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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 30 iulie 2014, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30
iulie 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. 156/24 iulie
2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 119/S/24 iulie 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 26 de consilieri judeţeni din
cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin, Octavian Goga și Cipri{n
Kov{cs Lór{nd și doamna consilier Benedek Erika.
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;

-

Dl. András-Nagy Robert, manager al Spitalului judeţean de urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf”

-

Dl. G{j N{ndor, director, Școala populară de arte și meserii
Dl. Kozma Béla, șef serviciu, Camera Agricolă Județeană Covasna
reprezentanții următoarelor asociații:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV;
Asociaţia „Asociaţia ANGUSTIA Egyesület”;
Asociația ”VADON”.
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-

executivi adjuncţi ai direcţiilor şi
directorii executivi/ directorii
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 26 iunie 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 26 iunie 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.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi vă rog să fiți de
acord cu unele modificări ale acestuia, astfel:
- scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a următorului proiect de hotărâre:
Proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare al Parcului
Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni din comuna Moacșa, județul Covasna, aflat în
proprietatea publică a județului Covasna, din administrarea Consiliului Județean Covasna
în administrarea Asociației „Vadon” Egyesület;
- completarea proiectului ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită al Parcului Memorial al
Covăsnenilor de Pretutindeni situat în comuna Moacșa, județul Covasna, Asociației
„Vadon” Egyesület;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150”
limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550,
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Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul
Covasna”.
Prin urmare, în proiectul ordinii de zi numerotarea proiectelor de hotărâre se
modifică în mod corespunzător.
Vă consult, dacă sunteți de acord cu modificările propuse?
Nefiind, supun la vot modificările propuse.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi consilierii au aprobat modificările propuse de domnul
președinte.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2014;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al
instituțiilor publice de interes județean pe anul 2014;
3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2014;
4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
10/2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate
de către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și
instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 60/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către
Camera Agricolă Județeană Covasna;
6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 26/2014 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor sportive și de tineret, sprijinul financiar acordat unităților de
cult din bugetul Consiliului Județean Covasna pe anul 2014;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;
9. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna a doamnei Gheorghiu Georgeta şi validarea
desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
11. 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;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului
Covasna şi din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a unui sector de drum județean
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiție ”Amenajare curte, în incinta Centrului de servicii comunitare Tg.
Secuiesc, str. Ady Endre – etapa a II-a”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul
Județean Covasna cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna, municipiul Sf. Gheorghe prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe și
Fundația „Sera România”, în vederea înființării Centrului de recuperare pentru copilul
cu handicap Sfântu Gheorghe;
15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită al Parcului Memorial al
Covăsnenilor de Pretutindeni situat în comuna Moacșa, județul Covasna, Asociației
„Vadon” Egyesület;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu
de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 –
33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 –
22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN 13E,
judeţul Covasna”;
19. Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului județului Covasna
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
20. Raport de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pe primul
semestru anul 2014;
21. Raport privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la
informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2014;
22. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean
Covasna în semestrul I al anului 2014;
23. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al anului
2014;
24. Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2013;
25. Raportul de activitate al Asociației ANGUSTIA pe anii 2012 și 2013;
26. 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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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 proiectelor de hotărâre de la
punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie (16).
- pentru adoptarea proiectelor de hotărâre de la punctele 12 și 15 de pe ordinea de
zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21).
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 27 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
aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul II 2014;
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.
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Cine este pentru?
27 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes
județean pe anul 2014;
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;
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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor
și tarifelor pentru activitățile și/sau serviciile prestate de către direcțiile aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului
Județean Covasna;
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?
Henning László János: În nota aflată la subsolul Anexei nr. 2 exista o
neînțelegere, care la rândul ei a fost clarificată, și anume aplicarea tarifului tip I* sau tip
II* se va stabili de directorul instituției în funcție de: durata spectacolului; complexitatea
spectacolului; cheltuielile (colaboratori externi, decor) de punere pe scenă a
spectacolului; popularitatea spectacolului; distanța de la Sfîntu Gheorghe și localitatea
unde se va ține spectacolul și numărul de spectacole susținute.
Tamás Sándor: Mulțumesc. Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2010 privind
aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Camera Agricolă Județeană Covasna;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Bagoly Miklós Levente 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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 26/2014 privind
finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și de
tineret, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului Județean
Covasna pe anul 2014;
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?

