ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 25 iunie 2012, ora 12,00

Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
În legătură cu cele cuprinse în proiectul ordinii de zi aş dori să vă spun că
prima dată o să numim comisia de validare mandatelor şi de numărare a
voturilor, pe o perioadă de 4 ani de zile. O să discutăm în plen din câţi membri să
fie compusă această comisie, din 3 sau din 5 membri.
Această comisie va analiza toate dosarele, înainte de validare, dosare care
au fost analizate şi de domnul secretar al judeţului.
Comisia de validare va propune validarea mandatelor după care se va citi
o singură dată textul jurământului după care consilierii vor veni pe rând aici şi
vor depune jurământul în faţa consiliului.
După care urmează hotărârea cu privire la constituirea consiliului judeţean
urmat de propunerea şi numirea celor doi vicepreşedinţi după care urmează
constituirea comisiilor de specialitate.
Până acum am avut şapte comisii de specialitate dar acum este o
propunere ca să avem opt comisii de specialitate şi anume Comisia pentru
tineret, sport şi ONG-uri.
Dacă sunt şi alte propuneri în legătură cu comisiile de specialitate putem
discuta când ajungem la organizarea comisiilor, deci suntem deschişi la discuţii.
Varga Zoltán: Dacă îmi permiteţi domnule preşedinte, în legătură cu cele
spuse de dumneavoastră şi legat de alegerea comisiei de validare întrucât
potrivit Ordonanţei privind aprobarea regulamentului cadru şi de funcţionare a
consiliilor locale cât şi a regulamentului nostru propriu în care au fost preluate
aceste prevederi, nominalizarea se face în funcţie de ponderea existentă în
consiliu de fiecare partid.
Ponderea este următorul: UDMR-ul are 60%, EMNP—PPMT are 13,33 %,
PSD are 10%, PCM-MPP 10% şi PNL are 6,6%.
Potrivit regulamentului nostru de organizare şi funcţionare aveţi dreptul
să constituiţi grupuri de consilieri ca să puteţi să formulaţi mai bine
nominalizările obţinând o pondere mai mare.
Puteţi forma fracţiuni politice sau puteţi să rămâneţi în grupul de consilieri
a partidului.
În orice comisie care se va constitui de acum încolo se va ţine seama de
această pondere la propunere.
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În legătură cu comisiile de specialitate:consilierii pot face parte în 2 comisii
din care una este comisia de bază şi pentru care se plăteşte indemnizaţie şi care
dă dreptul să aibă drept de vot.
Tamás Sándor: Mulţumim.
În conformitate cu prevederile art. 891 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Dispoziţia Nr. 207 din 22 iunie 2012, am convocat consilierii
judeţeni declaraţi aleşi în Consiliul Judeţean Covasna în urma alegerilor locale
din data de 10 iunie 2012, pentru şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean
Covasna.
Consilierii judeţeni au fost invitaţi prin adresa nr. 159/S/ 22.06.2012.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele
două ziare locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că din cei 30 consilier judeţeni, cărora li s-au atribuit mandate,
sunt prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi toţi 30 de consilieri judeţeni
care au primit mandate în urma alegerilor din data de 10 iunie 2012.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Fiind prezenţi toţi consilierii declaraţi aleşi, şedinţa este legal constituită.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna,
participă dl. subprefect, Milik Otto.
La lucrările şedinţei participă de drept dl. Varga Zoltán, secretarul
judeţului Covasna.
Având în vedere dispoziţiile legale privind constituirea respectiv
organizarea consiliului judeţean, vă prezint problemele propuse a fi înscrise în
proiectul ordinii de zi al şedinţei, şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de
consilieri judeţeni;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier judeţean în
urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012;
3. Depunerea Jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au fost
validate;
4. Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal
constituit în urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012;
5. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Covasna;
6. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate.
Consult consilierii dacă sunt de acord cu proiectul ordinii de zi. Supun
votului deschis.
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Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Constat că în unanimitate a fost aprobată ordinea de zi a şedinţei noastre
de astăzi.
Vă mulţumesc.
Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
judeţean Covasna consilierii judeţeni declaraţi aleşi se pot constitui în grupuri de
consilieri.
Vă consult dacă s-au format aceste grupuri?
S-au format.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă cunoscut numărul consilierilor
din care este alcătuit grupul respectiv partidul/partidele din care fac parte
consilierii în cauză.
Henning László János: S-a constituit fracţiunea UDMR compus din
consilierii judeţeni din UDMR şi liderul fracţiunii este subsemnatul.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte fracţiuni?
