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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 11 aprilie 2013, ora 14,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 11 

aprilie 2013, ora 14,00 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. 101/05 aprilie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 60/S/05 aprilie 

2013. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipseşte motivat doamna consilier Tatár Márta Éva.  

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, în locul secretarului judeţului, 

dl. director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

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

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- Dl. Csikos Tibor – viceprimar, Primăria oraşului Covasna; 

- Dl. Muşat Iuliu – director interimar, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe; 

- Dl. György Alfons Gheorghe – Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna; 

- 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; 

 

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

pe proiectul ordinii de zi a proiectului de hotărâre de la primul punct şi anume:  

Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren aflat în 

domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, 

pentru care este necesar o verificare mai adâncă a problemei aşa cum a fost propus şi în 

comisiile de specialitate. 
 

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

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de modificare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Convenţiei de implementare pentru 

proiectul: „Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Forestierilor, Podului, 

Plevnei, Butyka, Luceafărului, Kovasznai Sandor, Secuiască şi legătura str. Şcolii cu 

Kovasznai Sandor în localitatea Covasna, judeţul Covasna”; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Planul de analiză și acoperire a 

riscurilor al județului Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 41/2011; 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management al domnului 

Szilágyi Zsolt, director al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – 

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

4. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Mușat Iuliu în funcția de director 

interimar al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de proiecte de management în 

vederea încredințării managementul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe;  

6. 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? 30 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 
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Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu 

pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes 

personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt 

obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în 

problema respectivă. 

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

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

hotărâre de la punctul 1 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi 

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modelului Convenţiei de implementare pentru proiectul: „Extindere reţea de 

canalizare menajeră pe străzile Forestierilor, Podului, Plevnei, Butyka, Luceafărului, 

Kovasznai Sandor, Secuiască şi legătura str. Şcolii cu Kovasznai Sandor în localitatea 

Covasna, judeţul Covasna”; 

Noi l-am invitat pe viceprimarul oraşului Covasna, domnul Csikos Tibor pe care-

l rog să prezinte punctul lor de vedere. 

Csikos Tibor: Stimate domnule preşedinte, stimaţi consilieri. 

Aş dori să vă prezint pe scurt proiectul de hotărâre „Sistem integrat de 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei 

potabile şi staţiilor de epurare apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 

50.000 de locuitori”, subproiect „Extinderea reţea de canalizare menajeră pe străzile, 

Forestierilor, Podului, Plevnei, Butykák, Luceafărului, Kovásznai Sándor, Secuiască, 

legătura strada Şcolii cu Kovásznai Sándor. 

Valoarea proiectului este de 1. 654 mii de lei, din care credite externe în valoare 

de 1.019 mii de lei, din bugetul de stat 371 mii de lei, din bugetul local al oraşului 318 

mii de lei. 

Amplasamentele sunt: străzile Forestierilor, Podului, Plevnei, Butykák, 

Luceafărului, Kovásznai Sándor, Secuiască, legătura strada Şcolii cu Kovásznai Sándor. 

Aici trebuie să ştiţi că este o stradă mai principală cum ar fi strada Podului şi 

legăturile străzilor mai mici cu aceasta şi este foarte important să se realizeze 

canalizările acestor străzi.  
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Aceste străzi fiind în apropiere de pârâul Covasna sunt decantoare dar 

considerăm este important să se realizeze şi canalizarea.  

Consiliul Local Covasna prin Hotărârea nr. 14/2012 a aprobat studiul de 

fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, totodată prin Hotărârea nr. 29/2013 a fost 

aprobat bugetul local şi art. 5 sună aşa : „Se aprobă utilizarea sumei de 318 mii de lei 

din contul de excedent bugetar pe anul 2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, adică pentru cheltuieli de capital pentru obiectivul – Cofinanţarea 

proiectului „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile ” Forestierilor, Podului, 

Plevnei, Butykák, Luceafărului, Kovásznai Sándor, Secuiască, legătura strada Şcolii cu 

Kovásznai Sándor” capitolul Canalizare şi tratarea apelor reziduale”.  

Totodată există H.G. nr. 1003/17 octombrie 2013 pentru aprobarea acestei 

investiţii.  

Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos şi dl. director executiv Sztakics István 

Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, 

Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Propun să şi semnăm Convenţia care este deja pregătită.  

(Domnul preşedinte şi domnul viceprimar semnează Convenţia.) 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului 

Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 41/2011; 

 

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

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

încetarea contractului de management al domnului Szilágyi Zsolt, director al Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Având în vedere că domnul Szilágyi Zsolt a depus o cerere în acest sens, cu 

acordul părţilor se încetează contractul de management. 

 

Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Keresztély Irma să prezinte Rapoartele de 

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea domnului Mușat Iuliu în funcția de director interimar al Școlii Populare de 

Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;  
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Domnul Mușat Iuliu va fi numit în funcția de director interimar al Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy 

până la organizarea concursului.  

 

Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Keresztély Irma să prezinte Rapoartele de 

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

organizarea concursului de proiecte de management în vederea încredințării 

managementul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe; 

 

Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Keresztély Irma să prezinte Rapoartele de 

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

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Nu s-a înscris nimeni. 

Eu aş dori să vă informez că am câştigat şi în ultima instanţă încă un proces, cu 

Curtea de Conturi, în care Judeţul Covasna a fost reprezentat de avocat.  

Evident de aceea spun acest lucru pentru că în luna ianuarie domnii consilieri 

Fekete Carol şi Kulcsár-Terza József-György au avut mari semne de întrebări în ceea ce 

priveşte succesul de achiziţionare a unor servicii juridice. 

Iată că am făcut un lucru pozitiv şi am câştigat un proces destul de delicat. 

Kulcsár-Terza József-György: Ca răspuns: eu sunt sigur că şi juriştii din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean ar fi câştigat acest proces şi suma pe care am 

plătit-o pentru serviciile avocatului puteau fi folosite pentru alte scopuri.  

Tamás Sándor: Dumneavoastră ca jurist ar trebui să ştiţi şi dacă nu ştiţi atunci eu 

vă spus că am solicitat şi acordarea cheltuielilor de judecată, deci nu ne costă nimic. 

 

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  


