fiecare în parte şi care se referă la realizarea câte unui bazin
pentru depozitarea dejecţiei lichide de grajd în cele două comune. Suntem parteneri şi
în acest program dar aici contribuţia noastră este zero lei.
Partea acestui program este canalizarea dar sunt două lucruri separate.
Suma de 3,5 milioane de euro este pentru canalizare.
Tulit Attila: A doua întrebare este dacă s-au început deja aceste lucrări.
Tamás Sándor: Da.
Banca Mondială numai atunci a semnat contractul dacă comuna a făcut dovada
ca în paralel cu aceste lucrări au început şi lucrările pentru reţeaua de apă potabilă.
Asta a fost un ante criteriu la participare
Tulit Attila: Am înţeles că este vorba de comuna Cernat şi comuna Ozun.
Comuna Cernat are contribuţia proprie şi comuna Ozun nu are?
Tamás Sándor: Nu.
La Cernat este numai un component al proiectul cel cu 350 mii de euro.
La comuna Ozun este componentul cu 350 mii de euro care nu necesită
contribuţie proprie şi componentul 3,5 milioane de euro şi anume canalizarea care
necesită contribuţie proprie pe care nu-l pot suporta şi la asta trebuie să depunem şi noi
o garanţie în valoare de 50 de mii de euro.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii, întrebări?
Calinic Sabin: Am înţeles că este o chestiune locală şi localitatea ar trebui să
cofinanţeze.
Am înţeles, nu au bani.
Întrebarea este de ce facem noi o donaţie? Creăm un precedent.
Tamás Sándor: La prima şedinţă din acest an am dat cu câte 1 miliard de lei în
plus pentru cei care au program European de peste 1 milion de euro.
Speţa de astăzi este o cerinţă din partea Băncii Mondiale ca să aibă şi contribuţia
Consiliului Judeţean şi contribuţia noastră este minoră.
E cofinanţare. E contribuţia Consiliului Judeţean Covasna impus de program, de
structura programului.
Acest tip de program nu există în judeţul Covasna numai în comuna Ozun.
Este un program al Băncii Mondiale.
Calinic Sabin: Ce treabă avem noi cu Banca Mondială?
Tamás Sándor: Cerinţa Băncii Mondiale este ca să fie prezent şi Consiliul
Judeţean pentru garanţie.
Calinic Sabin: Garanţie cu bani. Dăm un cadou.
Ar trebui să-i dăm în împrumut.
Tamás Sándor: Facem un cadou dar au făcut şi ei un efort propriu pentru că
partea comunei Ozun este mult mai mare.
Calinic Sabin: O să vină şi alţi primari şi o să ne ceară să le facem şi lor un
cadou.
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Tamás Sándor: Să vină.
E bine pentru judeţ dacă vin primarii şi au programe câştigate de la Uniunea
Europeană şi care au valoare peste un milion de euro.
Să vină şi găsim o soluţie, dacă se poate.
Am găsit soluţii şi pentru Proiectul Drumul Apelor Minerale pentru că dacă noi
întindeam mâna către comune nu se termina niciodată.
Am dat 2 milioane de euro dar e bine pentru comunitate.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
2 „abţineri” (Calinic Sabin şi Joós Ştefan Leontin)

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru” şi 2”abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2012-2013.
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. şef serviciu Incze Gyula să prezinte Raportul Serviciului de
administrare a drumurilor judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Incze Gyula: Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării judeţului Covasna, în calitate de membru fondator la constituirea
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK
KÖZTI TÁRSULÁS;
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Kulcsár-Terza József György: În comisia juridică domnul consilier Calinic Sabin
a votat „contra” zicând că este ilegal.
Şi noi am pus întrebarea dacă poate participa judeţul în această asociaţie.
Tamás Sándor: Am studiat legislaţia în vigoare şi este sigur că judeţul poate
participa în asociaţie.
Calinic Sabin: În comisia juridică a primit 2 voturi „pentru” şi un vot „contra”.
Eu zic că este nelegal.
Într-o bună zi va veni cineva şi ne va întreba cum facem plăţi noi din bani
bugetar către personal.
Nu se ştie cum evoluează lucrurile.
Depinde forte mult din ce punct de vedere sunt văzute aceste lucruri.
Poate că e oportun dar nu şi legal.
Tamás Sándor: Vrem să ajutăm consiliile locale ca să poată să pună în funcţiune
aceste băi.
Ne-am gândit mult cum putem să-i ajutăm ca să pună în funcţiune.
Calinic Sabin: Când a demarat programul atunci ar fi trebuit să se gândească
aceste localităţi la o posibilitate pentru aceste servicii necesare funcţionării.
Sigur că n-are primăria bani să facă hoteluri sau moteluri, dar poate încuraja sau
stimula anumite persoane să facă pensiuni în localitate care atrag clienţii şi contribuie şi
la bugetul local.
O să fie un lucru grav dacă ne va pune să plătim înapoi banii cheltuiţi pe
personal.
Tamás Sándor: Deja s-au interesat cei cu servicii şi vor să vină dar până când nu
este funcţională această locaţie, n-o să vină.
Ca să pună în funcţiune ar trebui să-i ajutăm.
Când am început această lucrare nu era interdicţia ca să nu putem angaja un
muncitor aici.
Acum nu se mai poate.
Nu putem să cumpărăm un scaun sau un şerveţel.
Am găsit o soluţie legală, spunem noi o soluţie legale, dar în plus există controlul
legalităţii la instituţia din vecinătate.
