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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 28 februarie 2013, ora 12,00 

 

 

Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor lipseşte din localitate, este în 

delegaţie, lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în 

conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat în condiţiile art. 101 

din aceeaşi lege. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

februarie 2013, 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. 70/22 februarie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 40/S/22 

februarie 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, d-na director executiv adjunct? 

Domokos Réka: Dl. Vicepreşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 

30 în funcţie. Lipseşte doamna consilier Keresztely Irma. 

Henning László János: Mulţumesc.  

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

participă dl. prefect Marinescu Dumitru. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului d-

na director executiv adjunct Domokos Réka, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă al acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 74/2013, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- Obreja Marius Lucian – senator 

- Vass Mária– director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Vargha Mihály– director – Muzeul Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti 

Múzeum; 

- Hajdár Ildikó –director adjunct economic - Ansamblul de Dansuri „Trei 

Scaune – Háromszék”; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2013, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv 

http://www.cjcv.ro/
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la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii 

la conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 31 ianuarie 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.  

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă trei proiecte de hotărâre şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

8/2013 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al 

anului 2012; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

investiţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare DJ 121A 

km 42+730-45+467, judeţul Covasna”; 

Totodată propun scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâre de 

la punctele 17 şi 18 şi anume:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei generale de Asistenţă Socială 

şi protecţia Copilului Covasna la selecţia şi implementarea de proiecte în cadrul 

programului POSDRU 2007-2013, DMI 6.2 cu proiectul Creşterea de Oportunitate - şanse 

Sporite de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile „CONSENS”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna la selecţia şi implementarea de proiecte în cadrul 

programului POSDRU 2007-2013, DMI 6.2, cu proiectul „Incluziune prin acţiune”; 
 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Kulcsár-Terza József-György: Mă bucur că dumneavoastră conduceţi şedinţa. 

Eu am propus fracţiunilor politice ca astăzi să evităm înfruntările, dar totuşi 

trebuie să vă amintesc, să nu uitaţi de folosirea limbii materne şi în viitor să primim 

toate materialele şi în limba maghiară. 

Mulţumesc. 

Henning László János: Mulţumesc.  

O să rezolvăm şi traducerea materialelor. 

Fekete Carol: Din convocator nu reiese când putem discuta despre problemele 

care nu sunt înscrise pe ordinea de zi. 

Henning László János: Pe proiectul ordinii de zi avem cuprins punctul „Diverse” 

şi în cadrul acestui punct se poate discuta şi despre problemele care nu sunt înscrie pe 

proiectul ordinii de zi. 
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Fekete Carol: Mulţumesc. Aş dori să mă înscriu la punctul Diverse unde o să am 

o intervenţie. 

Henning László János: Bine. 

Alte intervenţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea de modificare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea proiectului ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei 

de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi a proiectelor de infrastructură, precum şi a sumei defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013 ; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor 

şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice 

subordonate acestuia, pentru anul 2013; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

evaluării pe anul 2012 a managementului unor instituţii publice de cultură aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Ansamblului de Dansuri 

„Trei Scaune – Háromszék”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului 

Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 

consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice 

de interes judeţean;  

8. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării domnului Calinic Sabin ca preşedinte 

al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei 

juridice a imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţului 

Covasna; 

11. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUACOV; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din proprietatea publică al oraşului 

Covasna şi din administrarea Consiliului local al oraşului Covasna, în proprietatea 

publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a două 
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parcele de teren pentru realizarea închiderii depozitului neconform de 

deşeuri al oraşului Covasna, obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Covasna; 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, 

„CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Covasna cu AJOFM Covasna, Fundaţia 

LAM, OTP Consulting, Asociaţia „APPAR”, Comuna Diosig - Judeţul Bihor, în 

vederea participării cu proiectul „Model Integrat de Dezvoltare a resurselor umane 

din mediul rural în vederea ocupării forţei de muncă şi a creării de noi afaceri în 

sectorul turistic” la programul POSDRU 2007-2013, DMI 5.2; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

16. Proiect de hotărâre privind rezilierea Convenției de parteneriat nr. 16239/2006 încheiată 

între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna și Fundaţia 

de Spital Szentkereszty Stephanie precum și aprobarea măsurilor ce decurg din acest 

fapt; 

17. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

8/2013 cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al 

anului 2012; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţie şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare DJ 121A km 42+730-45+467, 

judeţul Covasna”; 

20. Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2013; 

21. Raportul de activitate a unei comisii de specialitate pe anul 2012; 

22. Raport de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2012; 

23. Raport privind activitatea Comisiei Tehnico-Economice în 2012; 

24. 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. 
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2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 14, 16, 17, 18 şi 19 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 10 şi 12 de pe ordinea 

de zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

Dezső Csongor Attila: Aş dori să vă anunţi că eu şi domnul consilier Tóth Zoltán 

nu vom participa nici la dezbaterea şi nici la votul proiectului de hotărâre de la punctul 

16 de pe ordinea de zi având interes personal. 

Henning László János: Bine. 

Mulţumesc. 

Klárik Attila: Eu nu voi participa la dezbaterea şi la votul proiectului de hotărâre 

de la punctul 14 de pe ordinea de zi, de şi nu sunt implicat în mod direct dar este 

implicat Fundaţia unde lucrez. 

Henning László János: Bine. 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 29 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 cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din 

taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a proiectelor de 

infrastructură, precum şi a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2013; 

Înainte să trecem la dezbateri aş dori să fac o mică prezentare referitor la modul 

şi criteriile pe baza cărora au fost împărţite aceste sume. 

Prezintă un slide show. 

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.  
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Henning László János: 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? - 

 

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 

constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care 

pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi a 

Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii 

privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin, Güman Róbert-Csongor şi pe 

Radu Iosifsă 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.  

Henning László János: 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? - 

 

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 pentru 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice subordonate acestuia, pentru anul 

2013; 

 

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.  
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Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

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 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării pe anul 2012 a 

managementului unor instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Radu Iosif 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.  

Henning László János: 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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcţii al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”;  

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Radu Iosif să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul 

Direcţiei Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

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 funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc- Székely 

Nemzeti Múzeum; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Radu Iosif 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.  

Henning László János: 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? - 

 

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 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu 

privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de 

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. şef serviciu Székely Zsolt Szabolcs să prezinte Raportul Direcţiei 

Urbanism şi Administrativ-Serviciul administrativ gospodăresc. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Székely Zsolt Szabolcs: Direcţia Urbanism şi Administrativ-Serviciul 

administrativ gospodăresc propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

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 

validarea desemnării domnului Calinic Sabin ca preşedinte al Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abţinere” (Calinic Sabin) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Covasna; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

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 Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, judeţului Covasna; 

În fond este vorba de o dezmembrare de teren, o clădire se predă în 

administrarea Muzeului Naţional Secuiesc care va asigura şi renovarea imobilului 

respectiv. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV; 

Îl desemnăm pe domnul arhitect şef Bíró Dónát, să reprezinte Consiliul Judeţean 

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, 

să voteze şi să semneze actele respective. 
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În Asociaţia AQUACOV vor intra noi membri, şi anume: Ozun, Ghidfalău şi 

Bodoc. 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea preluării din proprietatea publică al oraşului Covasna şi din 

administrarea Consiliului local al oraşului Covasna, în proprietatea publică a judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna a două parcele de teren 

pentru realizarea închiderii depozitului neconform de deşeuri al oraşului Covasna, 

obiectiv al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Covasna; 

Vom prelua cele două parcele până când se finalizează închiderea depozitului 

neconform de deşeuri, având în vedere că prima parcelă pe care am preluat-o nu a fost 

suficientă. 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind asocierea Judeţului Covasna cu AJOFM Covasna, Fundaţia LAM, OTP Consulting, 

Asociaţia „APPAR”, Comuna Diosig - Judeţul Bihor, în vederea participării cu proiectul 

„Model Integrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul rural în vederea ocupării 

forţei de muncă şi a creării de noi afaceri în sectorul turistic” la programul POSDRU 2007-

2013, DMI 5.2; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Domokos Réka: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Grüman-Róbert Csongor: După consultarea cu echipa de proiect şi Direcţia 

Economică din cadrul Consiliului Judeţean Covasna ar trebui să reformulăm art. 2 după 

cum urmează: „Art. 2 alin. (1) Se aprobă bugetul total al proiectului în valoare de 

9.000.000 lei, cu TVA. 
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(2) Se aprobă cofinanţarea de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului de 

către Consiliul Judeţean Covasna în suma de 14.469 lei, cu TVA” şi să completăm cu 

încă un alineat: „(3) Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Covasna a 

sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile  structurale din cadrul 

proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Consiliul Judeţean Covasna 

până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management, dar nu mai mult 

de 723.455 lei, cu TVA.” 