Calinic Sabin: Vă aduc la cunoştinţă că s-a constituit grupul USL care se
compune din consilierii din PSD şi PNL iar liderul grupului sunt eu.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Pethő István: S-a constituit fracţiunea PCM-MPP compus din trei membri
şi liderul fracţiunii este domnul consilier Kulcsár-Terza József-György.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Benedek Erika: S-a constituit grupul de consilieri EMNP-PPMT compus
din consilierii judeţeni din EMNP-PPMT şi liderul este subsemnata.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Stimaţi colegi,
La primul punct al ordinii de zi avem înscris Proiect de hotărâre privind
alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni;
În conformitate cu prevederile art. 892 alin. (2) din Legea administraţiei
publice locale, pentru validarea mandatelor de consilieri judeţeni, consiliul alege
prin vot deschis, dintre membrii lui, pe întreaga durată a mandatului, o comisie
de validare alcătuită din 3-5 consilieri.
Vă rog să faceţi propuneri în legătură cu numărul membrilor comisiei de
validare, respectiv 3 sau 5 membri.
Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de
numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
Grupurile de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune ca numărul membrilor
să fie 5.
Alte propuneri dacă sunt?
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Nu sunt.
S-a propus ca numărul membrilor comisiei de validare să fie 5.
Supun votului D-voastră propunerea ca numărul membrilor comisiei de
validare să fie 5.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În unanimitate s-a aprobat ca numărul membrilor comisiei de validare să
fie de 5 consilieri.
Cu precizările făcute mai înainte, privind numărul de locuri cuvenite
fiecărui grup de consilieri în comisia de validare, Vă rog să faceţi propuneri.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier
Bagoly Miklós Levente, pe domnul Dezső Csongor Attila şi pe doamna Tusa
Gabriella-Timea.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri?
Calinic Sabin: Grupul de consilieri USL propune pe domnul Radu Iosif.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Fracţiunea EMNP-PPMT are propunere?
Szakács Zoltán: Fracţiunea EMNP-PPMT propune pe domnul Bedő
Zoltán.
Fekete Carol: Fracţiunea PCM-MPP propune pe domnul Kulcsár-Terza
József-György.
Sunt mai multe nominalizări decât locuri şi se poate decide prin vot
deschis despre membri comisiei de validare care va funcţiona pe întreaga durată
a mandatului.
Varga Zoltán: Din 5 locuri 3 revin UDMR-ului şi trebuie decis cui revin
cele 2.
Kulcsár-Terza József-György: Eu renunţ la nominalizare.
Tamás Sándor: Domnul Kulcsár-Terza József-György a renunţat deci sunt
5 locuri şi 5 nominalizări.
Consult membrii nominalizaţi dacă este cineva care nu acceptă
nominalizarea?
Nu este.
Supun votului dumneavoastră, propunerea ca domnul Bagoly Miklós
Levente să fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o abţinere (Bagoly Miklós Levente)
Cu 30 de voturi „pentru” şi o „abţineri” dl. Bagoly Miklós Levente a fost
ales ca membru în Comisia de validare.
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Supun votului dumneavoastră, propunerea ca domnul Dezső CsongorAttila să fie ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o abţinere (Dezső Csongor-Attila)
Cu 30 de voturi „pentru” şi o „abţineri” dl. Dezső Csongor-Attila a fost
ales ca membru în Comisia de validare.
Supun votului dumneavoastră, propunerea ca doamna Tusa GabriellaTimea să fie aleasă ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o abţinere (Tusa Gabriella-Timea)
Cu 30 de voturi „pentru” şi o „abţineri” d-na Tusa Gabriella-Timea a fost
aleasă ca membru în Comisia de validare.
Supun votului dumneavoastră, propunerea ca domnul Radu Iosif să fie
ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o abţinere (Radu Iosif)
Cu 30 de voturi „pentru” şi o „abţineri” dl. Radu Iosif a fost ales ca
membru în Comisia de validare.
Supun votului dumneavoastră, propunerea ca domnul Bedő Zoltán să fie
ales ca membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
o abţinere (Bedő Zoltán)
Cu 30 de voturi „pentru” şi o „abţineri” dl. Bedő Zoltán a fost ales ca
membru în Comisia de validare.
Rezultatul votului Dvs. trebuie consemnat într-o hotărâre. Dau cuvântul
d-lui Varga Zoltán, secretarul judeţului Covasna, pentru a prezenta Proiectul de
hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri
judeţeni.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun votului Proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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Cu 31 de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea nr. 88 /2012 privind
alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni.
