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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 17 decembrie 2012, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 17
decembrie 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. 430/11 decembrie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 296/S/11
decembrie 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 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipseşte domnul consilier Bedő Zoltán.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Dl. András Nagy Róbert –manager – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
- Dl. Dénes István din partea Asociaţiei de Acţiune Locală „PROGRESSIO”;
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii
serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentanţii mass-mediei;
Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 noiembrie 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?
30 de voturi
Cine este contra?
-
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Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 16 noiembrie 2012.
De asemenea şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 22 noiembrie
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?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 22 noiembrie 2012.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi, în format
electronic, au putut fi studiate 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 un proiect de hotărâre şi anume:
Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Demeter
János, director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare
Rurală și Salvamont;
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?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi.

1.

2.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 21/2012 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive, de recreere și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din
bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2012, cu modificările și completările
ulterioare;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012;

3

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării reţelei şcolare de învăţământ
special din judeţului Covasna, pentru anul şcolar 2013-2014;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a structurii
organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe
precum şi înfiinţarea unei linii de gardă;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe.
6. Proiect de hotărâre privind participarea județului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei
„Grupul de Acţiune Locală PROGRESSIO”;
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV);
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane pentru coordonarea activităţii
Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles – Belgia;
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea traseelor şi a programului de transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de
01.05.2013;
10. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Demeter János,
director executiv al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și
Salvamont;
11. 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 2, 6 şi 7 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
Grüman Róbert-Csongor: Aş dori să vă anunţ că nu voi participa la deliberarea
Proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV) de la
punctul 7 de pe ordinea de zi, deoarece sunt directorul Asociaţiei.
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Tamás Sándor: Mulţumesc.
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 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 21/2012 privind
finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere și de tineret,
sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean Covasna
pe anul 2012, cu modificările și completările ulterioare;
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?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 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 propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2012;
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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?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţului Covasna,
pentru anul şcolar 2013-2014;
Rog pe domnul Calinic Sabin, pe doamna Kersztely Irma şi pe domnul Tompa
György 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?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe precum şi înfiinţarea unei linii de gardă;
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Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tompa György 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.
Rog pe domnul manager András Nagy Róbert să ne prezinte succint latura
pozitivă a proiectului de hotărâre.
András Nagy Róbert: Latura pozitivă a înfiinţării acestei linii de gardă este
faptul că după cca. un an vom reînfiinţa singura linie de gardă din Judeţul Covasna şi
care permite pentru noi născuţi şi pentru copii terapie intensivă.
Cziprián-Kovács Lóránd: Nu ne aţi prezentat latura negativă.
András Nagy Róbert: Latura negativă ar fi că această linie de gardă înseamnă
cheltuială în plus pentru spital.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă mai veţi şi alte observaţii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
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?

30

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
participarea județului Covasna la înfiinţarea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală
PROGRESSIO”;
Am invitat la această şedinţă şi pe domnul Dénes István, care este managerul
Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală PROGRESSIO”.
Aş dori să vă amintesc că până acum Consiliul Judeţean Covasna este din două
grupuri de acţiuni Alutus, Angustia şi Progressio care acoperă aproape a treia treime
din judeţ. Deci Scaunul Orbai, o parte din Scaunul Sepsi şi câteva comune din zona
Buzaielor.
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei
„Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO” 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 județului Covasna în Adunarea
Generală a Asociaţiei „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”, vom folosi buletine
de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Orbán
Miklós.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Orbán Miklós: Accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi mergem mai
departe.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV);
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.
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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?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva
(Nu a participat la vot domnul consilier Grüman Róbert-Csongor.)
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea unei persoane pentru coordonarea activităţii Biroului de reprezentare al
judeţului Covasna la Bruxelles – Belgia;
Kulcsár-Terza József-György: De patru ani de zile ne chinuim cu problema
Biroului de reprezentare al judeţului Covasna, adică al Ţinutului Secuiesc.
Eu aş întreba, mai înainte să cunoaştem numele persoanei care va fi
nominalizată, ce planuri aveţi cu acest birou de la Bruxelles?
