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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 26 iunie 2014, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26
iunie 2014, 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. 113/20 iunie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 105/S/20 iunie
2014.
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. director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsește domnul consilier Calinic Sabin.
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 al acestuia, conform
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de
invitaţi participă:

-

D-na Vass Mária, director general Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

reprezentanții următoarelor asociații:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei”;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC;
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna;
Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
Asociația de Dezvoltare a Județului Covasna;
Asociația VADON;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC;
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”CIOMAD-BALVANYOS”;
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Asociația
de
Dezvoltare Intercomunitară
Management al Deșeurilor în Județul Covasna;
Asociația Alutus Regio;

Sistem

Integrat

de

-

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;

-

reprezentanţii mass-media.

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29 mai 2014, a fost făcut public,
a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv la
sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la
conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 29 mai 2014.
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.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,
organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu
Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Județean Covasna la
principiile Cartei privind Guvernanța pe Mai Multe Niveluri în Europa;
Proiect de hotărâre privind rezilierea cu acordul părților a Contractului de comodat
nr. 11/08.02.2013 încheiat între Consiliul Județean Covasna și Instituția Prefectului
Județului Covasna;
Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Covasna cu Municipiul Sfântu
Gheorghe și Asociația Institutul pentru Politici Publice în vederea organizării
evenimentului ”City Invest 2014”;
Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor și Programului de transport public
de persoane prin servicii regulate în trafic județean valabil în perioada 01.01.201430.06.2019;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Proiect de hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a
judeţului Covasna, Ediţia 2014;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pe
anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul
Transilvaniei” pe anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC pe
anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul
Covasna pe anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC pe anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare a Județului Covasna pe anul
2013;
Raportul de activitate al Asociației VADON pe anii 2012 și 2013;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC pe
anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CIOMADBALVANYOS” pe anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în Județul Covasna pe anul 2013;
Raportul de activitate al Asociației Alutus Regio pe anii 2012 și 2013;
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
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 4 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).

4

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 Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de
funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
Gáj Nándor: Având calitatea de director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, nu
voi participa nici la deliberare şi nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei
Economice.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de
hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