Deci este vorba de o reformulare. 

Henning László János: Este o reformulare. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot modificarea propusă de domnul consilier Grüman-Róbert Csongor. 

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Klárik Attila). 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă modificarea 

propusă. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Klárik Attila). 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. administrator public Kovács Ödön să prezinte Raportul 

administratorului public. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Kovács Ödön: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: 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? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind rezilierea Convenției de parteneriat nr. 16239/2006 încheiată între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna și Fundaţia de Spital 

Szentkereszty Stephanie precum și aprobarea măsurilor ce decurg din acest fapt; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Dezső Csongor şi Tóth Zoltán.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 8/2013 cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Henning László János: 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? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul IV al anului 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Henning László János: 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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

  

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţie şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiţia „Reabilitare DJ 121A km 42+730-45+467, judeţul 

Covasna”; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. şef serviciu Biszok Attila să prezinte Raportul 

Serviciului de administrare a drumurilor judeţene. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Biszok Attila: Serviciul de administrare a drumurilor judeţene propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Henning László János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Cziprián Kovács Lóránd: De ce nu vorbim de DJ122? 

Când va fi reabilitat DJ 122? 

Kovács Ödön: Din banii pe care îi avem am considerat că aceşti 2,7 km măcar să 

putem termina.  

Pe Hatod avem mai mult de 20 km care necesită o sumă mult mai mare. Ceea ce 

putem face pe Hatod anul acesta, este să punem un strat de asfalt în curbele care sunt 
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din piatră cubică şi un strat de asfalt pe o porţiune de 3 km în zona Biborţeni, dar nu 

ca investiţie, ci ca reparaţie. 

Henning László János: Deoarece, domnul senator Obreja Marius Lucian este 

prezent la şedinţă şi voi da cuvântul dânsului.  

Din partea Guvernului am primit foarte puţini bani,  care ne ajung numai pentru 

plombări, dar sperăm că din fonduri guvernamentale să primim nişte bani pentru 

reabilitarea unor drumuri. 

Domnul consilier a ridicat o problemă absolut reală, avem şi alte drumuri în 

asemenea stare , a se vedea drumul spre Ilieni sau Bixad – Bálványos.  

Sunt probleme despre care am discutat împreună şi vă rog mult să abordaţi astfel 

problema ca să vină cât mai mulţi bani în judeţ. 

Obreja Marius Lucian: În primul rând vă salut şi vă mulţumesc pentru invitaţie. 

Eu cred că voi putea să fac ceva. Am avut deja o discuţie cu Ministerul 

Transporturilor legat de posibilităţile de surse pentru judeţul Covasna.   

Ministerul Transporturilor încă aşteaptă, după cum ştiţi, o foarte mare clarificare, 

referitor la portofoliul drumurilor care îi vor reveni. Nu se ştie cine dispune şi cine va 

primi puţinii bani, surse de finanţare pe drumurile naţionale sau alte categorii de 

drumuri. Este destul de multă ceaţă, dar acest lucru se va limpezi. Discuţia mea cu 

domnul Ministru a rămas: ca aceste câteva puncte doi, trei, patru puncte câte sunt, să-i 

identificăm până atunci. 

De asemenea m-am uitat ca din ordinea zi cam unde aş putea să fac să meargă cu 

cea mai mare rapiditate. 

La Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a 

instituţiilor publice subordonate acestuia, pentru anul 2013, dacă întâmpinaţi greutăţi la 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici? 

Henning László János: La primul punct de pe ordinea de zi am avut mai multe 

consultări cu primarii.  

Însă trebuie să ştiţi că sunt foarte multe probleme în teritoriu şi din cauza blocării 

posturilor. Asta este o problemă foarte mare în judeţ.  

În decursul timpului multe posturi au devenit vacante şi sunt primării care pur şi 

simplu funcţionează în mod de avarie.  