Calinic Sabin: Trebuie să fim conştienţi de pericolul că ne va pune să plătim
înapoi.
Tamás Sándor: Noi considerăm că ceea ce facem e corect şi e util.
Problema este că ne luptăm cu instituţia din vecini.
Tulit Attila: Această fază de start este foarte grea pentru consiliile locale. E
evident.
Întrebarea mea este dacă n-ar fi mai util ca să nu restituim consiliilor locale în
întregime aceste imobile şi păstrăm o anumită parte din ei?
Atunci vom avea şi noi interesul să-i ajutăm în funcţionare şi nu se mai pune
problema asocierii.
Tamás Sándor: Asocierea de aceea este necesară ca să putem da bani pentru
pornire.
Această asociaţie nu se constituie pentru a crea profit.
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Dacă cumva va avea profit acela va rămâne în asociaţie şi va fi folosit la
realizarea obiectivelor asociaţiei.
Consilii locale nu pot angaja şi plăti un masor, dar se poate rezolva în aşa fel ca
să angajăm un masor la asociaţie, care va lucra câte o zi din săptămână la fiecare Centru
de tratament din judeţ.
Dacă va fi necesar atunci putem angaja două persoane.
Avem multe idei în această privinţă dar în primul rând noi dorim să virăm bani,
în mod legal, în contul asociaţiei ca să putem să-i ajutăm pe fiecare să înceapă
activitatea, pentru că singure nici o primărie nu are posibilitatea de a face acest lucru.
Tulit Attila: În momentul de faţă consiliul judeţean se luptă contra centralizării şi
în acest caz le restituim imobilele consiliilor locale dar prin această asociaţie la care
consiliul judeţean este partener numai cu bani totuşi este vorba de centralizare.
Tamás Sándor: Altfel nu-i putem ajuta cu bani.
Varga Zoltán: Aş dori să vă aduc la cunoştinţă că eu am avizat din punct de
vedere juridic proiectul de hotărâre şi nu am găsit niciun impediment ca să nu avizez
proiectul de hotărâre.
Vă spun că potrivit legii judeţul poate să participe în asociere cu consiliile locale
în vederea funcţionării unor în vederea funcţionării unor obiective de interes public ori
acest lucru se încadrează în prevederile legale.
Iar referitor la propunerea ca să reţinem anumite părţi din imobile nu se poate
pentru că noi am preluat numai pentru perioada execuţiei lucrării.
Beneficiarii finali sunt consiliile locale şi nu consiliul judeţean, deci noi nu putem
reţine nici măcar 1 cm2 din aceste imobile fără acordul lor.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Aş dori să mai adaug pe lângă cele spuse de domnul secretar, noi iniţiem să dăm
nişte bani ca să poată să înceapă să funcţioneze pentru că singur nu poate nicio comună
să pună pe rol aceste investiţii şi în plus asta ar fi primul pas.
Intenţia pe termen mediu şi lung este dacă se poate şi deja serviciile sunt
organizate, atunci să meargă pe picioare proprii, dar până pot face acest lucru cu
siguranţă le venim în sprijin şi vă rog ca să sprijiniţi această iniţiativă.
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul judeţului Covasna pentru a face parte din Consiliul de
Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean
Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot
secret”, pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna pentru a face parte din
Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS, vom folosi buletine de vot.
Eu propun din partea UDMR-ului pe domnul vicepreşedinte Henning László
János care s-a ocupat şi până acum de această problemă.
Dacă sunt alte propuneri?
Kulcsár-Terza József-György: Din partea fracţiunii PCM-MPP propun pe
domnul Benedek Barna.
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Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt
Întreb persoanele propuse dacă acceptă desemnarea?
Henning László János: Da, accept.
Benedek Barna: Accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot propun să mergem
mai departe.
După ce vom adopta proiectul de hotărâre de la punctul douăzeci vom reveni şi
la punctul douăzeci şi unu, pentru că prima dată trebuie să adoptăm înfiinţarea
asociaţie după care îi dăm un spaţiu pentru sediu.
La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind revocarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public
de persoane prin curse regulate;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. şef serviciu Incze Gyula să prezinte Raportul Serviciului de
administrare a drumurilor judeţene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Incze Gyula: Serviciul de administrare a drumurilor judeţene 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(A lipsit de la vot domnul consilier Joós Ştefan Leontin.)
La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 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.
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(A lipsit de la vot domnul consilier Joós Ştefan Leontin.)
La punctul douăzeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al unui consilier judeţean pe anul 2011;
Este vorba de Raportul de activitate al domnului consilier Fekete Carol.
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul privind
activităţile desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna în anul 2011;
Aţi primit materialul în scris.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci şi şase al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Nu s-a înscris nimeni.
Propun să luăm o pauză de cinci minute după care revenim să adoptăm
proiectele de hotărâri de la punctele 20 şi 21.
După pauză.
Tamás Sándor: Reluăm punctul douăzeci de pe ordinea de zi.
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Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a
votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze
urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Varga Zoltán: A explicat modul de votare şi a distribuit 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.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru
desemnarea reprezentantului judeţului Covasna pentru a face parte din Consiliul de
Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC
KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS.
Bagoly Miklós Levente: A prezentat procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: A prezentat proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să
prezinte Rapoartele de avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos
Réka să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
o „abţinere” (Calinic Sabin)

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
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INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS cu destinaţia de
sediu;
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domokos Réka: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