Urmează să luăm o pauză de 10 minute, timp în care, Comisia de validare
a mandatelor se va întruni pentru a alege din rândul membrilor săi, preşedintele
şi secretarul, conform prevederilor art. 5 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002 respectiv art. 26 alin. (1) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna
aprobat prin Hotărârea nr. 132/2006, republicată.
După alegerea preşedintelui şi a secretarului, Comisia de validare va
examina legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza datelor prezentate de
subsemnatul şi pe care le pun la dispoziţia comisiei, pentru elaborarea
propunerilor de validare/invalidare a mandatelor.
În legătură cu validarea/ invalidare a mandatelor ţin să arăt următoarele:
a.)
subsemnatul am fost declarat ales ca şi consilier judeţean pe lista de
candidaţi ai UDMR şi ţinând cont că funcţia de preşedinte al Consiliului
Judeţean, în care am fost validat în data de 22. 06. 2012, este incompatibilă cu
funcţia de consilier judeţean, declar în faţa consiliului că am optat pentru funcţia
de preşedinte, opţiune formulată şi în scris, care însoţeşte dosarul meu de
validare şi cer să fie validat următorul consilier ales pe lista UDMR-ului.
Milik Otto: Domnul Prefect nu v-a dat „Jurământul” la ceremonia de
depunere a Jurământului pe care eu vi l-am adus eu.
(Domnul subprefect înmânează domnului preşedinte „Jurământul” şi cei
din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Mulţumesc.
b.)
în conformitate cu prevederile art.33 coroborat cu art. 90 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, domnii Obreja Marius Lucian din partea PNL, Nemes
Előd şi Kovács István din partea EMNP-PPMT au declarat în scris că renunţă la
mandat înainte de validare.
Ca atare, în conformitate cu prevederile legale comisia va examina în
vederea validării, dosarul/dosarele supleanţilor de pe lista UDMR,PNL respectiv
EMNP-PPMT, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Reluăm lucrările şedinţei de constituire.
Rog preşedintele Comisiei de validare să prezinte procesul-verbal încheiat
cu ocazia alegerii preşedintelui şi secretarului comisie.
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Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul verbal din care rezultă că
domnul Bagoly Miklós Levente este preşedintele comisiei de validare iar
doamna Tusa Gabriella-Timea este secretara comisiei.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Trecem la punctul doi al ordinii de zi, şi anume: Proiectul de hotărâre
privind validarea mandatelor de consilier judeţean în urma alegerilor locale din data de
10 iunie 2012;
Dau cuvântul D-lui Bagoly Miklós Levente preşedintele comisiei de
validare pentru a prezenta procesul-verbal al comisiei privind examinarea
legalităţii consilierilor şi Raportul cu privire la validarea mandatelor consilierilor
judeţeni.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul-verbal şi Raportul.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Potrivit legii, validarea/invalidarea mandatelor se face individual, în
ordinea alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.
Persoana al cărei mandat este supus validării/invalidării nu participă la vot. (Se
supune votului deschis al majorităţii consilierilor prezenţi, validarea/invalidarea
mandatelor celor 30 de consilieri.)
Dau cuvântul domnului Varga Zoltán secretarul judeţului să prezinte, în
ordinea alfabetică, propunerea comisiei privind validarea mandatelor de
consilier judeţeni.
Varga Zoltán: prezintă numele şi prenumele consilierilor judeţeni ale căror
mandate sunt propuse pentru validare, în ordine alfabetică.
1. Ambrus József mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Ambrus József.
(Nu a participat la vot domnul Ambrus József.)
2. Bagoly Miklós Levente mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Bagoly Miklós Levente.
(Nu a participat la vot domnul Bagoly Miklós Levente.)
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3. Bedő Zoltán mandat atribuit pe lista de candidaţi ai EMNP-PPMT.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Bedő Zoltán.
(Nu a participat la vot domnul Bedő Zoltán.)
4. Benedek Erika mandat atribuit pe lista de candidaţi ai EMNP-PPMT.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al doamnei
Benedek Erika.
(Nu a participat la vot doamna Benedek Erika.)
5. Bodó Lajos mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Bodó Lajos.
(Nu a participat la vot domnul Bodó Lajos.)
6. Calinic Sabin mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PSD.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Calinic Sabin.
(Nu a participat la vot domnul Calinic Sabin.)
7. Cziprián Kovács Lóránd mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PNL.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Cziprián Kovács Lóránd.
(Nu a participat la vot domnul Cziprián Kovács Lóránd.)