27 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”

se

aprobă

hotărârea

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
Ferencz Lajos: Întru-cât nu am primit încă avizul de la Agenția Națională a
Funcționarilor Publici, se impune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi.
Tamás Sándor: Mulțumesc, propun amânarea discutării acestui proiect de
hotărâre de pe ordinea de zi.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. András-Nagy Robert, managerul spitalului să prezinte Raportul
Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe.;
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domnul András-Nagy Robert prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Covasna a doamnei Gheorghiu Georgeta şi validarea desemnării unui nou membru al
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
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.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár-Terza József-György: Țin să precizez de la început că nici eu și nici
fracțiunea PCM nu avem nici o obiecție împotriva domnului Cucu Sebastian. Noi avem
o problemă cu instituția în sine pe care o reprezintă și anume Instituția Prefectului
Județul Covasna, pentru că instituția în cauză persecută simbolurile noastre, atacă în
justiție hotărârile noastre și transmite date false Guvernului României. Aici mă refer la
20 octombrie 2013 la Marșul Secuilor, unde ei au raportat o prezență de 17.000 de
persoane și este un fapt bine știut că am participat în jur de 120.000 de persoane. Știm
foarte bine că în data de 1 decembrie 2013 aveau loc niște manifestații aici în Sfântu
Gheorghe, la care reacția prefecturii era că nu s-a întâmplat nimic. Noi Partidul Civic
Maghiar considerăm că trebuie să semnalăm Guvernului României faptul că existăm și
că trebuie să se ia în considerare și voința noastră.
Mă adresez fiecărui consilier județean de etnie maghiară, ca sub egida
protestului, să nu voteze acest proiect de hotărâre, să semnalăm că existăm și nu pot să
ne anihileze. Totuși dacă cineva privește partea legală a problemei atunci eu consider că
Legile lui Dumnezeu nu prevăd că secuimea trebuie persecutată, anihilată, degradată,
sau ucisă.
Consider că drepturile omului sunt oportune, sens în care am rugămintea să nu
votăm acest proiect de hotărâre. Partidul Civic Maghiar se va abține la vot.
Tamás Sándor: La rândul meu și ca și președinte eu propun să votăm acest
proiect de hotărâre pentru că există o legislație care prevede această obligativitate de a
desemna din partea anumitor instituții membrii în ATOP, indiferent de instituție,
respectiv de a constitui o autoritate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a
Județului Covasna.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

