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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 7 iulie 2016, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 7
iulie 2016, 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. 156/1 iulie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 63/S/1 iulie 2016.
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, doamna director?
Domokos Réka: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi toți cei 31 de consilieri judeţeni în
funcţie.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
Având în vedere că aceasta este prima ședință ordinară din acest mandat
permiteți-mi să vă urez Bun venit și să dau câte o floare doamnelor consilieri în numele
domnilor consilieri.
(Domnul președinte înmânează câte o floare doamnelor consilieri.)
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
doamna director executiv adjunct Domokos Réka, ca persoană desemnată care exercită
atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2015, iar în calitate de
invitaţi participă:

-

Dl. Klárik László Attila – senator;

-

Dl. locotenent colonel Mihai Martin, Structura Teritorială pentru Probleme
Speciale a Judeţului Covasna;

-

Dl. Lazăr Cătălin- reprezentantul- Direcţiei Județene pentru Sport și Tineret
Covasna;

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

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.

Având în vedere că domnul Szarvadi-Téglás Lóránd a lipsit de la ședința de
constituire, când au fost validate mandatele consilierilor județeni declaraţi aleşi în
Consiliul Judeţean Covasna în urma alegerilor din 5 iunie 2016, după care cei 30 de
consilieri prezenți la ședință au depus jurământul, urmează ca domnul SzarvadiTéglás Lóránd să depună „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnul Szarvadi-Téglás Lóránd să citească jurământul să pună mâna
stângă pe Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, după care va semna
Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă religioasă, consilierul va
pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând cuvântul „Jur”, după
care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Cei din sală se ridică în picioare.)
Domnul Szarvadi-Téglás Lóránd citește textul Jurământului după care
semnează Jurământul.
(Cei din sală aplaudă.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
Procesul verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Covasna din
data de 22 iunie 2016, 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?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei de constituire a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 22 iunie 2016.
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, rog să fiți de acord cu completarea
proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna prin
Consiliul Județean Covasna în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului prin
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Orașul Covasna prin Consiliul
Local al Orașului Covasna, Institutul Cultural Român și Institutul Eudoxiu
Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni la Proiectul de Țară ROMÂNIA MEA,
care să fie dezbătut la primul punct de pe ordinea de zi iar proiectele de hotărâri să fie
renumerotate în mod corespunzător;
Am fost căutați printr-o adresă de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în care solicită să fim parteneri la
un eveniment și de aceea propunem completarea proiectului ordinii de zi cu acest
proiect de hotărâre.
Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în ședințele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Covasna.
Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la completarea
proiectului ordinii de zi.
Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi.
Cine este pentru?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi,
conform propunerii.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul
Județean Covasna în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, Orașul Covasna prin Consiliul Local al
Orașului Covasna, Institutul Cultural Român și Institutul Eudoxiu Hurmuzachi
pentru Românii de Pretutindeni la Proiectul de Țară ROMÂNIA MEA;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului
Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri judeţeni în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Covasna în
Consiliul
de
Administrație
al
„ASOCIAŢIEI
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Covasna în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică
„CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti
Turizmusfejlesztési Társulás;
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Covasna în
Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul
Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Covasna în consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea
acestuia, precum şi în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a Judeţului
Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona
și în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 92/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico Economice a Consiliului Judeţean Covasna;
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul
Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de
Sănătate Covasna;
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Covasna în
Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului
European pentru Dizabilitate;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 65/2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
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?
31 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în
problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să
anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema
respectivă.
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2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1, 2, 5, 7, 13 și 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție (16).
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna în
parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Covasna, Orașul Covasna prin Consiliul Local al Orașului Covasna, Institutul
Cultural Român și Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni la
Proiectul de Țară ROMÂNIA MEA;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Calinic Sabin: Domnule președinte, distinși colegi!
Am informația că orașul Covasna nu cunoște existența parteneriatului și s-a
exprimat în așa manieră încât ulterior va adera la acest program printr-un act separat.
Astăzi necunoscând acest parteneriat n-are cum să facă parte din program.
Pentru a nu pune în pericol întreaga hotărâre, propune să scoatem orașul Covasna
din textul hotărârii și ei ulterior să adere printr-un act separat.
Tamás Sándor: Este prezent la ședință domnul Lazăr Cătălin din parte Direcției
Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna care ne va explica despre ce este vorba, dar
mai întâi dau cuvântul domnului Kulcsár-Terza József-György.
Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule președinte, stimați colegi!
Am niște întrebări în legătură cu acest proiect.
Prima întrebare este dacă cineva din Consiliul Județean Covasna va participa la
acest program? Dacă va avea loc un dialog româno-maghiară și dacă va avea
posibilitatea reprezentantul Consiliului Județean Covasna să expună problemele
maghiarilor din România, mă refer aici la folosirea limbii materne și la folosirea
simbolurilor.
Iar al doilea întrebare este care va fi tema conferinței și dacă Consiliul Județean
Covasna va trimite reprezentant la conferință.
Tamás Sándor: Alte întrebări sau intervenții dacă sunt?
Ambrus József: Eu de obicei sunt de acord cu domnul Kulcsár, dar de data asta
nu sunt.
La acest eveniment vin tineri să se distreze, să facă sport deci n-are ce căuta
politica acolo.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Rog pe reprezentantul Direcției Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna,
domnul Lazăr Cătălin să răspundă la întrebările formulate de domnul Kulcsár.
Lazăr Cătălin: Am să răspund punctual la întrebările formulate.
Este depus un proiect propus spre finanțare la Consiliul Local Covasna, de o
asociației care a demarat într-un fel acest proiect și noi speram ca și Consiliul Județean
să vină în întâmpinarea noastră, deoarece finanțarea a fost depusă la Consiliul Local
Covasna mai repede de cât a avut loc constituirea Consiliului Județean Covasna.
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Consiliul local Covasna în mod indirect, printr-o asociație, este finanțator cum și
Consiliul Județean va fi finanțator prin semnarea Acordului de parteneriat.
Deci Consiliul local Covasna este partener prin asociație, lucru care am menționat
când am lansat cererea către dumneavoastră.
În legătură cu problema ridicată de domnul Kulcsár cu privire la Steagul Secuiesc
și în legătură cu folosirea limbii, nu dorim să dăm o tentă politică acestei întâlniri.
La întâlnire vor participa tineri din țară printre care și maghiari care vor discuta
despre multiculturalitate care nu mai poate fi tratată fără indicative.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Am rugămintea să lansați o invitație și către Asociația Tinerilor din Județul
Covasna, desigur și către Consiliul Județean Covasna care sper că va sprijinii această
activitate.
Am înțeles că au avut loc discuții și au fost formulate și întrebări în ședința
comisiilor de specialitate și nu doresc să ascund acest lucru.
Unde noi decidem, acolo trebuie să ne comportăm în așa fel cum așteptăm să se
comporte alții cu noi.
Noi trebuie să facem un gest corect și acest lucru așteptăm desigur și de la cei
decizionali din București.
Acest lucru ar trebui să fie inclus și în politica de cadru a Direcției, unde așa știu
eu, cum au trecut anii au dispărut cei de naționalitate maghiară.
Acest lucru nu este corect, sincer vă spun.
Știu, se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor, dar cei de la Direcție
și cei de la Minister ar trebui să aibă o vedere mai largă ca să nu dispară acei cetățeni
care depun o muncă semnificativă atât în domeniul sportului cât și în tineret.
Ca o sugestie pentru viitor.
Cu privire la propunerea domnului Calinic, trebuie să vă spun că este vorba de o
greșeală a Direcției, pentru că efectiv nu Consiliul Local Covasna este partener ci o
asociație care a câștigat un proiect finanțat de Consiliul Local Covasna.
Deci, noi nu avem cum să nominalizăm nici în hotărâre și nici în anexă Consiliul
Local Covasna dacă ei n-au o hotărâre aprobată prin care vor să devină parteneri în
acest program.
Propunerea domnului Calinic este pertinentă.
Să scoatem Consiliul Local Covasna ca să putem finaliza această hotărâre, pentru
că dacă toți partenerii n-au o hotărâre adoptată în acest sens, nu putem aloca nicio
sumă din bugetul Consiliului Județean Covasna.
Dacă ulterior Consiliul Local Covasna dorește să asocieze faceți un acord de
parteneriat bilateral cu orașul Covasna.
De altfel, contribuția Consiliului Județean Covasna este 10% din valoarea
programului.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Deci, propunerea domnului Calinic este să scoatem din titlu, din tot cuprinsul
hotărârii și din anexă Consiliul Local Covasna.
Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă.
Cine este pentru?