8. Dezső Csongor-Attila mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
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Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Dezső Csongor-Attila.
(Nu a participat la vot domnul Dezső Csongor-Attila.)
9. Dimény György mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Dimény György.
(Nu a participat la vot domnul Dimény György.)
10. Fejér László-Ödön mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Fejér László-Ödön.
(Nu a participat la vot domnul Fejér László-Ödön.)
11. Fekete Carol mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PCM-MPP.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Fekete Carol.
(Nu a participat la vot domnul Fekete Carol.)
12. Gáj Nándor mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Gáj Nándor.
(Nu a participat la vot domnul Gáj Nándor.)
13. Goga Octavian mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PSD.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Goga Octavian.
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(Nu a participat la vot domnul Goga Octavian.)
14. Grüman Róbert-Csongor mandat atribuit pe lista de candidaţi ai
UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Grüman Róbert-Csongor.
(Nu a participat la vot domnul Grüman Róbert-Csongor.)
15. Henning László- János mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Henning László- János.
(Nu a participat la vot domnul Henning László- János.)
16. Keresztély Irma mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al doamnei
Keresztély Irma.
(Nu a participat la vot doamna Keresztély Irma.)
17. Klárik Attila mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Klárik Attila.
(Nu a participat la vot domnul Klárik Attila.)
18. Kovács Ödön mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Kovács Ödön.
(Nu a participat la vot domnul Kovács Ödön.)
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19. Kulcsár-Terza Jozsef György mandat atribuit pe lista de candidaţi ai
PCM-MPP.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Kulcsár-Terza Jozsef György.
(Nu a participat la vot domnul Kulcsár-Terza Jozsef György.)
20. Moroianu Ioan mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PNL.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Moroianu Ioan.
(Nu a participat la vot domnul Moroianu Ioan.)
21. Nagy Iosif mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Nagy Iosif.
(Nu a participat la vot domnul Nagy Iosif.)
22. Orbán Miklós mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Orbán Miklós.
(Nu a participat la vot domnul Orbán Miklós.)
23. Pethő István mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PCM-MPP.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Pethő István.
(Nu a participat la vot domnul Pethő István.)
24. Radu Iosif mandat atribuit pe lista de candidaţi ai PSD.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Radu Iosif.
(Nu a participat la vot domnul Radu Iosif.)
25. Szakács Zoltán mandat atribuit pe lista de candidaţi ai EMNP-PPMT.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Szakács Zoltán.
(Nu a participat la vot domnul Szakács Zoltán.)
26. Tatár Márta-Éva mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al doamnei
Tatár Márta-Éva.
(Nu a participat la vot doamna Tatár Márta-Éva.)
27. Tompa György mandat atribuit pe lista de candidaţi ai EMNP-PPMT.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Tompa György.
(Nu a participat la vot domnul Tompa György.)
28. Tóth-Birtan Csaba mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Tóth-Birtan Csaba.
(Nu a participat la vot domnul Tóth-Birtan Csaba.)
29. Tusa Gabriella-Timea mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al doamnei
Tusa Gabriella-Timea.
(Nu a participat la vot doamna Tusa Gabriella-Timea.)
30. Váncza Tibor-István mandat atribuit pe lista de candidaţi ai UDMR.
Tamás Sándor: Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 30 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier al domnului
Váncza Tibor-István.
(Nu a participat la vot domnul Váncza Tibor-István.)
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rezultatul votului Dvs. trebuie consemnat într-o hotărâre.
Dau cuvântul d-lui Varga Zoltán, secretarul judeţului, să prezinte Proiectul
de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier judeţean în urma alegerilor
locale din data de 10 iunie 2012.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 31 de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea nr. 89/2012, privind
validarea mandatelor de consilier judeţean în urma alegerilor locale din data de
10 iunie 2012.
Trecem la punctul trei al ordinii de zi – Depunerea Jurământului de către
consilieri judeţeni ale căror mandate au fost validate.
Procedura depunerii jurământului va fi următoarea:
Voi da citire textului Jurământului, o singură dată, după care dl. Varga
Zoltán, secretarul judeţului va citi numele şi prenumele, în ordine alfabetică, a
consilierilor ale căror mandate au fost validate, care se vor prezenta, pentru a
depune jurământul. Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie pentru
jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după care va
semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă,
consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând
cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
Vă rog s-mi permiteţi să dau citire Jurământului. (Se citeşte jurământul.)