Obreja Marius Lucian: Ştiu, este o mare problemă. Se plânge pe umărul 

fiecăruia şi în Guvern şi la puterea legislativă. 

Eu mă refeream strict la relaţia cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi la 

acele obiective, nu multe, pentru care săptămâna viitoare încercăm să găsim soluţii cu 

Ministerul Transporturilor. 

Aşa după număr nu ştiu ce drum este acel 122 domnul Cziprián? 

Cziprián Kovács Lóránd: Este drumul între Micfalău şi Baraolt. Mai este o 

problemă la Baraolt cu podul de peste Olt.  

Obreja Marius Lucian: Şi acolo s-ar putea să rezolvăm ceva cu Ministerul 

Transporturilor. 

Vă informez şi dacă ştiţi, nu uitaţi vă rog pentru că şi Consiliul Judeţean este 

implicat, joi în data de 7 martie, organizăm o conferinţă regională privind finanţarea şi 

oportunităţile de finanţare pe anul acesta, la care vor fi invitate cu prioritate instituţiile 

financiare cu capital de stat, adică CEC la nivelul din Bucureşti, Citi Banc care nu are 
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sucursală în Sf. Gheorghe şi preşedintele Forumului Naţional de Garantare a 

Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi băncile comerciale din judeţ.  

Care vor încerca să vină cu noutăţi sau cu lucruri care să meargă, pentru că ştim 

cu toţii că finanţarea din bănci în ce impas este către persoane fizice sau juridice. 

Vor încerca să vină cu noutăţi şi vom încerca să-i convingem să crească capitalul 

în judeţul nostru pe linia creditelor şi garantărilor.  

Sunt invitaţi oameni de afaceri, unităţile administraţiei publice din judeţ, 

Consiliul Judeţean şi totul se va face cu sprijinul ASIMCOV-ului şi a Camerei de 

Comerţ şi Industrie Covasna. 

Vă rog să nu rataţi evenimentul. 

Henning László János: Mulţumim domnului senator. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu acest punct de pe 

ordinea de zi? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2013; 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

unei comisii de specialitate pe anul 2012; 

 

Aţi primit materialul. Este vorba de Raportul Comisiei pentru Relaţii externe, 

relaţii cu instituţii europene şi programe transnaţionale. 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

unor consilieri judeţeni pe anul 2012; 

 

Aţi primit materialele. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale. 
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Nu sunt. 

Consiliul ia act de materiale. 

 

La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem Raportul privind activitatea 

Comisiei Tehnico-Economice în 2012; 

 

Aţi primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest material. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul douăzeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dau cuvântul domnului consilier Fekete Carol care s-a înscris la acest punct. 

Fekete Carol: În mandatul precedent, acum cca. un an, tot în această sală am 

înaintat un proiect de hotărâre în numele fracţiunii PCM-MPP prin care trebuia să dăm 

acordul pentru organizarea unui referendum local, cu ocazia căruia fiecare cetăţean 

putea să-şi exprime părerea dacă vrea să aparţinem la Regiunea de Dezvoltare a 

Ţinutului Secuiesc sau nu.  

Hotărârea a fost adoptată şi noi aşa am considerat că este absolut legal 

organizarea unui referendum la nivelul judeţului. 

Din păcate Instituţia Prefectului a atacat în instanţă această hotărâre şi nu s-a 

putut pune în practică. 

Stimaţi colegi! Eu aş face un apel către dumneavoastră şi anume să fim prezenţi 

toţi la adunarea organizată de Consiliul Naţional Secuiesc în data de 10 martie Tg. 

Mureş. 

Vă rog să fim prezenţi toţi la această şedinţă, unde vom avea posibilitatea de a 

exprima dorinţa noastră pentru autonomia Ţinutului Secuiesc. 

Această dorinţă face faţă şi normelor Europene şi nu este organizat împotriva 

cuiva, ci este organizat pentru autonomia Ţinutului Secuiesc. 

De aceea am făcut acest apel către colegi ca indiferent de apartenenţa politică 

când am fost aleşi în această funcţie de consilier judeţean, toţi am promis că o să facem 

demersuri în acest sens şi de aceea vă rog ca în număr cât mai mare să fim prezenţi la 

acest eveniment. 

Mulţumesc. 

Henning László János: Mulţumim pentru apelul domnului consilier. 

Alte probleme dacă sunt? 