De patru ani de zile ne chinuim fără niciun rezultat.
Ce atribuţii va avea acest birou?
Noi am dori să funcţioneze acest birou, dar ar fi bine să primim mai multe
informaţii în legătură cu acest birou şi răspuns la întrebările noastre la care nu am găsit
răspuns în expunerea de motive.
Tamás Sándor: Expunerea de motive este forte clară.
Astăzi nu decidem de persoana care va lucra în birou ci despre un consilier
desemnat dintre noi care are menirea să urmărească atribuţiile şi modul de
funcţionarea biroului.
Până acum această persoană a fost domnul Demeter János care nu mai este în
structură şi nici în funcţie la Consiliul Judeţean Covasna.
Alte întrebări dacă sunt?
Kulcsár-Terza József-György: Aş avea încă o întrebare? Cât timp are la
dispoziţie persoana respectivă pentru elaborarea strategiei şi punerea în funcţionare a
biroului?
Să fixăm acum un termen şi peste patru ani să decidem iarăși.
Tamás Sándor: Două luni.
Kulcsár-Terza József-György: Am şi o propunere de modificare şi anume să
înfiinţăm o comisie în care fiecare fracţiune politică să aibă un reprezentant deoarece
cred că se vor ivi şi probleme politice în acest birou şi membrii comisiei împreună să
găsească rezolvare pentru aceste probleme.
Tamás Sándor: Eu sincer nu văd rostul numirii acestei comisii, peste alte comisii,
care să stabilească atribuţiile acelei persoane care o să răspundă de Biroul din Bruxelles.
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Nu văd rostul acestei comisii care să verifice aceea persoană care va verifica
Biroul de la Bruxelles.
Kulcsár-Terza József-György: Nu vor verifica ci vor lucra împreună.
Tamás Sándor: Eu propun să nominalizăm o persoană ca să fie un responsabil şi
să vină cu temele gata făcute şi mai trebuie şi o comisie.
Noi suntem o comisie destul de mare cui trebuie să prezinte tema făcută.
E bine aşa domnul consilier?
Kulcsár-Terza József-György: Supuneţi la vot propunerea mea.
Keresztely Irma: Am şi eu o observaţie şi anume: teoria managementului
modern spune „Dacă vrei ca ceva să nu funcţioneze înfiinţează o comisie.”.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Care propunere să supun la volt domnul consilier?
Kulcsár-Terza József-György: Comisia.
Tamás Sándor: Aveţi formulat o propunere concretă?
Kulcsár-Terza József-György: Nu.
Tamás Sándor: Nu ştiu ce să supun la vot.
Fekete Carol: Propunerea era ca să fie numită o comisie din care să facă parte
câte un reprezentant din fiecare fracţiune.
Tamás Sándor: Aveţi o propunere textuală pe care să-o trecem într-un articol sau
alineat?
Kulcsár-Terza József-György: Momentan nu avem, dar este în lucru.
Tamás Sándor: Până când colegii lucrează eu propun să mergem mai departe.
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează o persoană pentru coordonarea activității Biroului de reprezentare al
județului Covasna la Bruxelles - Belgia şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean
Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot
secret”, pentru desemnarea unei persoane pentru coordonarea activității Biroului de
reprezentare al județului Covasna la Bruxelles - Belgia, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe doamna consilier Tatár
Márta Éva.
Tamás Sándor: Care este şi preşedintele comisiei pentru relaţii externe.
Tatár Márta Éva: În comisia pentru relaţii externe fac parte şi consilieri din alte
două fracţiuni şi propun ca la acele şedinţe în care se vor discuta problemele biroului să
fie reprezentantul fiecărei fracţiuni.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Klárik Attila: Eu propun să numim încă o comisie care să valideze deciziile
comisie despre care am discutat până acum.
Tamás Sándor: Bine, bine dar mai înainte să facem nominalizările.
Alte nominalizări dacă sunt?
Nu sunt.
Dacă persoana propusă acceptă desemnarea?
Tatár Márta Éva: Da, accept.
Kulcsár-Terza József-György: Renunţ la propunerea de numire a comisiei.
