1

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 23 iulie 2013, ora 10,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 23 iulie 2013, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi
(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
nr. 164 /22 iulie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 119/S/22 iulie 2013.
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 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc domnii Henning László János şi Szakács 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. Papp Endre, consilier la Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare
Rurală şi Salvamont;
- Dl. Kozma Béla, director la Camera Agricolă Judeţeană Covasna;
-

Dl. András-Nagy Robert, Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;

-

Dl. Vargha Mihály-Béla, Muzeul Naţional Secuiesc;

-

Dl. Moscviciov Leonid, Centrul de Studii Europene Arcuş;

-

Dl. Szonda Szabolcs, Biblioteca judeţeană „Bod Péter” Megyei Könyvtár;

-

Dl. Gáj Nándor, Şcoala Populară de Arte şi Meserii;

- 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;
Tamás Sándor: Ședința extraordinară pentru astăzi a fost convocată pentru că a
apărut O.U.G. nr. 77/2013 care reglementează unele măsuri privind asigurarea
funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în
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coordonarea Guvernului ori a ministerelor. Acest act normativ desființează unele
posturi vacante și creează posibilitatea ca după 1 septembrie 2013 să facem angajări pe
acele posture care se eliberează după această dată. Din păcate acest act normativ nu
rezolvă salarizarea și așa nefavorabilă a angajaților din cadrul Consiliului Județean
Covasna și nu rezolvă nici lipsa personalului. Din iulie 2010 aproape în fiecare lună a
plecat câte un angajat și nu am avut posibilitatea angajării altor persoane.
În termen de 30 zile trebuie să aducem la îndeplinire prevederile O.U.G. nr.
77/2013, și acest termen curge de la data de 29 iunie 2013. Deci până la data de 29 iulie
2013 trebuie să adoptăm hotărârile în cauză, fapt pentru care această ședință este
ședință extraordinară. Singura problematică a ședinței extraordinare este modificarea
organigramelor și a statelor de funcții ale acelor instituții care cad sub incidența
prevederilor O.U.G. nr. 77/2013.
Dacă aveți întrebări?
Dacă nu sunt întrebări propun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare
din data de 11 iulie 2013.
Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 11 iulie 2013, 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? 29 voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 29 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 11 iulie 2013.
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.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Centrului Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Camerei Agricole Județene Covasna – Kovászna Megyei Agrárkamara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési
Központ;
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5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Spitalului de Urgenţă ,,Dr.Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Muzeului Național Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
Centrului de Studii Europene;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a
Organigramei şi Statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Bod Péter” Megyei
Könyvtár;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Școlii
Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy.
10. 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?
29 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.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi îl rog pe domnul director executiv
Ferencz Lajos să prezintă pe larg problematica supusă dezbaterii.
Ferencz Lajos: A apărut O.U.G. nr. 77/2013 în data de 29 iunie 2013, iar
prevederea de bază este că posturile vacante la data apariției actului normativ se
desființează începând cu data de 29 iulie 2013.
Ordonanța de urgență prevede și unele excepții care sunt următoarele: posturile
vacante unice, posturile pentru care procedura de ocupare a fost începută înainte de
apariția O.U.G. nr. 77/2013, posturile vacante de conducere, posturile vacante aferente
implementării diferitelor proiecte și posturile vacante din sistemul de învățământ,
sănătate, asistență socială.
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O altă prevedere a acestui act normativ este că ponderea posturilor de conducere
nu poate depăși 12% din totalul posturilor. Această prevedere a existat și până acum, de
ani de zile, în cazul funcțiilor publice iar acum prevederea se extinde și la peronalul
contractual, practic la toate instituțiile și autoritățiile publice.
A treia prevedere esențială se referă la numărul minim de posturi pentru
constituirea unor birouri, servicii, direcții și direcții generale. Pentru constituirea unui
birou este necesar 5 posturi plus postul de șef birou, pentru serviciu 7 posturi și un post
pentru șef serviciu, pentru direcții 15 posturi și 1 post pentru director iar pentru direcții
generale 25 de posturi și un post de director general.
Conform prevederilor acestei ordonanțe ni s-a dat un termen de 30 de zile pentru
finalizarea acestei acțiuni, urmând ca toate reorganizările să fie aprobate prin hotărerea
consiliului județean.
Potrivit prevederilor ordonanței toate propunerile respectiv proiectele de
hotărâri a trebuit să prezentăm la ANFP pentru a obține avize în cazul acelor unități
care au în structură funcții publice, iar restul a fost de asemenea verificat de către ANFP
probabil pentru a avea o vedere asupra reorganizării la nivel de țară și a aducerii la
îndeplinire a prevederilor ordonanței de urgență.
Am primit aviz favorabil pentru cele trei instituții care au în structură funcții
publice și anume pentru Consiliul Județean Covasna, Camera Agricolă Județeană
Covasna și Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont.
Cele 9 proiecte de hotărâri conțin rezultatele aplicării prevederilor O.U.G.
nr.77/2013.
În esență, sintetic, rezultatele sunt următoarele: -se vor desființa un număr de 12