Cziprián Kovács Lóránd: Aş avea o întrebare la colegul nostru Fekete Carol. 

După cum ştiu eu UDMR-ul din Covasna şi Sf. Gheorghe a decis să participe la 

eveniment. 

Trebuie să înţelegem că aţi făcut apel şi către grupul de consilieri USL? 

Fekete Carol: Am făcut apelul către toţi şi nu am amintit de nici un partid politic. 

Henning László János: Mulţumim. 

Bedő Zoltán: Salut pe domnul Prefect şi mă bucur că este prezent la şedinţa 

noastră, salut şi pe domnul senator.  

În legătură cu cele spuse de colegul nostru trebuie să vă spun că pe mine m-a 

mirat neimplicarea conducerii generale a UDMR în evenimentul care va avea loc în 10 

martie şi pe care eu îl numesc simplu Miting pentru Autonomie. 
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Secuimea vrea autonomie şi pentru asta se organizează acest miting.  

Consiliul Naţional Secuiesc a făcut apel către secuime ca într-un număr cât mai 

mare să fim prezenţi la miting, a făcut apel atât către UDMR cât şi către celelalte partide 

politice. 

De aceea sunt mirat de neimplicarea conducerii UDMR-ului în acest miting. 

Nu este vorba că un partid ar fi expropriat acest miting, ci este vorba despre 

reprezentarea drepturilor secuimii. Toţi am fost aleşi pentru a reprezenta secuimea. 

Sunt de acord, în totalitate, că trebuie făcut apel către cetăţenii români din judeţ 

şi trebuie să le explicăm despre ce este vorba şi că nu numai secuii vor avea autonomie 

ci şi românii. 

Mai mult cu această ocazie şi drepturile românilor se lărgesc. 

Problema este când conducătorii cum sunt Markó Béla, Borbély László, Verestóy 

Attila nu vor să se implice în această acţiune. Eu nu sunt de acord cu ei. 

Aş dori să vă aduc aminte că la mitingul organizat de UDMR, în cazul Mikó, 

EMNP-PPMT, al cărui membru sunt, am fost prezenţi şi am făcut tot posibilul ca să fim 

cât mai mulţi, pentru că era vorba de un interes comun. 

Şi eu fac apel la toţi care suntem prezenţi, indiferent dacă sunt români sau 

maghiari, să veniţi cu noi, să mergem împreună ca să putem arăta lumii că noi în mod 

paşnic solicităm drepturile noastre. 

Fac apel şi la domnul Prefect să pună capăt războiului steagurilor, care după 

opinia mea face mult rău atât naţiunii maghiare cât şi naţiunii române.  

Simbolurile noastre sunt importante cum şi simbolurile naţiunii române sunt 

importante. 

Nu cred că ar fi o jignire dacă steagul secuiesc este arborat undeva pe o casă 

particulară sau pe o instituţie.  

Vă rog respectuos să puneţi capăt acestei situaţii, adică războiului steagurilor. 

Mulţumesc. 

Henning László János: Mulţumesc. 

În legătură cu evenimentul din 10 martie, domnul preşedinte Tamás Sándor a 

făcut cunoscut punctul nostru de vedere. 

Iar în legătură cu punctul de vedere a conducerii UDMR–ului trebuie să spun că 

în UDMR este democraţie.  

Punctul de vedere a unei persoane nu este identic cu punctul de vedere al 

UDMR-ului. 

Dacă mai sunt şi alte probleme de discutat? 

Kulcsár-Terza József-György: Eu, pe scurt atât aş dori să spun că indiferent de 

apartenenţa noastră politică, în asemenea probleme nu trebuie să vorbim de 

apartenenţa politică, trebuie să colaborăm.  

Eu personal salut cu mare respect fiecare partid politic şi conducătorii acestora 

care vor avea curajul şi vor fi prezenţi la evenimentul din 10 martie. 

Chiar vă rog să veniţi, să fiţi prezenţi în unitate. 

Pentru colegul nostru aş dori să spun că autonomia teritorială nu va fi numai a 

secuilor sau a românilor ci va fi a tuturor locuitorilor din teritoriu. 

Vă mulţumesc. 

Calinic Sabin: Stimaţi colegi! 