21 de voturi
6 voturi

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” și 6 „abțineri” se aprobă
hotărârea conform proiectului de hotărâre. (Kulcsár-Terza József-György, Bedő Zolt{n,
Pethő Istv{n, Tompa György, Fülöp Csaba și Szakács Zoltán)
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale;
Rog președinții Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. Kovács Ödön, administrator public să prezinte Raportul administratorului
public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
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Domnul Kovács Ödön prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece 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 președinții Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. Kovács Ödön, administrator public să prezinte Raportul administratorului
public.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domnul Kovács Ödön prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Judeţului Covasna şi din
administrarea Consiliului Judeţean Covasna în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. a unui sector de drum județean;
Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de
avizare, iar dl. Kovács Ödön, administratorul public să prezinte Raportul Serviciului de
administrare a drumurilor județene.
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domnul Kovács Ödön prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Amenajare curte, în incinta
Centrului de servicii comunitare Tg. Secuiesc, str. Ady Endre – etapa a II-a”;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György 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.
Doamna Vass Mária prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, municipiul Sf. Gheorghe
prin Consiliul local al municipiului Sf. Gheorghe și Fundația „Sera România”, în vederea
înființării Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe
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Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György 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.
Doamna Vass Mária prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind darea în folosință gratuită al Parcului Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni
situat în comuna Moacșa, județul Covasna, Asociației „Vadon” Egyesület;
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: Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune spre aprobare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Bedő Zolt{n: Fracțiunea Partidului Popular Maghiar din Transilvania este de
acord cu acest proiect de hotărâre doar cu anumite condiții. Este vorba de comuna
Moacșa, care, considerăm că este discriminată de către conducerea județului Covasna
de când are un primar ales din rândul Partidului Popular Maghiar din Transilvania. De
exemplu, comuna Moacșa a solicitat să fie membru în Asociația Vadon. După cum știu
Asociația Vadon a fost înființată de către municipiul Sf. Gheorghe, comuna Arcuș și
comuna Reci, iar comuna Moacșa care reprezintă un potențial turistic nu este inclusă în
asociație. Printre potențialele turistice ale comunei se numeră Lacul de la Besenyő,
Óri{spincetető și monumentul lui G{bor Áron. Am solicitat să fim înregistrați în
Asociația Vadon, dar cererea noastră a fost respinsă. Un alt exemplu: mâine va avea loc
o ceremonie festivă în memoria lui G{bor Áron la care primarul comunei nu este invitat
în ciuda faptului că Gábor Áron este înmormântat în satul Eresteghin. Suntem aleși
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locali, trebuie să colaborăm și după alegeri, indiferent de culoare politică și nu
putem să pedepsim o întreagă comunitate pe motivul că nu ne înțelegem cu primarul
localității. Atitudinea și cerința noastră este ca Moacșa să fie înregistrată în Asociația
Vadon, dacă primim o promisiune în acest sens vom vota acest proiect de hotărâre, în
caz contrar ne vom abține de la vot.
Tamás Sándor: Consider că te poți înțelege cu cine se poate. În județul Covasna
se poate conveni cu toți primarii județului, în afara domnului primar de la Moacșa. Se
poate conveni cu primarii aleși din rândul UDMR, cu independenții, cu domnul primar
de la Bățani Mari, cu cel din rândul Partidului Civic Maghiar din Ghelința, cu primarii
din comunitățile de etnie română cum ar fi din localitățile Sita Buzăului, Întorsura
Buzăului și chiar te poți înțelege în anumite probleme și cu domnul primar din
Boroșneul Mare. După experiența mea de viață știu că fiecare individ are felul lui de a fi
și cu fiecare te poți înțelege într-o manieră sau alta. Cu domnul primar de la Moacșa nu
te poți înțelege, pentru că nu se ține de cuvânt. Nu numai eu am această problemă cu dl.
primar ci și consilierii locali.
Din 9 consilieri 4 au fost din partea UDMR, 4 din partea PPMT și 1 independent.
Pe parcursul mandatului au demisionat toți consilierii din partea UDMR și
consilierul independent. Dar nici PPMT nu-l mai susține pe dl. primar pentru că a
demisionat și consilierul care era omul de bază din PPMT. Așa că din 9 consilieri au mai
rămas 3.
Legat de problema concretă de la Eresteghin. În vederea pregătirii ceremoniei
festive ne-am deplasat la Biserica Reformată din Eresteghin, am discutat cu localnicii, cu
preotul, cu clopotarul și bineînțeles și cu domnul primar, care la rândul lui s-a oferit să
ne ajute. Mai precis s-a angajat că va asigura amenajarea terenului și ambientului
pentru protocol, respectiv protocolul, cu excepția băuturii alcoolice. Pe parcursul
organizării evenimentului s-a retras și nu ne-a ajutat deloc.
Un alt exemplu, referitor la discriminare. Cu câteva luni în urmă Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ne-a întrebat căror localități repartizăm
sumele alocate județului Covasna pentru investiții. Am propus suma de 300 mii lei
pentru investiție de alimentare cu apă și canalizare la satul Besenyő, sumă cu care se
putea termina investiția începută acum 6 ani. Față de acesta, domnul primar de la
Moacșa nu a fost în stare să încheie, nici cu ajutorul nostru, contractul de finanțare cu
ministerul de resort.
Înregistrarea comunei Moacșa în Asociația Vadon are o singură problemă de
formă și anume că hotărârea de aderare trebuie votată de consiliul local, iar comuna
Moacșa nu are un consiliu local. Un consiliu care are doar 3 membri nu este statutar și