29 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.)
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La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea aderării Consiliului Județean Covasna la principiile Cartei privind
Guvernanța pe Mai Multe Niveluri în Europa;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
(A sosit domnul consilier Calinic Sabin. Din acest moment, la ședință sunt
prezenți toți consilierii județeni.)
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?
Cziprián-Kovács Lóránd: Am o singură întrebare și anume: la ce ne folosește
această aderare?
Tamás Sándor: După cum știți, această rezoluție am primit-o de la domnul
președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, cu rugăminte ca să aderăm la
principiile Cartei privind Guvernanța pe Mai Multe Niveluri în Europa.
Am citit cu atenție materialul și am constatat că această rezoluție este formulată
în limbaj european.
Un singur lucru am văzut care ne va folosi și anume: se acordă un accent mai
mare față de Congresul Autorităților Locale și Regionale, organism din care facem
parte. Din partea consiliilor județene din România, în organism sunt trei reprezentanți,
dintre care unul este colegul nostru, domnul consilier Klárik Attila.
Alte întrebări dacă sunt?
Klárik Attila: Sunt cinci consilieri județeni și nu trei.
Tamás Sándor: Dintre care unul este din județul nostru.
Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rezilierea cu acordul părților a Contractului de comodat nr. 11/08.02.2013 încheiat între
Consiliul Județean Covasna și Instituția Prefectului Județului Covasna;
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
asocierea Județului Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Institutul
pentru Politici Publice în vederea organizării evenimentului ”City Invest 2014”;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos și dl. director executiv Sztakics István
Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice și 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?
Kulcsár-Terza József-György: Se știe deja cine va fi persoana care se va ocupa de
acest proiect din partea Consiliului Județean?
După cum știu, din partea Consiliului Local Sfântu Gheorghe doamna Simon
Ildikó se va ocupa de proiect.
Tamás Sándor: Cu siguranță va fi numită o persoană din aparatul de specialitate
și pe lângă aceste persoane domnul primar și cu mine vom participa la acest eveniment.
Kulcsár-Terza József-György: Mulțumesc.
Alte întrebări dacă sunt?
Cziprián-Kovács Lóránd: Numai domnul președinte și domnul primar vor
participa la eveniment?
Tamás Sándor: Desigur o să primiți invitații.
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Este vorba despre un proiect inițiat de Institutul pentru Politici Publice la care
s-au prezentat mai multe municipii reședințe de județe și județe și împreună cu domnul
primar ne-am gândit că ar fi bine să participăm la eveniment și să prezentăm
oportunitățile orașului și a județului, în primul și în primul rând pentru corpul
diplomatic acreditat din București.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
actualizarea traseelor și Programului de transport public de persoane prin servicii
regulate în trafic județean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019;
Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna consilier Varga-Berde Mária să prezinte Raportul
administratorului public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Varga-Berde Mária: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale;
Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar doamna consilier Varga-Berde Mária să prezinte Raportul
administratorului public.
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Varga-Berde Mária: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 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 a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar doamna 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.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna, Ediţia 2014;
Tamás Sándor: Rog pe domnul colonel Radu Tudorel să prezinte materialul.
Domnul colonel Radu Tudorel prezintă materialul.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.
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?
Kulcsár-Terza József-György: După cum știți, acum doi ani, consilierii din
fracțiunea PCM-MPP n-au votat pentru adoptarea hotărârii respective, deoarece partea
istorică a monografiei, care este foarte importantă din punct de vedere al autonomiei,
avea lipsuri.
Eu am citit azi această monografie și am constatat că au fost corectate cele
sesizate data trecută, așa că astăzi vom vota „pentru”.
Tamás Sándor: Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei” pe anul 2013
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUASIC pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare a Județului Covasna pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației VADON pe anii 2012 și 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Cziprián-Kovács Lóránd: Ce s-a întâmplat cu calul?
Tamás Sándor: Este prezent Directorul Asociației, domnul Demeter János, pe
care-l rog să răspundă la întrebarea domnului consilier.
Demeter János: Trebuie să precizez că a fost un cal de foarte bună calitate, dar
din păcate antrenorul care se ocupa de el, n-a dat dovadă de mare pricepere.
Calul a suferit un accident și din această cauză nu mai poate să concureze dar va
avea o nouă menire și anume va fi iapa fondatoare a școlii de echitație.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte întrebări dacă sunt?
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
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La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt/Sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CIOMAD-BALVANYOS” pe anul 2013;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
în Județul Covasna pe anul 2013
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației Alutus Regio pe anii 2012 și 2013
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Domnul consilier Cziprián-Kovács Lóránd.
Poftiți.
Cziprián-Kovács Lóránd: Sunt destule premise, întrebări, petiții pe care trebuie
să vi le adresez.
Petiția se leagă de posibilitatea de achiziționarea unor tablete pentru consilierii
județeni, în vederea unei comunicări mai eficiente cu angajații din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean.
Nu de alta, dar chiar și la nivelul Universității Babeș-Bolyai, studenții care se
înscriu la facultate primesc câte o tabletă, ne mai vorbind de Consiliul Local din Sf.
Gheorghe unde consilierii beneficiază de laptop.
Mulțumesc.
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Tamás Sándor: Vă mulțumesc și eu.
Este o propunere pozitivă.
Singura problemă este că suntem la jumătatea anului, de asemenea și cu bugetul
local.
Un singur lucru pot să vă promit și anume: dacă găsim o posibilitate, o soluție la
rectificarea bugetului o să ne ocupăm să achiziționăm cele solicitate. Dacă nu găsim
acum posibilitate de rectificare a bugetului, atunci vom cumpăra la începutul anului
viitor.
Ne străduim să găsim anul acesta o posibilitate.
Cziprián-Kovács Lóránd: Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Vă mulțumesc și eu.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
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