Ar fi o impoliteţe la adresa invitaţilor la şedinţa noastră să nu înţeleagă tot ceea 

ce distinşii colegi au vrut să ne comunice.  
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Sub acest aspect eu aş face un apel la distinşii colegi care au vorbit să traducă 

şi în limba română cele spuse, pentru că altfel se adresează nu ştiu cui. 

Ar trebui să înţelegem cu toţii şi mai ales invitaţii noştri.  

Obreja Marius Lucian: Nu este aşa de mare problemă. Eu înţeleg.  

Calinic Sabin: E o problemă de politeţe. 

Obreja Marius Lucian: Înţeleg în procent de cca. 85%.  

Aş invita ca atât acum şi altă dată să privim partea frumoasă a lucrurilor în a face 

să înţelegem cu toţi ce spunem. 

Este un lucru extraordinar. 

Nu ştiu dacă aţi participat vreodată la o sesiune a Parlamentului European, să 

vedeţi ce frumos ştie să traducă în 11 limbi. 

Nagy Iosif: Şi acolo sunt probleme. Ar trebui să traducă în 27 de limbi.  

Obreja Marius Lucian: Partea frumoasă a lucrului este când facem pe celălalt să 

înţeleagă şi din limba maghiară în limba română şi invers.  

În esenţă pentru cei care nu cunosc sensul tuturor cuvintelor după opinia mea, ar 

fi bine să traducă chiar vorbitorul. 

Gândiţi-vă ce frumos este. 

Calinic Sabin: Ideea este să ne înţelegem. Adică dacă spunem ceva totul să fie 

receptat cu bună credinţă de toată lumea. 

Dacă nu se întâmplă acest lucru atunci vorbim fără rost. 

Încă un lucru, pentru procesul verbal al şedinţei, să nu cumva să creadă cineva că 

se face aici o propunere de modificare a unei legi. 

Nu putem să facem un demers pentru nerespectarea unei legi, putem să facem 

eventual o propunere de modificare a unei legi.  

Altfel ar ieşi, că ceea ce încercăm noi să promovăm, ca şi consiliu, ar fi o 

nerespectare a legii. Nu putem să facem aşa ceva.  

Pe de altă parte. Chestia asta cu autonomia şi cu marşurile: noi suntem aici.  

Dacă cineva face demersuri pentru autonomie ar trebui să ne convingă, să 

convingă opinia publică naţională, internaţională sau europeană. 

Asta ar trebui să fie primul demers, pentru că în orice fel de problemă nu se 

poate realiza o discuţie serioasă fără ca părţile să fie convinse. 

Vă rog şi apelul meu este să începeţi cu demersuri în acest sens şi imediat ce ne 

aţi convins pe noi puteţi să treceţi la etapa următoare.  

Vă mulţumesc. 

Bedő Zoltán: În legătură cu cele spuse de domnul coleg în această ţară nu există 

o lege care interzice folosirea steagului secuiesc. Dumneavoastră ştiţi foarte bine.   

Calinic Sabin: Arborarea în anumite condiţii şi pe instituţii publice a unor 

însemne eu la asta mă refeream. În rest nu este nicio limitare. 

Aceea ce s-a încercat este arborarea unor drapele pe instituţii oficiale. 

Pe o instituţie oficială nu poţi să pui orice. 

Moroianu Ioan: Având în vedere că mesajul liberalilor covăsneni a fost auzit la 

congresul unde noi am arătat lucruri destul de frumoase la intervenţia domnului 

Guruianu. 

Am căutat colaborarea şi în aceeaşi rând dacă stăm să privim raportul constituţie 

şi instituţie acolo înţelegem anumite lucruri, dar relaţia noastră de zi cu zi, imediat am 

îmbătrânit, este foarte frumos.  

Eu cred că există timp suficient în viaţa omului să exprimăm toate dorinţele. 
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Nevasta mea este maghiară, dar momentan există o lege aşa cum a spus 

colegul, peste care nu se poate trece. 

Mesajul congresului de la Bucureşti a fost una foarte frumoasă şi asta puteţi 

întreba şi de la domnul Bodó Lajos care a fost prezent. 

Mulţumesc. 

Cziprián Kovács Lóránd: Aş avea o propunere. Cine doreşte să facă declaraţii 

politice să facă separat, deci fiecare partid politic să invite presa acolo unde doreşte să 

facă declaraţii politice. 