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Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot noi mergem
mai departe.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
stabilirea traseelor şi a programului de transport public de persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013;
Este un proiect foarte important pentru că aceste este primul pas pentru
încheierea contractelor, pe şase ani, în ceea ce priveşte transportul public în judeţ.
Eu i-am rugat pe colegii care au pregătit acest material ca să stabilească aceste
curse, împreună cu primarii, în aşa fel ca în fiecare sat să ajungă autobuzele.
Deci să fie obligatoriu pentru cei care fac transportul pe rute mai avantajoase să
facă şi rute care nu sunt atât de avantajoase.
În anii trecuţi am avut probleme, mai ales în sate mai mici, unde nu au binevoit
unele firme să intre şi care au câştigat licitaţia acum cinci ani.
Acum am făcut pachetele pentru trasee în aşa fel ca să trebuiască să intre şi în
satele mai mici.
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. administrator public Kovács Ödön să prezinte Raportul de specialitate.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Kovács Ödön: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Fejér László-Ödön: În Ruseni nu există staţie de autobuz şi propun să facem
cumva o staţie pentru că din această cauză nu se opresc autobuzele.
Varga-Berde Mária: Staţiile de oprire vor fi aprobate în luna ianuarie.
Tamás Sándor: Nu numai cu staţia este problemă dar vor fi obligaţi să se
oprească şi să ia şi elevii din Ruseni.
Cziprián Kovács Lóránd: Am şi eu o propunere care o supun atenţiei
dumneavoastră şi anume să angajăm nişte instructori auto din Norvegia sau Suedia
care să facă un instructaj special pentru conducătorii auto, mai ales pentru cei care sunt
din zona Baraoltului, nu de alta, dar pe drumul acela judeţean nu se poate circula.
Ori decidem să angajăm instructori de autocar ca şoferi de autobuze să poată
conduce pe timp de iarnă ori punem firma de deszăpezire să facă treaba ca lumea.
Cu părere de rău vă spun că e impracticabil drumul între Baraolt şi Micfalău.
Tamás Sándor: În acest moment există un contract de deszăpezire cu o firmă
specializată care a câştigat licitaţia, a fost semnalat această problemă, iar managerul
firmei este chemat la raport la şedinţa Bazinului Olt şi se va rezolva problema
semnalată.
Cziprián Kovács Lóránd: Atunci nu avem nevoie să angajăm instructori auto.
Tamás Sándor: Nu.
Cziprián Kovács Lóránd: Mulţumesc.
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Benedek Eszter: Aş dori să vă întreb cine este responsabil cu respectarea
programului de transport pentru că pe ruta Baraolt –Herculian de mai multe luni
autobuzul circulă fără respectarea programului.
Biletul pe acest tronson este cel mai scump şi copii care fac naveta îngheaţă pe
marginea drumului din cauza nerespectării programului.
Varga Berde Mária: Responsabil este şi Consiliul Judeţean dar nu avem personal
care să facă verificările şi nu avem nici maşină cu ce să ne deplasăm pentru a efectua
aceste verificări. Aceste verificări ar trebui efectuate împreună cu poliţia.
ARR-ul a înfiinţat o structură separată care se ocupă numai de verificări.
Pe vremuri împreună am efectuat verificările.
Tamás Sándor: Noi acum încercăm să facem ordine, pentru că aceste licenţe au
fost atribuite acum cinci ani dacă nu mă înşel în anul 2008 luna martie.
Programul atunci adoptat, nu s-a putut modifica semnificativ. Acum vom face
pachete cum v-am spus şi mai înainte şi pe lângă traseele avantajoase vor primi şi trasee
mai puţin avantajoase şi vom efectua şi verificări.
Vă spun că avem intenţia să semnăm cu firmele câştigătore un fel de Convenţie
de conduită, respectarea căreia va fi obligatorie.
Alte întrebări dacă sunt?
Pethő István: Este încă o problemă pentru rezolvarea căreia ar trebui să găsim o
soluţie şi anume pasagerii unde pot sesiza în cazul în care nu vine autobuzul.
Deci la ce număr de telefon pot face sesizarea.