31 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
modificarea propusă.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2016;
Cele mai importante poziții din acest proiect de hotărâre, sunt alocarea sumei de
426 de mii de lei pentru Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” pentru
realizarea instalațiilor speciale de curenți slabi în corpul B și C cum ar fi: supraveghere
video, sonorizare, apelare asistente, control a accesului, voce date, detecție și avertizare
incendiu.
Alocarea sumei de 110 mii de lei pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Mihai Viteazul” al Județului Covasna pentru baza lor din Tg. Secuiesc, și 10 mii de lei
pentru parteneriatul adoptat adineauri.
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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Monografiei economico-militare a județului Covasna;
Este prezent și domnul locotenent colonel Mihai Martin și-l rog pe dânsul să
prezinte succint atât instituția cât și monografia despre care este vorba.
Mihai Martin: Domnule președinte, doamnelor și domnilor!
Dați-mi voie să mă prezint.
Sunt șeful Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme SpecialeStructurii Teritoriale pentru Probleme Speciale cu sediul în cadrul Prefecturii,
locotenent colonel Mihai Martin.
Ca și structură suntem cât de cât nou înființată în cadrul județului, care se ocupă
de domeniul pregătirii economiei pentru apărare la nivelul judeţului, organizează,
coordonează și controlează pe linia de pregătire a economiei pentru apărare toate
instituții publice, unitățile administrației publice locale și operatori economici pe
această linie, asigură activitatea de secretariat a Comisiei de rechiziții la nivelul
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județului, avizează documentele de mobilizare la locul de muncă a instituțiilor care
sunt cuprinse în planul de mobilizare la nivelul județului.
A patra activitate principală: avem atribuții în elaborarea și aprobarea
monografiei economico-militare a județului.
Din partea de monografie am prezentat pe cât am putut, documentul este la
Consiliul Județean și dacă cineva dorește să afle mai mult despre acest document poate
să studieze dosarele, dar vă spun că conține acele informații pe care le am prezentat și
în comisii.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Este vorba despre un document secret de serviciu care se poate consulta, avem
pregătite Autorizațiile de acces la informațiile secrete de serviciu, deci acei consilieri
care vor să consulte materialul, va primii această autorizație și-l poate consulta în sala
mică de ședințe împreună cu domnul locotenent, colonel înainte să fie adoptat.
Dacă dorește cineva să consulte materialul?
Kulcsár-Terza József-György: Eu doresc să consult.
Tamás Sándor: Bine, vă dau Autorizația de acces la informațiile secrete de
serviciu.
Suspendăm acest punct și vom relua după ce domnul consilier Kulcsár va
consultă materialul și mergem mai departe.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea unor consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează șase reprezentanți ai Judeţului Covasna în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit
căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea reprezentanților Judeţului Covasna în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Covasna, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnii consilieri Fazakas
András-Levente, Nagy Iosif, Dimény György și Oltean Csongor.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Pethő István: Propun pe domnul Kulcsár-Terza József-György din Partea
Grupului de consilieri ai PCM-MPP.
Boriceanu Cosmin: Din partea grupului consilierilor neconstituite etnic propun
pe domnul Calinic Sabin.
Fazakas Péter: Consilierii EMNP-PPMT propun pe doamna Benedek Erika.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult persoanele propuse acceptă desemnarea?
Fazakas András-Levente: Accept.
Nagy Iosif: Accept.
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Dimény György: Accept.
Oltean Csongor: Accept
Kulcsár-Terza József-György: Accept
Calinic Sabin: Accept.
Benedek Erika: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Luăm o pauză de 10 minute până când colegii pregătesc buletinele de vot și
domnul consilier Kulcsár-Terza József-György consultă monografia județului.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Domnul consilier a terminat consultarea monografiei așa că reluăm punctul trei
de pe ordinea de zi.
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 se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul patru.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanților Judeţului Covasna în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie
consemnat într-o hotărâre.
Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos Réka, să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă proiectul de hotărâre.
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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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
1 vot (Balázs József Attila)
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru” și un vot „contra”, se aprobă
hotărârea conform propunerii.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Județului Covasna în Consiliul de Administrație al
„ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK
KÖZTI TÁRSULÁS”;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK
KÖZTI TÁRSULÁS şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit
căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK
KÖZTI TÁRSULÁS vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Fazakas AndrásLevente.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Întreb pe domnul Fazakas András-Levente dacă acceptă desemnarea?
Fazakas András-Levente: Da, accept.
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu
propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
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Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István , preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului Judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților Județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁDBÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează doi reprezentanți ai Județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁDBÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau
întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanților Județului Covasna,
vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe doamna Ájgel Ágnes și pe
domnul Szarvadi Téglás Lóránd.
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Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Szarvadi Téglás Lóránd dacă acceptă desemnarea?
Szarvadi Téglás Lóránd: Accept.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de
vot cu propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanților Județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS
Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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
-
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În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Județului Covasna în Consiliul de Administrație al
Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau
întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna
în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul
Covasna, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe Fazakas András-Levente.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Întreb pe domnul Fazakas András-Levente dacă acceptă desemnarea?
Fazakas András-Levente: Da, accept.
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu
propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei pentru
Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
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Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna
în consiliile de
administraţie ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile
consultative ale Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi Căminului pentru
Persoane Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie
ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna şi Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului
Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna
prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna,
vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru desemnarea
reprezentanţilor în:
- Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei
Könyvtár;
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Klárik
Attila.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Klárik Attila dacă acceptă desemnarea?
Klárik Attila: Accept.
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Tamás Sándor: Mulțumim.
- Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti
Múzeum;
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Kiss
Imre.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Kiss Imre dacă acceptă desemnarea?
Kiss Imre: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului CovasnaKovászna Megyei Művelődési Központ;
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Kiss
Imre.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Kiss Imre dacă acceptă desemnarea?
Kiss Imre: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. GheorgheMűvészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe doamna consilier
Keresztely Irma.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe doamna Keresztely Irma dacă acceptă desemnarea?
Keresztely Irma: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale
Sfântu Gheorghe;
Pethő István: Grupul de consilieri PCM-MPP propune pe domnul consilier
Kulcsár-Terza József-György.
Fazakas Péter: Din partea consilierilor EMNP-PPMT propun pe doamna Benedek
Erika.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe doamna Benedek Erika și pe domnul Kulcsár-Terza József-György
dacă acceptă desemnarea?
Benedek Erika: Accept.
Kulcsár-Terza József-György: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- Consiliul Administrativ al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”;
Kulcsár-Terza József-György: Grupul de consilieri PCM-MPP propune pe
domnul consilier Pethő István.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
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Nu sunt.
Consult pe domnul Pethő István dacă acceptă desemnarea?
Pethő István: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Covasna;
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe doamna consilier
Keresztely Irma.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe doamna Keresztely Irma dacă acceptă desemnarea?
Keresztely Irma: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna;
Calinic Sabin: Fracțiunea consilierilor neconstituite etnic propune pe domnul
Boricean Cosmin.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Boricean Cosmin dacă acceptă desemnarea?
Boricean Cosmin: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- doi reprezentanţi în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona;
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Váncza
Tibor-István.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Fazakas Péter: Consilierii EMNP-PPMT propun pe domnul consilier Balázs
József-Attila.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnii Váncza Tibor-István și Balázs József-Attila dacă acceptă
desemnarea?
Váncza Tibor-István: Accept.
Balázs József-Attila: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
- trei reprezentanţi în colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Dálnoki
Lajos.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Benedek Erika: Propunem pe domnul Fazakas Péter.