Marinescu Dumitru: Numai două propoziţii doresc să vă spun şi care se referă 

la şedinţa Consiliului Judeţean Covasna. N-aş discuta problema steagurilor, problema 

arborării, cât e legal sau cât nu e legal este stabilit prim Legea nr. 75, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1157 şi alte acte normative, care trebuie respectate la urma urmei.  

Eu apreciez la şedinţa de faţă criteriul de solidaritate cu care Consiliul Judeţean a 

împărţit cei 20% care avea la dispoziţie, unde localităţile mici care într-adevăr n-au nicio 

sursă de venit, n-au încasări au primit sumele necesare ca să supravieţuiască. 

Asta înseamnă iluminat public, să aibă bani pentru salarii şi tot ce este necesar ca 

să meargă mai departe. 

La fel şi criteriul prin care sunt încurajate localităţile care au un management 

bun, adică care au accesat nişte fonduri europene. 

Orice bani aduşi din Europa la nivel de comunitate, de comune în Judeţul 

Covasna nu face decât să ne bucure.  

Eu zic că în primul rând ar trebui să găsim punctele care ne leagă şi nu pe cele 

care ne dezbină. 

Eu sunt născut şi crescut în Covasna. 

Am făcut liceul la Liceul Mikó, după care am studiat la Braşov, deci eu am avut 

contact cu comunitatea maghiară de când eram copil şi localitatea de unde provin, 

Araci, la un moment dat era 50-60% locuit de maghiari. Bine că acum s-a diluat şi 

suntem mult mai puţini şi români şi maghiari. Suntem chiar în minoritate dar asta este 

cu totul altceva.  

Printre prietenii mei buni sunt foarte mulţi maghiari, oameni cu un caracter 

deosebit şi eu ştiu limba maghiară nu chiar 80% , dar înţeleg destul de bine.  

Cum se zice, pot să merg la târg să cumpăr orice. 

Îndemnul meu e să găsim puncte comune, să facem ceva comun ca judeţul până 

la urmă să se dezvolte şi să nu rămânem, cum toate lumea zice, că suntem ultimul judeţ. 

Când trece cineva prin judeţul nostru să rămână impresionat de ce s-a făcut şi ce 

se face.  

Eu vă îndemn să fim oameni cumpătaţi că e mai bine şi zic că în mileniul trei 

disputele de acest gen nu mai au loc. 

Orice om raţional deja nu se mai leagă de vecinul că nu-şi face treaba. 

Ar trebui să trecem peste nişte ambiţii şi orgolii. 

Vă mulţumesc. 

Moroianu Ioan: Noi de câte ori am fost la Bucureşti am avut atâta grijă să nu ne 

supărăm colegii.  

Eu înţeleg că e nevoie de un capital electoral sau de o imagine? 

Eu înţeleg că s-a pus problema autonomiei fie culturală, fie financiară sau 

administrativă, deci e momentul. 
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Uitam şi la domnul Frunda când zicea o facem şi pe 10 şi pe 15. Zicea că 

mişcăm puţin apele şi în 10 şi în 15. 

N-ar fi bine să vă dau sfaturi dar esenţa este că liberalii au avut mereu suficientă 

grijă de linişte. 

Normal, fiecare face ce vrea dar să avem linişte. 

Marinescu Dumitru: Toată lumea vrea linişte. 

Moroianu Ioan: În permanent oriunde te duci în ţară te întrebă ce este acolo la 

voi? 

Când m-am adresat domnului primar al Sibiului el a spus: „Se deschid larg 

porţile şi vor intra multe”. Se refera la populaţia germană şi la Germania care 

momentan sustrage 65% din fondurile europene.  

Kulcsár-Terza József-György: PCM de cinci ani cere de la Consiliul Judeţean 

Covasna să ni se asigure traducerea. 

Dacă la Primăria Sfântu Gheorghe se poate la Consiliul Judeţean de ce nu se 

poate. 

Urmează să aprobăm bugetul şi ar fi bine să angajăm o traducătoare care să 

asigure traducerea. 

În lege este prevăzut că putem folosi limba maternă şi să nu credeţi domniile 

voastre că din rea credinţă facem acest lucru şi că am avea ceva rea intenţie faţă de 

români. 

Vă mulţumesc. 

Henning László János: Mulţumim. 

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  