nu poate să adopte hotărâri, dar promit că atunci când va exista un consiliu statutar,
vom face demersurile necesare de aderare a comunei Moacșa în Asociația Vadon.
Bedő Zoltán: Să revenim la funcționarea consiliului. Moacșa nu are un consiliu
pentru că persoanele care sunt următorii supleanți pe lista electorală și ale căror mandat
ar trebui validat nu acceptă validarea. Rugămintea noastră este să ne așezăm la o masă
și să discutăm toate problemele ivite.
Tamás Sándor: Din partea mea oricând, sunt de acord.
Alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Realizare
acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe”
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.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune spre aprobare 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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–
Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN) 12”;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, , iar dl. Kovács Ödön, administratorul public să prezinte Raportul
Serviciului de administrare a drumurilor județene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domnul Kovács Ödön prezintă materialul.
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor
de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–Boroşneu Mic–
Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul Covasna”;
Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte
Rapoartele de avizare, iar dl. Kovács Ödön, administratorul public să prezinte Raportul
Serviciului de administrare a drumurilor județene.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Domnul Kovács Ödön prezintă materialul.
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind
încetarea mandatului reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
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.
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Sztakics István Attila: Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea
Teritoriului propune spre aprobare proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Kulcsár Terza József György: Întrebarea mea este că atunci vom numi un alt
reprezentant?
Henning Lászlo János: Da, la ședința următoare.
Kulcsár Terza József György: Și de ce?
Tamás Sándor: Pentru că intenționăm să înființăm o nouă asociație, de fapt am și
înființat-o deja, a cărei obiectiv de activitate va fi stabilirea prețurilor/ tarifelor
serviciului de alimentare cu apă și canalizare a satelor în vederea unificării tarifelor,
separat la orașe și separat la sate.
Kulcsár Terza József György: Să înțeleg că SC Drumuri și Poduri nu se va ocupa
de această problemă.
Tamás Sándor: Ba da. Este necesară o asociație cu rol de organizare și o societate
comercială în calitate de operator. Societatea operator va fi SC Drumuri și Poduri, iar
asociația este ADETCOV unde reprezentantul județului este domnul Kov{cs Ödön.
Având în vedere că avem 2 asociații cu activități identice, cu același reprezentant, se
impune numirea unui alt reprezentat în asociația Aquacov.
Alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem Raportul de activitate al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna pe primul semestru anul 2014;
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 douăzecișiunu al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea
Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în
semestrul I al anului 2014;
Ați primit materialul și a fost prezentat și în ședințele comisiilor de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
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Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzecișidoi al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul
de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului
2014;
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 douăzecișitrei al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra aplicării
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către
Consiliului Judeţean Covasna, în semestrul I al anului 2014;
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 douăzecișipatru al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al
unui consilier judeţean 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 douăzecișicinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al
Asociației ANGUSTIA 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 douăzecișișase al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă se înscrie cineva?
Domnul consilier Pethő Istv{n.
Poftiți.
Pethő Istv{n: Solicit informații legate de exploatarea pădurii de la Ozunca Băi.
După informațiile mele composesoratul de la Ozunca Băi execută lucrările. Sunt puțin
îngrijorat pentru că am observat că exploatarea se desfășoară pe o rază destul de mare,
deocamdată bazinul/băile nu sunt atinse. Am citit în ziarul Háromszek că reabilitarea
băilor reci se face de către Composesoratul Hatod. E foarte ușor să tai un copac, mai
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puțin să construiești un bazin și să-l întreții. Doresc să fiu informat dacă
lucrarea de exploatare se execută conform unui plan aprobat și ce se dorește în viitor.
Ambrus Jozsef: Composesoratul Hatod execută lucrările de reabilitare a băilor.
Doar atât se va tăia din copaci cât este necesar pentru reconstruirea bazinelor. Acum se
proiectează planul pentru construirea băii calde, iar momentan doar bazinele aflate în
aer liber se vor reabilita. În sfârșit după 25 de ani se vor reabilita băile de la Ozunca Băi.
Tamás Sándor:Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Vreau să vă anunț că în luna iulie am efectuat 10 zile de concediu de odihnă, iar
în cursul lunii august voi efectua încă 5 zile.
Nagy Iosif: Vreau să vă anunț că începând cu 20 august 2014 voi fi în concediu
de odihnă 10 zile.
Henning Laszlo Janos: Vreau să vă anunț că în perioada 11-21 august 2014 voi fi
în concediu de odihnă.
Tamás Sándor: Revenind la punctul 8 al ordinii de zi, nu am primit nici până în
acest moment avizul din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în
consecință amânăm acest proiect de hotărâre pentru o ședință viitoare.
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
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din data de _________________ 2014.
Secretar al judeţului Covasna,

VARGA Zoltán

