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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 26 septembrie 2012, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26
septembrie 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. 275/21 septembrie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 234/S/21
septembrie 2012.
Nu întâmplător am reprogramat pentru astăzi această şedinţă ordinară, ci pentru
că astăzi este Ziua Judeţului iar acum 136 de ani pe data de 26 septembrie a fost
convocată prima şedinţă ordinară a Judeţului Trei Scaune.
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 27 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc motivat consilierii Cziprián Kovács Lóránd, Dezső CsongorAttila şi Keresztely Irma.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
participă domnul subprefect Milik Otto.
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:
- D-na Szász Katalin –director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţeană „Bod Péter” – Bod Péter
Megyei Könyvtár;
- Dl. Gecse Imre – reprezentant al comunităţii - ATOP;
- Dl. Kiss Tiberiu – reprezentant al comunităţii - ATOP;
- D-na Ötvös Boglárka – reprezentant al comunităţii - ATOP;
- Dl. Milik Otto – subprefect – ATOP;
- Dl. Ion Popa – comisar şef de poliţie, şef al Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Covasna;
- Dl. Bulgariu Valerian – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
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- Dl. Vargha Mihály – director –
Muzeul Naţional Secuiesc –
Székely Nemzeti Múzeum;
- 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 şi
- domnul Mureşan Alexandru care este reprezentantul Hidroconstrucţia S.A.
Acum câteva minute am vorbit despre Potsa József, iar acum o lună am vorbit
despre Programul de dezvoltare a judeţului „Potsa József”.
Aş dori să amintesc dintre programele de dezvoltare ale judeţului numai un
singur program şi anume Programul de Gestionare a deşeurilor din judeţul Covasna.
Prezintă un slide show.
Anul acesta încep lucrările de acoperire şi de desfiinţare a grapei de gunoi din
Întorsura Buzăului şi Covasna, în al doilea pas din Tg. Secuiesc şi în al treilea pas din Sf.
Gheorghe până când vom construi şi uzina de la Leţ.
Programul se compune din două părţi mari din care prima este de acoperire,
desfiinţare iar al doilea este de construire.
Hidroconstrucţia S.A. a câştigat licitaţia pentru lucrarea de a desfiinţare şi a venit
domnul director Mureşan Alexandru să semnăm contractul în valoare de 28 milioane
de lei.
Îl invit pe domnul director să vină mai aproape ca să semnăm contractul.
Mureşan Alexandru: Bună ziua doamnelor şi domnilor.
Reprezint firma S.C. Hidroconstrucţia S.A. din Bucureşti care este cel mai mare
angajator în construcţii din România şi este fostul constructor de hidrocentrale din
România. La ora actuală aplecarea spre acest domeniu este mai redusă din partea
Guvernului şi atunci noi din 1989 ne am aplecat spre lucrări edilitare.
În domeniul acesta de rampe de deşeuri am realizat deja trei lucrări în România,
deci pot să vă spun că suntem pionieri în acest domeniu. La Piteşti, Bacău şi Ploieşti au
fost nişte lucrări extrem de serioase sub percepte Europene de mediu pentru că trebuie
să satisfacă viitorul.
Noi acum vom închide rampele care le aveţi la Întorsura Buzăului şi Covasna.
Retrocedăm naturii fără nicio urmă în viitor de a se produce fenomene de
degradare a mediului din zonă şi vom deschide marea rampă judeţeană care va
gestiona aceste deşeuri într-o politică foarte serioasă de selectare şi de depozitare.
Vreau să spun că în asemenea mod vom închide aceste depozite că vor părea
nişte vestigii Incaşe sau Aztece, dar nu sunt.
Rezultatul politicii actuale de mediu este să ştergem urmele unor treburi pe care
le am făcut noi şi noi trebuie să le reparăm.
Tamás Sándor: Domnul vicepreşedinte Nagy József mi-a dat un pix care a fost
făcut prin refolosirea deşeurilor şi cu care o să semnez contractul.
Domnul vicepreşedinte este priceput în acest domeniu pentru că ani de zile a fost
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
Are loc semnarea contractului.
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Tamás Sándor: Îi urez domnului director spor la treabă.
Mureşan Alexandru: Rog ca această întâlnire să-o reprogramăm peste doi ani şi
să ne întâlnim la predarea lucrării şi sper că o să fiţi mulţumiţi de calitatea lucrării şi de
prestaţia noastră şi o să ne mai chemaţi.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Revenim la lucrările şedinţei.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30 august 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o abţinere
Cu 27 de voturi „pentru” şi o „abţinere” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei
ordinare din data de 30 august 2012.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11
septembrie 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 extraordinare
din data de 11 septembrie 2012.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi au putut fi
studiate în format electronic pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea
acestuia cu încă două proiecte de hotărâre şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru comuna Vâlcele;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice;
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Menţionez că cele două proiecte de hotărâri v-au fost trimise
electronic şi au fost prezentate în şedinţele comisiilor de specialitate.