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Varga Zoltán: Invit pe rând, fiecare consilier să depună Jurământul apoi să
semneze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ambrus József
Bagoly Miklós Levente
Bedő Zoltán
Benedek Erika
Bodó Lajos
Calinic Sabin
Cziprián Kovács Lóránd
Dezső Csongor-Attila
Dimény György
Fejér László-Ödön
Fekete Carol
Gáj Nándor
Goga Octavian
Grüman Róbert-Csongor
Henning László- János
Keresztély Irma
Klárik Attila
Kovács Ödön
Kulcsár-Terza Jozsef György
Moroianu Ioan
Nagy Iosif
Orbán Miklós
Pethő István
Radu Iosif
Szakács Zoltán
Tatár Márta-Éva
Tompa György
Tóth-Birtan Csaba
Tusa Gabriella-Timea
Váncza Tibor-István

JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR
JUR

După semnare, domnul secretar al judeţului înmânează un exemplar din
Jurământ celor în cauză.
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Vă felicit şi aşa cum am spus la investirea mea care a avut loc vineri,
probabil la alegeri politice o să avem concurenţă, cum am avut şi până acum, dar
pot să vă asigur că la dezvoltarea localităţilor şi al judeţului, la formarea
judeţului suntem alături şi găsim soluţii pentru orice problemă
Înmânează câte o floare doamnelor consilieri judeţeni.
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(Cei din sală aplaudă.)
Având în vedere că au fost validate mandatele de consilieri judeţeni
respectiv s-a depus jurământul de către aceştia trecem la punctul patru al
ordinii de zi, şi anume: declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit în
urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012.
Constat că au fost validate mandatele unui număr de 30 consilieri,
respectiv au depus jurământul un număr de 30 consilieri, ceea ce reprezintă peste
2/3 din numărul membrilor Consiliului Judeţean Covasna, în temeiul art. 34 alin.
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
DECLAR CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA CA LEGAL CONSTITUIT
Această declaraţie trebuie constatată printr-o hotărâre.
Dau cuvântul D-lui Varga Zoltán, secretarul judeţului pentru a prezenta
Proiectul de hotărâre privind declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit
în urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun votului Proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat Hotărârea nr. 90/2012, privind
declararea Consiliului Judeţean Covasna ca legal constituit în urma alegerilor
locale din data de 10 iunie 2012.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Epuizându-se problemele înscrise pe ordinea de zi privind constituirea
Consiliului Judeţean Covasna, trecem la punctele 5 şi 6 de pe ordinea de zi
referitoare la organizarea Consiliului Judeţean Covasna, şi anume alegerea
vicepreşedinţilor acestuia şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate.
Astfel la punctul cinci al ordinii de zi avem înscris: Alegerea
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna.
Potrivit prevederilor art. 101 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 38
alin. (1) şi (2), art. 381, art. 99 alin. (2) şi art. 101 alin. (1) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, aprobat prin
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Hotărârea nr. 132/2006, republicată, consiliul judeţean alege, pe toată durata
exercitării mandatului, dintre membrii săi, 2 (doi) vicepreşedinţi.
Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de vicepreşedinţi se fac de către
grupurile de consilieri. Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Covasna sunt aleşi
prin vot secret, indirect şi este declarat ales vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean candidatul care a întrunit la primul tur de scrutin, votul majorităţii
consilierilor în funcţie.
Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit numărul necesar de voturi, în
aceeaşi şedinţă se organizează un al doilea tur de scrutin cu participarea
candidaţilor situaţi pe primele două locuri, urmând a fi declarat vicepreşedinte,
candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie.
În caz de balotaj se organizează un nou tur de scrutin, la care participă
numai candidaţii care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care
a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate
întotdeauna prin vot secret.
Drept urmare, vom folosi buletine de vot pentru alegerea
vicepreşedinţilor.
Faţă de cele prezentate vă rog să faceţi propuneri, pentru cele două funcţii
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Covasna.
Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pentru cele două
funcţii de vicepreşedinţi pe Henning László János şi pe Nagy Iosif.
Tamás Sándor: Mulţumesc
Alte propuneri dacă sunt?
Calinic Sabin: Propunem pe domnul consilier Radu Iosif din partea
fracţiunii USL.
Tamás Sándor: Mulţumesc
Alte propuneri dacă sunt?
Benedek Erika: Din partea EMNP-PPMT propunem pe domnul Tompa
György.
Tamás Sándor: Mulţumesc
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe cei propuşi dacă acceptă nominalizarea.
Henning László János: Accept.
Nagy Iosif: Accept.
Radu Iosif: Accept.
Tompa György: Accept.
