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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 5 noiembrie 2014, ora 11,30

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Mulțumesc celor din Tg. Secuiesc că ne găzduiesc în special domului primar și
consilierilor locali care ne-au onorat și cu prezența la această ședință.
Această ședință extraordinară l-am convocat la Tg. Secuiesc pentru că în ultimul
timp s-au întâmplat multe evenimente importante aici.
S-a finalizat reabilitarea Centrului de plasament nr. 2 care a fost realizat print-un
proiect.
Când am discutat cu doamna director general Vass Mária despre finalizarea
programului ne-a venit ideea ca să dăm și un nume acestui Centru de plasament,
pentru că lucrurile pe care le iubim primesc și un nume de la noi.
Colegii noștri din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului au căutat un nume pentru acest Centru de plasament și așa am ajuns aici ca să
sărbătorim în același timp finalizarea reabilitării clădirii și schimbarea denumirii
Centrului de plasament.
Așa am convocat aici această ședință extraordinară, a cărei convocare pentru
astăzi, 05 noiembrie 2014, ora 11,30 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin.
(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 232/03 noiembrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 162/S/03 noiembrie 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. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 21 de consilieri judeţeni din cei 30 în
funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Dimény György, Fülöp Csaba, Goga Octavian,
Keresztely Irma, Moroianu Ioan, Radu Iosif, Szőcs Gabriella-Timea şi Tompa György.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Fejér László-Ödön – deputat
- Bokor Tiberiu primar, Primăria municipiului Tg. Secuiesc ;
- Z{tyi Andrei Ludovic, secretar, Primăria municipiului Tg. Secuiesc;
- Balázs Jozsef-Attila, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
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Györke Cristina-Denisa, consilier
local, Municipiul Tg. Secuiesc;
Ilyés Botond, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
Kelemen Andrei, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
Rákosi János, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
Taierling Johann, consilier local, Municipiul Tg. Secuiesc;
Vass M{ria, director general, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului 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.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului de plasament nr. 2 Tg.
Secuiesc în Centrul de plasament ”Borosnyay Kamilla”;
2. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției
publice de conducere vacante de șef birou al Centrului Județean pentru Protecția
Naturii, Dezvoltarea Rurală și Salvamont de către domnul Papucs András;
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?
22 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 prezenți la ședință;
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind schimbarea denumirii Centrului de plasament nr. 2 Tg. Secuiesc în Centrul de
plasament ”Borosnyay Kamilla”;
Cum am amintit și la început mulțumesc pentru munca depusă în primul rând
doamnei director general Vass Mária cât și colegilor, atât din Sf. Gheorghe cât și din Tg.
Secuiesc, care au muncit mult să organizeze acest eveniment.
Doamna director Vass Mária s-a pregătit cu un material și o rog să ni-l prezinte.
Vass Mária: Prezintă un slide show despre Centrul de plasament nr. 2 Tg.
Secuiesc.
Domnul președinte a venit cu ideea să dăm nume Centrului și așa ne-am apucat
să căutăm o persoană care prin activitatea depusă în timpul vieții să fie vrednică de a fi
răsplătită pentru faptele sale și am ales-o pe d-na Borosnyay Kamilla.
Borosnyay Kamilla s-a născut în anul 1856 și a fost scriitoare apreciată mult de
mișcarea feministă cât și de tineret.
Având în vedere că Borosnyay Kamilla a fost o persoană cu renume din „Felső
H{romszék” am propus ca Centrul de plasament nr.2 din Tg. Secuiesc să poartă acest
nume.
Tamás Sándor: Mulțumim doamnei director pentru prezentare.
Eu aș dori să accentuez faptul că nu este vorba numai de o simplă schimbare de
nume și despre inaugurare, ci este vorba de terminarea lucrării de reabilitare.
Nu știu dacă cunoașteți faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna zilnic îngrijește mai mult 1200 de copii orfani din județ, din
care marea majoritate sunt din zona Tg. Secuiesc și sunt plasați în mai multe centre.
Cum ați văzut și în prezentarea doamnei director acest centru conține șase
module care găzduiește în total 49 de copii orfani sau nevoiași.
Datorită doamnei baronese Szetkereszty Stefánia, mișcarea de ajutorarea a
copiilor nevoiași și orfani, în această zonă, a fost o mișcare foarte puternică
În acest an și anul trecut am reorganizat și reabilitat curtea Centrului
Szentkereszty Stef{nia iar acum am ajuns la punctul când ar trebui să dăm nume
Centrului de plasament nr. 2.
După părerea mea această activitate este foarte important și este obligația noastră
să sprijinim copii nevoiași și orfani.
Consilierii județeni știu că în fiecare an din bugetul județului cea mai mare sumă
este alocată Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, dar
anual sprijinim și organizațiile non-guvernamentale care se ocupă de copii orfani.
De exemplu: sprijinim anual mișcarea călugărului Franciscan Böjte Csaba, care se
ocupă de copii orfani și nevoiași.
Despre Borosnyay Kamilla, doamna director a prezentat informații corecte dar
puține, la care eu aș adăuga că a fost descendentul direct al episcopului reformat
Borosnyay Lukács János cu originea din Doboli de Sus, iar tatăl ei a luptat în Revoluția
de Independență din 1848-1849 și avea funcția de major.
Aș concluziona că d-na Borosnyay Kamilla, pentru activitatea ei are dreptul să
primească această răsplată morală de la noi ca acest centru săi poarte numele.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef
birou al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltarea Rurală și Salvamont
de către domnul Papucs András.
Vă consult, dacă în legătură cu acest material aveţi completări, probleme de
ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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