posturi începând cu data de 1 august 2013, din care la Consiliul Județean Covasna 4
posturi, la Camera Agricolă Județeană Covasna 5 posturi, la Muzeul Național Secuiesc
1,5 posturi, la Centrul de Studii Europene Arcuș 1 post şi la Biblioteca Județeană 0,5
post.
Posturi unice vacante care nu se vor desființa, în conformitate cu declarațiile
conducătorilor instituțiilor, sunt în total 9,5 posturi.
Sunt 12 posturi vacante care au fost scoase la concurs înainte de apariția
ordonanței de urgență.
Constituie excepție cele 5 instituții aflate în subordinea Consiliului Județean
Covasna după cum urmează: DGASPC, Spitalul Județean de Urgență, Căminul pentru
Persoane Vârstnice Hăghig, Școala Specială Sf. Gheorghe și Centrul de Resurse
Educaționale.
Încadrarea în cei 12% pentru posturi de conducere a atins două instituții și
anume: la Centrul de Cultură al Județului Covasna un post de contabil șef iar la Muzeul
Național Secuiesc un post de șef formație muncitori.
În privința aplicării numărului minim de posturi pentru birouri influență va avea
la Centrul de Studii Europene Arcuș și la Centrul Județean Pentru Protecția Naturii,
Dezvoltare Rurală și Salvamont, unde până acum conducătorul instituției a avut
indemnizația de director iar conform reglementărilor O.U.G. nr. 77/2013 până la
sfârșitul anului își vor menține această indemnizație.
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La Spitalul Județean vor fi desființate 3 birouri, ele fiind comasate cu altele
existente.
Tamás Sándor: Vă mulțumim domnule director.
Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu sunt intrăm în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Covasna;
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?
Kulcsár Terza József György: Fracțiunea PCM a studiat proiectul ordinii de zi
respectiv organigramele și statele de funcții din care reiese foarte clar cine pentru ce
răspunde mai puțin la Consiliului Județean Covasna. Există doi vicepreședinți dar nu se
știe cu ce se ocupă, pentru ce răspund. Și acum pun întrebarea: cei doi vicepreședinți ce
atribuții au?
Tamás Sándor: Există pe lângă hotărârea Consiliului judeețan Covasna și un alt
act, o dispoziție în care sunt reglementate atât atribuțiile vicepreședinților cât și a
administratorului public. Dl. Vicepreședinte Henning se ocupă de investiții, dl.
Vicepreședinte Nagy se ocupă de partea economică iar administratorul public de
administrarea drumurilor.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Centrului Județean Pentru Protecția
Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont;
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 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 și a Statului de funcții ale Camerei Agricole Județene Covasna
– Kovászna Megyei Agrárkamara;
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: Vreau să pun două întrebări către directorul Camerei Agricole
Județene Covasna în legătură cu activitatea camerei. Prima întrebare este: A fost vorba
despre reorganizarea Camerei Agricole, în ce stadiu este acum și care sunt
perspectivele. Cea de a doua întrebare este: Camera Agricolă în ce măsură poate ajuta
producătorii locali să obțină fonduri de la UE pentru că, știm că producătorilor agricoli
li se vor solicita de la APIA extrasele de carte funciară cu ocazia depunerii cererilor de
solicitare de ajutoare comunitare. Deci întrebarea este în ce măsură pot ajuta Camerele
Agricole producătorii agricoli în înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole.
Kozma Bela: Cele mai multe posturi au fost desființate de la Camera agricolă.
Am primit ultima dată salariu pe data de 28 aprilie, deci de 3 luni prestăm muncă în
folosul comunității. În momentul de față la camera agricolă sunt angajate 7 persoane
deci nu putem deservi tot județul. Ne ocupă aproape tot timpul cu proiectele începute
încă din anul 2009, sunt vreo 200 de proiecte pe care trebuie să le urmărim lună de lună
și să pregătim cererile de rambursare. Deci activitatea camerei agricole este acoperită în
totalitate de coordonarea acestor proiecte.
În decembrie 2009 a apărut o hotărâre de Guvern care din consultanță agricolă a
făcut camere agricole care este un organ ales de către producătorii agricoli, și care se
organizează local, județean, regional și național în care sunt înființate organe tehnice,
formate din specialiști și care pun în aplicare atribuțiile camerelor agricole. Camerele
agricole actuale nu pot îndeplinii politicile agricole prevăzute pe perioada 2014-2020.
Alegerile în camerele agricole sunt amânate prin acte normative, pentru că fără fonduri
nu ai cum să organizezi alegeri. În buget au fost prevăzute fonduri pentru camerele
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agricole numai pentru trimestrul I al anului 2013, iar după acea nu a fost efectuată nicio
rectificare bugetară.
Cziprián Kovács Loránd: În ordinea de zi sunt cuprinse proiecte de hotărâri
privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcții ale diverselor instituții
subordonare Consiliului Județean Covasna, propun ca să inițiem o ședintă ordinară sau
extraordinară unde putem evalua eficiența acestor instituții. Deci fiind vorba de
aprobarea organigramelor și a statelor de funcții vă rog mult să nu mai puneți întrebări
care nu țin de subiectul ședinței de astăzi.
Tamás Sándor: Nu pot să interzic formularea de întrebări, fiecare consilier are
acest drept, las la latitudinea colegilor propunerea dvs.
Dacă mai sunt alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Centrului de Cultură al Județului
Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ;
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.
O să vă invităm la depunerea pietrei de temelie care trebuie să aibă loc peste
două luni sau maximum trei luni.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 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 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului de Urgenţă ,,Dr.Fogolyán
Kristóf” Sf. Gheorghe;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc – Székely
Nemzeti Múzeum;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Centrului de Studii Europene;
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.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