Tamás Sándor: Constat că au fost înregistrate în ordinea propunerilor 4
candidaturi pentru alegerea celor doi vicepreşedinţi, după cum urmează:
Henning László János, din partea grupului de consilieri UDMR;
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Nagy Iosif, din partea grupului de consilieri UDMR;
Radu Iosif, din partea grupului de consilieri USL;
Tompa György, din partea grupului de consilieri EMNP-PPMT.
Pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute, este necesar
să luăm o pauză de 10 minute.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe dl. secretar al judeţului să explice tehnica votării şi să distribuie, pe
baza listei nominale a consilierilor, buletinele de vot completate.
Varga Zoltán: prezintă tehnica votări şi distribuie un număr de 31 de
buletine de vot.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, iar
după votare să procedeze la numărarea voturilor şi la redactarea procesului –
verbal.
Are loc votarea.
Se ia o pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog pe dl. Bagoly Miklós Levente preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul - verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor
pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna.
Bagoly Miklós Levente: prezintă procesul-verbal.
Tamás Sándor: Din rezultatul votării reiese că domnul Henning László
János respectiv Nagy Iosif au obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie,
adică 30 de voturi „pentru”, respectiv 20 de voturi „pentru” deci au fost aleşi în
funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Covasna.
Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna trebuie
consemnată într-o hotărâre.
Dau cuvântul domnului Varga Zoltán, secretarul judeţului, să prezinte
Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
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Cu 31 voturi „pentru s-a adoptat Hotărârea nr. 91 /2012 privind alegerea
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna.
Felicit pe cei doi vicepreşedinţi şi îl rog pe domnul Nagy Iosif să vină aici
lângă noi.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Înainte să trecem la organizarea comisiilor de specialitate
urmează ca cei doi vicepreşedinţi aleşi să depună Jurământul.
Rog pe cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Covasna să depună
jurământul aşa cum au depus şi pentru funcţia de consilier judeţean.
Rog asistenţa să se ridice în picioare.
Henning László János: citeşte textul Jurământului după care rosteşte
cuvântul JUR şi semnează Jurământul.
Nagy Iosif: citeşte textul Jurământului după care rosteşte cuvântul JUR şi
semnează Jurământul.
După semnare, secretarul judeţului înmânează un exemplar din Jurământ
celor în cauză.
Tamás Sándor: Felicitări.
(Cei din sală aplaudă.)
Nagy Iosif: Domnule preşedinte, domnule subprefect, stimaţi colegi!
Doresc să vă mulţumesc pentru încrederea acordată şi să vă asigur că aveţi în
mine un om care întotdeauna vine în ajutorul dumneavoastră şi vom lucra
împreună pentru binele judeţului şi pentru locuitorii acestui judeţ.
(Cei din sală aplaudă.)
Henning László János: Stimaţi consilieri, domnule preşedinte!
Acum cca. un an şi jumătate mă tot gândeam, când am discutat despre
alegeri şi mi-au venit în minte două cuvinte: noţiunea de profesionalism şi
noţiunea de echipă.
Oare de aceste două cuvinte?
Având în vedere că mai aveam un an şi jumătate sau doi ca să terminăm
proiectele noastre începute, dar avem nevoie de profesionalism.
Eu aşa văd că aici vom avea o echipă
Pe de altă parte anul 2013 va fi anul pentru pregătirea modului în care
trebuie să depunem proiectele noi pentru perioada 2014 şi până în 2020, noul
ciclu european. Aici iarăși o să avem nevoie de profesionalism şi de echipă.
Vă mulţumesc pentru încrederea acordată.
(Cei din sală aplaudă.)
Milik Otto: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, domnule
secretar, doamnelor şi domnilor consilieri, onorata audienţă!
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Vreau să vă spun că mă bucur că am putut lua parte, şi mă onorează acest
fapt, la constituirea Consiliului Judeţean Covasna şi acordarea mandatelor de
consilieri judeţeni pentru următorii patru ani.
Eu cred vor fi continuate proiectele şi se vor iniţia noi proiecte pentru
dezvoltarea economică a judeţului şi cred că ele se vor suprapune cu prevederile
programului de guvernare, pentru următoarea perioadă, pentru aţi putea
beneficia de suportul necesar pentru a fi rentabili.
Aici aş vrea să scot în evidenţă faptul că noua conducere, dumneavoastră
trebuie să aveţi ca prioritate absorbţia fondurilor europene şi transpunerea lor în
practică să însemne reducerea şomajului, crearea locurilor de muncă şi
bunăstarea populaţiei în judeţul Covasna.