în

format

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii
de zi.
Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Covasna;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc
– Székely Nemzeti Múzeum;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” –
Bod Péter Megyei Könyvtár;
6. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
9. Proiect de hotărâre privind renunțarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu
Proiectul ”Promovarea a opt produse turistice din județul Covasna” la POR 2007-2013,
Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de
intervenție 5.3 ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în
scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea
”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor
specifice și a activităților de marketing specifice”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea termică a Centrului de
Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc;
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12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru comuna Vâlcele;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice;
14. Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la
informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2012;
15. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliul Judeţean Covasna, în semestrul I al anului
2012;
16. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean
Covasna în semestrul I al anului 2012;
17. 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 1, 2, 9 şi 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
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.
Tatár Márta Éva: În numele consilierilor judeţeni aş dori să vă urez La mulţi ani!
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Vă dorim să aveţi o carieră uşoară şi plăcută.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Salutăm la şedinţa noastră de astăzi pe domnul Comisar şef Popa Ion,
Comandantul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct 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 opt comisii de specialitate (1-8) 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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012 al Consiliului
Judeţean Covasna;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.
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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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
Nu am primit încă avizul din partea ANFP şi propun să amânăm dezbaterea
acestui material
Supun la vot propunerea de amânare.
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 propunerea de
amânare a dezbaterii proiectului de hotărâre la o viitoare şedinţă a Consiliului Judeţean
Covasna.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti
Múzeum;
Rog pe domnul Calinic Sabin şi pe doamna Kersztely Irma 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.
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2010 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár;
Rog pe domnul Calinic Sabin şi pe doamna Kersztely Irma 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 şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea desemnării Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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.
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Pe lângă domnul Popa Ion, Comandantul Inspectoratului Judeţean de
Poliţie sunt prezenţi la şedinţă şi alţi membrii din ATOP.
Vă consult dacă aveţi ceva de comunicat?
Popa Ion: Eu aş dori să fac o propunere care este valabilă pentru membrii ATOP.
Tamás Sándor: După şedinţa Consiliului Judeţean o să aveţi şedinţa ATOP unde
puteţi discuta cu membrii ATOP.
Popa Ion: Eu aş expune totuşi ideea mea în legătură cu faptul că în ultima
perioadă au avut loc foarte multe accidente feroviare în judeţ, datorită faptului că nu se
respectă regulile la trecerea peste calea ferată în diverse zone.
Propunerea mea este că dacă găsiţi o soluţie, o posibilitate ca în aceste locuri
unde nu sunt bariere la trecerea pe calea ferată să montăm camere de luat vederi în aşa
fel în cât cei care nu respectă regula referitoare la trecerea pe calea ferată să poată fi
sancţionaţi şi în a doua zi şi în a treia zi ori de câte ori nu respectă regula.
Este vorba de trei puncte.
Sper că cheltuielile cu montarea acestor camere nu vor fi foarte mari. Aceste
camere de luat vederi să fie semnalizate, şi să fie făcută publicitate în mass media locală.
Noi nu avem nicio posibilitate de verificare a trecerilor care se fac peste calea
ferată şi nici să stabilim o patrulă care să facă datoria în câmp. Practic este imposibil.
Ideea este să fie montate bariere ori camere de luat vederi şi în măsura în care
mai multe persoane vor fi sancţionate că nu au respectat regula la trecerea peste calea
ferată lumea de frică sau de teamă va deveni mai atentă.
Asta era idea pe care am vrut să expun ca să evităm asemenea accidente.
Noi printre atribuţii avem şi activităţi de prevenire. Deci prevenirea este înainte
de toate, fără să constaţi, fără să sancţionezi.
Cerem sprijinul dumneavoastră să ne ajutaţi şi să aduceţi cât mai multe persoane
care se implică în activităţile noastre de prevenire pentru că putem fi de mare utilitate,
de mare folos.
Noi nu suntem numiţi în funcţiile respective numai să sancţionăm sau numai să
luăm măsuri pecuniare sau de altă natură.
Suntem puşi în primul rând pentru a face prevenire.
Aceasta este rugămintea.
Vom veni şi cu mai multe adrese către dumneavoastră şi verbale, dar mai ales
scrise să ne acordaţi sprijin, să ne ajutaţi prin consilieri judeţeni, prin primarii
comunelor sau prin alte persoane să ne ajute în activităţile noastre de prevenire.
Cum v-am spus noi nu suntem pentru a sancţiona sau pentru a amenda. Suntem
pentru a preveni, pentru a-i face pe cetăţeni să înveţe iar acolo unde este necesar să
luăm măsuri.
Acestea sunt ideile pe care am vrut să vi le expun şi despre care vom discuta şi în
cadrul şedinţelor ATOP.
Mulţumesc.
Tamás Sándor: Dispoziţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor cu privire la
reorganizarea poliţiilor locale au fost primite absolut pozitiv de toţi primarii şi a fost
binevenită.
Prima idee pe care aţi expus-o este o idee bună. Noi împreună cu ATOP şi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie am montat camere de luat vederi şi care funcţionează
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şi aşa am înţeles de la colegii dumneavoastră că am putut reduce puţin
din rata infracţionalităţii.
În legătură cu propunerea dumneavoastră, aveţi porţi deschise.
Am discutat despre această problemă şi cu domnul Fejér László Ödön care este
preşedintele ATOP şi suntem de acord, cu condiţia ca să nu preluăm de la CFR ceea ce
ar trebui să facă ei.
Unde este absolut necesar vom sprijini şi financiar montarea celor trei camere de
luat vederi la trecerea peste calea ferată.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 7/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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.
Dau cuvântul domnului subprefect Milik Otto.
Milik Otto: Vreau să fac numai o paranteză.
În şedinţa ATOP trebuie să analizăm, cu factorii implicaţi, fenomenul furturilor
de recolte pentru a opri aceste furturi.
Vă mulţumesc.
Tamás Sándor: Vă mulţumim.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale;
Doresc să completăm materialul prezentat.
Rog pe doamna Varga Berde Mária să prezinte propunerile de completare.
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Varga

