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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 14 iunie 2012, ora 09,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi,
14 iunie 2012, ora 09,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
nr. 139/12 iunie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 148 /S/12 iunie 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. director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin, Farkas György, Fülöp Csaba,
Joós Ştefan Leontin, Kovács Ödön, Solomon Ioan şi Tulit Attila.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl.
director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile
ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi
participă:
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Kiss Tiberiu: Am o rugăminte la cei de la Direcţia Juridică şi de la întregul aparat
de specialitate şi anume; în viitor dacă anumite instituţii solicită informaţii în legătură cu
consilierii judeţeni, aceştia să fie informaţi despre răspunsul dat de consiliul judeţean, ca
să fim pregătiţi.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Rog pe domnul director Sztakics István Attila să fim atenţi, în viitor, la aceste
aspecte.
Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 24 mai 2012, a fost făcut
public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv
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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?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din
data de 24 mai 2012.
Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi.
Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu:
- completarea acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
78/2012 privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul
Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea
Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul
„Realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia şi
gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din judeţul Covasna”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 , 2 şi 2a la Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2012 privind aprobarea Organigramei şi
Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf.
Gheorghe.
- modificarea titlului Proiectului de hotărâre înscris la punctul 2 pe proiectul
ordinii de zi şi anume, Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor
necesare cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna a Reţelei de
alimentare cu energie electrică a Parcului memorial „Pivniţele Mari” din comuna
Moacşa, judeţul Covasna.
Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte.
Cine este pentru?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Centrului Judeţean pentru
Protecţia Naturii, Dezvoltarea Rurală şi Salvamont a domnului Demeter János;
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
inițierii
demersurilor
necesare
cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna a Reţelei de alimentare cu
energie electrică a Parcului memorial „Pivniţele Mari” din comuna Moacşa, judeţul
Covasna;
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012;
4. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură în vederea
elaborării proiectelor de buget pe anul 2013 şi a estimărilor pentru anii 2014-2016;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi
consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice
de interes judeţean;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
78/2012 privind aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional
Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate
de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Realizarea infrastructurii
pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în unele arii naturale
protejate din judeţul Covasna”;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 , 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 42/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
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?
24 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 în funcţie (16), cu excepţia proiectelor de hotărâri
de la punctele 1 şi 8 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor
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prezenţi la şedinţă şi a proiectului de hotărâre de la punctul 2 de pe ordinea de zi
pentru care este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie
(21).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea în funcţia de director al Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii,
Dezvoltarea Rurală şi Salvamont a domnului Demeter János;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Demeter János: Vă anunţ că am interes personal în această problemă, de aceea mă
voi abţine.
Tamás Sándor: Alte probleme?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o „abţinere” (Demeter János)
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului
Covasna a Reţelei de alimentare cu energie electrică a Parcului memorial „Pivniţele
Mari” din comuna Moacşa, judeţul Covasna;
Rog pe domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Expunerea de motive a
preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.
Bíró Dónát: A prezentat materialul.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Am o întrebare şi anume: în proiectul de hotărâre
la art. 2 scrie „Negocierea prețului de cumpărare al imobilului prevăzut în art. 1. se va
face cu proprietarii imobilului de către o Comisie de negociere”, deci întrebarea este din
cine se va compune această comisie de negociere?
Tamás Sándor: La următoarea şedinţă vom decide despre componenţa comisiei.
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Benedek Barna: Pentru cumpărarea imobilul în buget este prevăzută suma de
215 lei. Se ştie deja cât ne va costa?
Tamás Sándor: Această sumă este suma maximă de la care mergem în jos.
Henning László-János: Procedura este că prima dată includem în buget suma
prevăzută pentru cumpărare şi această sumă se va comunica comisiei de negociere şi
restul depinde de ei.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei 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 pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
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?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte
de infrastructură în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2013 şi a estimărilor
pentru anii 2014-2016;
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Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de
motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Fekete Carol: Pe parcursul anilor am mai formulat această întrebare pe care o
formulez şi acum.
Prin ce metode sunt împărţite aceste sume?
Am observat un lucru foarte interesant.
Tamás Sándor: Ce aţi observat?
Fekete Carol: Dacă ne uităm la sumele care sunt prevăzute pentru localităţile
Ghelinţa, Moacşa şi Boroşneu Mare observăm un lucru foarte interesant.
Acum nici în cazul Baraoltului şi nici în cazul Tg. Secuiesc nu trebuie să ridicăm
cuvântul.
Tamás Sándor: Dumneavoastră aţi solicitat să ajutăm cele două oraşe.
Fekete Carol: În patru ani de zile nu am înţeles cu ce metode sunt împărţite aceste
sume.
Tamás Sándor: Sunt împărţite pe baza proiectelor.
Din păcate la Moacşa şi la Boroşneu Mare nu există nici un proiect câştigat şi de
altfel dumneavoastră aţi luptat în ultimii ani ca Baraoltul şi Tg. Secuiesc să primească
sume mai mari.
Aceasta este numai o estimare şi noul consiliu va decide care vor fi sumele finale.
Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

17 de voturi
1 vot „contra” (Fekete Carol)
6 „abţineri” (Bartha Sándor, Bándi Imre, Benedek
Barna József, Csog Ignatiu, Fazakas Tibor şi KulcsárTerza József-György)
În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, 1 vot „contra” şi 6 „abţineri”,
se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu privire
la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi
pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive
a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice.
Ferencz Lajos: A prezentat materialul.
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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?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 78/2012 privind aprobarea
participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013,
Axa prioritară 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia
Naturii” cu proiectul „Realizarea infrastructurii pentru uz public orientată spre protecţia
şi gestionarea mediului în unele arii naturale protejate din judeţul Covasna”;
Rog pe domnul director executiv Papucs András să prezinte Expunerea de
motive a domnului vicepreşedinte Demeter János, Proiectul de hotărâre şi Raportul
Centrului Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea Rurală şi Salvamont.
Papucs András: A prezentat materialul.
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?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 , 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2012
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
Rog pe domnul director András- Nagy Róbert să prezinte Expunerea de motive a
preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Spitalului Judeţean de
Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu- Gheorghe.
András- Nagy Róbert: A prezentat materialul.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Tatár Márta Éva: Eu aş dori să subliniez ce lucru bun este să avem 33 de medici
rezidenţi care vor lucra în Spitalul Judeţean şi sper că minimum 25 vor rămâne să lucreze
şi după ce termină rezidenţiatul.
Tamás Sándor: Eu aş întreba de la domnul director ce s-a întâmplat cu acei medici
rezidenţi care ne-au fost prezentaţi în luna decembrie?
András- Nagy Róbert: Această modificare era necesară pentru că la concursul
organizat pentru rezidenţi, din luna noiembrie a anului trecut, au rămas încă 2 posturi
vacante şi în luna mai s-au organizat concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
Deci au sosit doi medici rezidenţi, iar ceilalţi pe care vi i-am prezentat îşi continuă
activitatea.
Tamás Sándor: Avem deja 33 de medici rezidenţi?
András- Nagy Róbert: Din cei 33 de medici rezidenţi unii sunt în anul V. al
rezidenţiatul, sunt şi care sunt în primul, al doilea sau al treilea an al rezidenţiatului.
Anul viitor vor venii 5 medici rezidenţi din care 2 la reumatologie, pneumologie şi
la diabetologie.
În paranteză vă amintesc că s-a ivit o problemă în cadrul diabetologiei şi anume:
doamna doctor Halmágyi nu o să mai lucreze la policlinică şi de aceea este forte
important ca medicul rezident să fie aici cât mai repede.
Deci vor veni în continuare medici rezidenţi.
Tamás Sándor: Aş dori să ne întâlnim şi cu ei aşa că îi invităm la şedinţa
consiliului judeţean.
Alte intervenţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Kulcsár-Terza József-György: A trecut punctul patru de pe ordinea de zi?
Tamás Sándor: Unde?
Da. S-a adoptat. Puteţi să număraţi.
Sztakics István Attila: Ca să fie adoptat era necesar votul majorităţii consilierilor
în funcţie, deci 16 voturi.
Din 24 de consilieri judeţeni prezenţi la şedinţă, 6 consilieri s-au „abţinut” şi un
consilier a votat „contra”, deci a primit 17 de voturi „pentru”.
Tamás Sándor: Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Se pare că asta a fost ultima şedinţă din acest mandat în care am adoptat mai mult
de 600 de hotărâri din care 95% au fost adoptate cu unanimitate de voturi.
Am avut dispute politice şi vom avea şi în viitor, dar tot am reuşit să avem o bună
colaborare.
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Vă rog ca şi în viitor munca noastră să fie în interesul judeţului.
Aş dori să vă mulţumesc pentru munca dumneavoastră şi pentru discuţiile
fructuoase din acest mandat.
Paharele sunt pregătite şi vă invit să ciocnim un pahar de şampanie.
Fazakas Tibor: În numele fracţiunii PCM-MPP vă felicit atât pe dumneavoastră
cât şi întreaga echipă, dar şi pe colegii care vor fi consilieri şi în mandatul viitor.
Vă urez succes pentru mandatul viitor!
Am iniţiat o hotărâre cu privire la referendumul local privind Ţinutul Secuiesc şi
ne pare rău că nu s-a realizat şedinţa comună cu judeţele Harghita şi Mureş.
Sper ca în viitor o să adoptaţi şi o strategie cu privire la viitorul Ţinutului Secuiesc
şi mai ales la autonomia Ţinutului Secuiesc.
Încă o dată vă urez succes pentru mandatul viitor şi vă mulţumesc pentru
colaborare.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Noi muncim pentru viitorul Ţinutului Secuiesc şi după cum se vede marea
majoritate a cetăţenilor din Ţinutul Secuiesc susţine politica UDMR-ului.
Dacă ne uităm la candidaţii celor trei partide politice maghiare atunci putem
observa că 73% din locuitorii maghiari susţin politica noastră.
Eu aşa cred că acest procent este destul de convingător.
Şi în viitor vom lucra cu cinste pentru viitorul Ţinutului Secuiesc.
Eu mă bucur că nu 30-50 de lei sau micii şi berea au ajutat rezultatele alegerilor ci
munca cinstită.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare şi vă invit să ciocnim un pahar de şampanie.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