Eu vă felicit pe fiecare în parte. Felicit consiliul şi conducerea şi doresc
mult succes în perioada următoare de patru ani.
Vă doresc multă sănătate, putere de muncă şi chiar dacă după patru ani
voi reveni să particip în calitate de invitat la şedinţă o voi face cu mare plăcere.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
La punctul şase al ordinii de zi avem înscris: Proiectul de hotărâre privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele
domenii de activitate.
Potrivit art. 54 alin. (1) – (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „După constituire
consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii
de activitate”.
Dau cuvântul dl. secretar al judeţului pentru a prezenta Referatul cu
privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna.
Varga Zoltán: prezintă referatul.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulţumim.
Faţă de cele prezentate de dl. secretar al judeţului rog liderii grupurilor de
consilieri să facă propuneri privind numărul şi denumirea comisiilor de
specialitate.
Grüman Róbert-Csongor: Propunem ca să se formeze separat comisia de
tineret, sport şi ONG-uri ca a 8-a comisie de specialitate.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Au fost propuse un număr de 8 comisii de specialitate.
Supun votului dumneavoastră propunerea să avem 8 comisii de
specialitate.
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Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru” s-a aprobat propunerea
ca să avem 8 comisii de specialitate cu următoarele denumiri:
Comisia nr. I. - Comisia economică,
buget-finanţe, prognoze şi
patrimoniu;
Comisia nr. II – Comisia juridică;
Comisia nr. III - Comisia pentru Amenajarea teritoriului, urbanism,
administraţia publică locală, programe şi investiţii;
Comisia nr. IV- Comisia Îvăţământ, cultură şi culte;
Comisia nr. V - Comisia Sănătate şi protecţie socială;
Comisia nr. VI.- Comisia pentru Dezvoltarea afacerilor, comerţ, turism,
dezvoltare rurală, agricultură şi silvicultură:
Comisia nr. VII. - Comisia pentru Relaţii externe, relaţii cu instituţii
europene şi programe transnaţionale:
Comisia nr. VIII. - Comisia pentru Tineret, sport şi ONG-uri.
Urmează să stabilim componenţa nominală a acestor comisii, cu
menţiunea că numărul membrilor trebuie să fie impar, iar un consilier poate face
parte din cel mult două comisii, din care una este de bază.
Domnul vicepreşedinte Henning László János s-a consultat cu consilierii
din fracţiunea UDMR şi îl rog să ne prezinte opţiunea consilierilor.
Henning László János:
În comisia nr. I. - Fejér László-Ödön
- Kovács Ödön
- Ambrus József
În comisia nr. II. - Dezső Csongor Attila
- Orbán Miklós
În comisia nr. III. - Tóth-Birtan Csaba
- Váncza Tibor-István
- Bodó Lajos
În comisia nr. IV. - Keresztély Irma
- Klárik Attila
În comisia nr. V. - Gáj Nándor
- Tusa Gabriella-Timea
În comisia nr. VI. - Bagoly Miklós Levente
- Dimény György
În comisia nr. VII.- Tatár Márta-Éva
În comisia nr. VIII.- Grüman Róbert-Csongor
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Tamás Sándor: Alte propuneri?
Calinic Sabin:
În comisia nr. VIII. - Moroianu Ioan
În comisia nr. VII.- Cziprián-Kovács Lóránd
În comisia nr. IV. – Radu Iosif
În comisia nr. III. – Goga Octavian
În comisia nr. II. – Calinic Sabin
Tamás Sándor: Alte propuneri?
Benedek Erika:
În comisia nr. I. - Szakács Zoltán
În comisia nr. V. – Tompa György
În comisia nr. VI. - Benedek Erika
În comisia nr. VIII. – Bedő Zoltán
Tamás Sándor: Mulţumim.
Opţiunea consilierilor din PCM-MPP?
Kulcsár-Terza József-György:
În comisia nr. I. - Kulcsár-Terza József-György
În comisia nr. III. – Pethő István
În comisia nr. VII.- Fekete Carol
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Pe baza propunerilor dumneavoastră, respectiv a opţiunilor consilierilor
judeţeni componenţa celor 8 comisii de specialitate arată astfel:
I.

Comisia Economică, buget-finanţe, prognoze şi patrimoniu:
1. Ambrus József
2. Fejér László-Ödön
3. Kovács Ödön
4. Kulcsár-Terza József-György
5. Szakács Zoltán
II.
Comisia Juridică:
1. Calinic Sabin
2.Dezső Csongor-Attila
3.Orbán Miklós
III.