Berde

Mária:

Propunem completarea listei operatorilor de transport

cu
- SC MULTITRANS SA pe traseul Sf. Gheorghe – Moacșa – Pădureni;
- SC RO-D TRANSPORT S.R.L. pe traseul Oituz- Tg. Secuiesc.
Vă consult, dacă în legătură cu cele prezentate aveţi alte completări, probleme de
ridicat?
Sztakics István Attila: Titlul hotărârii se va modifica atunci în felul următor:
„Hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale”.
Tamás Sándor: Supun la vot propunerea de completare formulată de doamna
Varga Berde Mária.
Cine este pentru?
28 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă completarea
materialului.
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Klárik László să prezinte Raportul de specialitate.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Klárik László: Administratorul public propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma completată.
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 în forma
completată.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
renunțarea participării Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul ”Promovarea a opt
produse turistice din județul Covasna” la POR 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea
durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 ”Promovarea
potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității
României ca destinație turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului
intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing
specifice”;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul vicepreşedinte Henning László János să prezinte Raportul de
specialitate.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Henning László János: Propunem 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap;
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul
secretarului judeţului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Secretarul judeţului 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?

28 de voturi
-

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
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Reabilitarea termică a Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc;
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Rog pe domnii Fejér László-Ödön, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte
Rapoartele de avizare, iar doamna director general adjunct Szász Katalin să prezinte
Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Szász Katalin: 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?

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
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Covasna pentru comuna Vâlcele;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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?
Fekete Carol: Eu am formulat o întrebare şi în şedinţa comisiei de specialitate în
legătură destinaţia acestei sume, întrebare la care nu am primit un răspuns satisfăcător
nici până astăzi.
Din această cauză eu mă voi abţine la vot.
Tamás Sándor: Alte observaţii dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
3 „abţineri” (Fekete Carol, Kulcsár-Terza JózsefGyörgy şi Pethő István)
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” şi 3 „abţineri”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul
Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: 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?
Kulcsár-Terza József-György: În cadrul Consiliului Judeţean Covasna există
Direcţia Juridică unde lucrează jurişti care sunt specialişti şi ne pot reprezenta cu succes
în faţa instanţei. Eu propun să avem încredere în juriştii noştri şi să nu cheltuim bani pe
avocaţi.
Tamás Sándor: Trebuie să vă informez că înainte de a pregăti materialul noi neam consultat cu consilierii juridici şi de comun acord cu Direcţia Juridică am pregătit
acest proiect de hotărâre pentru că problematica expusă în documentaţie este atât de
complexă şi anevoioasă încât este indicat să achiziţionăm servicii juridice de specialitate
în ceea ce înseamnă contractele europene.
Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
3 voturi „contra” (Fekete Carol, Kulcsár-Terza
József-György şi Pethő István)
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” şi 3 voturi „contra”, se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea
Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în
semestrul I al anului 2012;
Aţi putut studia materialul şi a fost prezentat şi în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către
Consiliul Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2012;
Aţi putut studia materialul şi a fost prezentat şi în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul
de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului
2012;
Aţi putut studia materialul şi a fost prezentat şi în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Vă consult dacă aveţi probleme de discutat în cadrul acestui punct?
Kulcsár-Terza József-György: Ştim că săptămâna trecută a început şcoala şi
domnul preşedinte în campania electorală a promis că elevii din clasa I-a vor beneficia
de „Primul ghiozdan”.
Aş dori să vă întreb dacă s-a realizat acest lucru şi dacă nu atunci când se va
realiza.
Tamás Sándor: Este în curs de realizare.
Alte intervenţii dacă aveţi?
Nu sunt.
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