Tamás Sándor: Există o structură specială unde se poate face sesizarea dar se
poate face şi la colega noastră.
Eu văd o singură soluţie pentru rezolvarea acestei probleme şi anume trebuie
lipit autocolante cu aceste numere de telefon pe fiecare autobuz.
Henning László János: Lipirea autocolantelor pe autobuze să fie obligatorie.
Tamás Sándor: Trebuie să includem modelul autocolantelor bilingve îni caietul
de sarcini şi în contractul care se va încheia cu firmele câştigătoare.
Varga-Berde Mária: Eu aş mai adăuga că procedura de verificare a unei sesizări
durează destul de mult şi se face în scris.
Pasagerii depun sesizarea scrisă la primăria respectivă care transmite către noi
spre rezolvare.
Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt?
Keresztely Irma: Ceea doresc să vă spun nu este o întrebare ci este o informare.
Sunt foarte multe probleme cu decontarea costurilor navetei în cazul elevilor care
fac naveta deoarece această sumă, în ultimii patru ani, de la 30 de milioane de lei a
crescut la 180 de milioane de lei la nivel naţional ceea ce a rezultat din datele
comunicate de Ministerul Educaţiei. Numărul elevilor navetişti nu s-a schimbat.
Firmele au scumpit preţul abonamentelor pe motivul că şi preţul carburanţilor sa scumpit, dar acest motiv nu este suficient. Judeţul Covasna pe această listă figurează
între primii.
Ministerul Educaţiei face demersuri pentru rezolvarea problemei, în sensul că
vor stabili preţul pentru km pe baza criteriilor geografice şi climatice a zonei. În
consecinţă preţul abonamentelor s-ar putea schimba începând cu luna ianuarie.
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În judeţ sunt unele firme, de monopol, la care din Bucureşti vor stabilii
preţul abonamentelor şi ei se retrag din această cauză, noi cum o să rezolvăm
transportul elevilor navetişti?
Au fost solicitate din fiecare judeţ date cu privire la elevii care fac naveta.
Am observat în judeţul nostru că aceeaşi firmă pentru o distanţă mai mică are un
tarif mai mare de cât la distanţe mai mari, deci este o contradicţie.
Din acest motiv a ieşit scandal şi Ministerul Educaţiei nu plăteşte contravaloarea
abonamentelor elevilor până când nu sunt clarificate aceste probleme.
Noi avem o datorie mai mare de 900 mii lei către elevi, în acest an.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Dacă mai sunt şi alte întrebări?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
încetarea raportului de serviciu al domnului Demeter János, director executiv al
Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Rog pe domnii Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente să prezinte Rapoartele
de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
S-au confecţionat buletinele de vot, reluăm punctul şase de pe ordinea de zi.
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: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
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 județului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei
„Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: 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?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul opt 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: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să
prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea unei
persoane pentru coordonarea activității Biroului de reprezentare al județului Covasna la
Bruxelles - Belgia.
Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte
Rapoartele de avizare, iar d-na consilier Sándor Laura să prezinte Raportul Centrului
de Informare Europe Direct.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sándor Laura: Centrul de Informare Europe Direct propune pentru adoptare
proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
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Nagy Iosif: Eu aş informa plenul că am dreptul la 13 zile de concediu de
odihnă, din care am efectuat 7 zile în anul 2012, restul de 6 zile le-aş efectua în anul
2013.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Eu am dreptul la 25 de zile din care am efectuat 5 zile, restul de 20 de zile aş dori
să le trec pe anul 2013.
Henning László János: Eu plec în concediu în perioada 27 decembrie 2012 -4
ianuarie 2013 şi zilele neefectuate din concediul de odihnă aş trece pe anul 2013.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă informez că am câştigat la alegeri şi e foarte posibil să fie ultima şedinţă a
noastră cu colegul nostru domnul Fejér László Ödön, în calitatea de consilier judeţean,
care poimâine va depune jurământul la camera deputaţilor.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă invit să ciocnim un pahar de şampanie, deoarece aşa se pare că în acest an nu
o să mai avem şedinţă.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