Comisia pentru Amenajarea teritoriului, urbanism, administraţia
publică locală, programe şi investiţii:
1. Bodó Lajos
2. Goga Octavian
3. Pethő István
4. Tóth-Birtan Csaba
5. Váncza Tibor
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IV. Comisia Învăţământ, cultură şi culte:
1. Keresztély Irma
2. Klárik Attila
3. Radu Iosif
V. Comisia Sănătate şi protecţie socială:
1. Gáj Nándor
2. Tompa György
3. Tusa Gabriella-Timea
VI. Comisia pentru Dezvoltarea afacerilor, comerţ, turism, dezvoltare
rurală, agricultură şi silvicultură:
1. Bagoly Miklós-Levente
2. Benedek Erika
3. Dimény György
VII. Comisia pentru Relaţii externe, relaţii cu instituţii europene şi
programe transnaţionale:
1. Cziprián Kovács Lóránd
2. Fekete Carol
3. Tatár Márta-Éva
VIII. Comisia pentru Tineret, sport şi ONG-uri:
1. Bedő Zoltán
2. Grüman Róbert-Csongor
3. Moroianu Ioan
Vă consult dacă aveţi observaţii legate de componenţa nominală a
comisiilor de specialitate?
Nu sunt.
Supun la vot componenţa nominală a comisiilor de specialitate.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot cu 31 de voturi „pentru” s-a aprobat componenţa
nominală a comisiilor de specialitate.
Numărul, denumirea şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate
se stabileşte de consiliu prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor
prezenţi.
Rog pe dl. secretar al judeţului să prezinte proiectul de hotărâre redactat în
acest sens.
Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.
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Tamás Sándor: Supun votului deschis proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 31 voturi „pentru s-a adoptat Hotărârea nr. 92 /2012 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe
principalele domenii de activitate.
Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea prezentată, comisiile îşi aleg, în
prima şedinţă, un preşedinte şi un secretar.
Luăm o pauză de 5 minute în care consilierii din comisiile de specialitate
vor alege dinte ei preşedintele şi secretarul comisiei.
După pauză.
Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Rog preşedinţii aleşi să prezinte componenţa comisiilor pe funcţii.
Fejér László-Ödön : Comisia nr. I.- preşedinte Fejér László-Ödön
- secretar Szakács Zoltán
Calinic Sabin: Comisia nr. II. – preşedinte Calinic Sabin
- secretar – Dezső Csongor-Attila
Tóth-Birtan Csaba: Comisia nr. III. – preşedinte - Tóth-Birtan Csaba
- secretar Goga Octavian
Keresztély Irma: Comisia nr. IV. - preşedinte - Keresztély Irma
- secretar Radu Iosif
Tompa György: Comisia nr V. - preşedinte Tompa György
- secretar Tusa Gabriella-Timea
Bagoly Miklós-Levente: Comisia nr VI. - preşedinte Bagoly MiklósLevente
- secretar Dimény György
Tatár Márta-Éva: Comisia nr VII. - preşedinte Tatár Márta-Éva
- secretar Fekete Carol
Grüman Róbert-Csongor: Comisia nr VIII. - preşedinte Grüman RóbertCsongor
- secretar Moroianu Ioan
Tamás Sándor: Mulţumim.
Doresc să vă anunţ că următoarea şedinţă ordinară o să avem în data de 12
iulie ora 12,00.
De obicei şedinţele ordinare le organizăm joi de la ora 12,00.
Vă consult dacă aveţi obiecţiuni la acest obicei ca şedinţele să le ţinem joi
de la 12,00?
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Nu sunt.
O să facem în aşa fel ca şedinţele ordinare să le avem în ultima decadă a
lunii în ziua de joi, cu excepţia perioadei de vară.
În perioada de vară propun să avem şedinţa ordinară în luna iulie în data
de 12 iulie şi în luna august să avem în data de 30 august care este joi.
O să avem liber o lună şi jumătate ca să organizăm concediul.
Şedinţele comisiilor de specialitate de regulă se ţin marţi şi miercuri înainte
de ziua şedinţei plenului.
Totodată aş dori să vă anunţ că mâine seara la ora 20,00 va avea loc
inaugurarea podului de la Catalina, între Covasna şi Tg. Secuiesc, care a fost
reabilitat din fonduri Europene.
Vă invit pe toţi cei care au posibilitatea să participe la această inaugurare.
Acestea au fost problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei şi toate au
fost dezbătute.
Acestea au fost problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei şi toate au
fost dezbătute.
Declar închise lucrările şedinţei de astăzi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán
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