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
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei şi Statului de
funcții ale Bibliotecii Județene ”Bod Péter” Megyei Könyvtár;

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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sf.
Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
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?
Gáj Nándor: Nu particip la vot pentru că sunt directorul acestei instituții.
Tamás Sándor: Dacă sunt alte intervenții.
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins: Diverse
Am două probleme. Prima, înainte să întrebe domnul consilier despre plombările
drumurilor județene ași vrea să vă informez că o firmă din județul Brașov, care are doi
angajați a contestat procedura de licitație, deoarece consideră discriminatoriu faptul că
am impus să aibă angajați calificați ca să poată executa această lucrare. Suntem în fază
de contestație la CNSC.
Cea de a doua problemă pe care vreau să-o supun atenției dvs. este că, azi de la
ora 11, la Spitalul Județean de Urgență va avea loc depunerea pietrei de temelie pentru
locuințe de serviciu pentru medici, 6 apartamente. Cum știți și dvs. am adoptat mai
multe hotărâri prin care Consiliul Județean Covasna s-a asociat cu Municipiul Sf.
Gheorghe, cu Spitalul Județean și cu Fundația Studium cea din urmă va finaliza până în
decembrie 2014, cele 6 apartamente.
Bodó Lajos: Am vorbit și în Comisia pentru agricultură problema stabilirii
prețurilor medii pentru produsele agricole pentru anul 2013. Noi am stabilit printr-o
hotărâre la începutul anului prețul pentru grâu și porumb la 0,75 lei, dar producătorii
nu pot să vândă la acest preț. Vreau să propun pentru ședința următoare un proiect de
hotărâre prin care să modificăm aceste prețuri, să reducem prețul de la 0,75 lei la 0,60
lei, pentru că în baza acestor prețuri cei care au dat terenurile în arendă trebuie să
plătească impozit. Deci, producătorii vând produsul la 0,60 de lei și impozitul va fi
calculat luând în considerare suma de 0,75 lei pentru produs. La stabilirea acestei sume
au fost luate în considerare prețurile produselor agricole din anul trecut, dar anul ăsta
trebuie să reducem prețul grâului de la 0,75 lei la 0,60 lei.
Cziprián Kovács Loránd: În legătură cu plombările, dacă CNSC va da câștig de
cauză Consiliului Județean Covasna atunci să dăm în judecată pentru pagube firma
rspectivă.
Tamás Sándor: Trebuie să dovedim faptul că ne-a cauzat pagube. Ieri am fost la
Hătuica, unde am inaugurat Centrul de tratament, iar drumul, acei 3 km, sunt în stare
foarte rea, și degeaba investim în Hătuica dacă accesibilitatea comunei este foarte grea.
Varga Zoltán: În legătură cu cele semnalate de domnul consilier Bodó Lajos, este
un principiu că în cursul anului taxele și impozitele nu se modifică, dar cel mai
important este că trebuie respectat aceeași procedură ca și la adoptare, ceea ce înseamnă
că trebuie să existe din partea Direcției pentru Agricultură o propunere de modificare a
prețurilor, și să fie supusă dezbaterii publice.
Bodó Lajos: Direcția pentru Agricultură are cunoștință despre asta și va face o
propunere în acest sens.
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Nagy Iosif: Vreau să vă anunț că în cursul lunilor iulie, august s-ar putea să iau o
săptămână sau două de concediu.
Tamás Sándor: Dacă mai sunt alte intervenții?
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