Tamás Sándor: Alte propuneri?
Calinic Sabin: Propun pe domana Teacă Florentina.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
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Să luăm o pauză de 9 minute pentru completarea celor 9 seturi de buletine de vot
cu propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie ale
instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Covasna şi Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig - Hídvégi Idősök Otthona și în colegiul director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesele verbale.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesele-verbale
prezentate anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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 cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2009 privind
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reorganizarea şi funcţionarea Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judeţean
Covasna;
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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe
lângă Consiliul Județean Covasna;
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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului asiguraţilor din Judeţul Covasna în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul asiguraţilor din Judeţul Covasna în Adunarea
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau
întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului asiguraţilor din
Judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Floroian Stelian-Olimpiu: Propun pe doamna Teacă Florentina.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
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Nu sunt.
Consult pe doamna Teacă Florentina dacă acceptă desemnarea?
Teacă Florentina: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu
propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe dl. d-na director executiv adjunct
Domokos Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de
vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la
votarea propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
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La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de
Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna şi ţinând cont de ROF al
Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau
întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Covasna în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna, vom
folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Diaconu Ion: Propun pe doamna Teacă Florentina.
Tamás Sándor: Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe doamna Teacă Florentina dacă acceptă desemnarea?
Teacă Florentina: Accept.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea?
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu
propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna în Consiliul de Administraţie al Casei
de Asigurări de Sănătate Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
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Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant al Județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației
Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează reprezentantul judeţului Covasna pentru a face parte din Adunarea
Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC, şi ţinând cont de ROF al Consiliului
Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna
prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantul Judeţului Covasna, vom folosi
buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning László János: Fracțiunea UDMR propune pe Lénárt Adolf.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Întreb pe domnul Lénárt Adolf dacă acceptă desemnarea?
Lénárt Adolf: Accept.
Să luăm o pauză de 5 minute pentru completarea buletinelor de vot cu
propunerile făcute.
După pauză.
Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe d-na director executiv adjunct Domokos
Réka să explice modul de desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar
comisia de validare să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea
propriu-zisă.
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Domokos Réka: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile
şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv
SEPSI - SIC.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat
anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul d-na director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte
Proiectul de hotărâre.
Domokos Réka: Prezintă 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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate;
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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 65/2016 privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
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 unanimitate de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă aveți probleme de discutat în cadrul acestui punct?
Poftiți domnul Nagy.
Nagy Iosif: Am văzut la știri că Guvernul a alocat mai mult de 200 milioane de lei
pentru înlăturarea pagubelor produse de inundații dar Județul Covasna n-a primit
nimic din această sumă, deși și în județul nostru am avut probleme cu inundațiile.
Ar trebui să aflăm de la domnul prefect sau nu știu de la cine, ce sume au fost
alocate județului nostru și dacă n-au fost alocate atunci de ce n-au fost alocate.
E o problemă foarte mare dacă din 200 milioane de lei Județul Covasna n-a primit
nimic, atunci înseamnă că Prefectura nu și-a făcut bine treaba și n-au depus la Guvern
aceste cereri.
Rugămintea mea este dacă puteți să vă interesați dacă am primit bani sau nu.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Este datoria prefectului și sub coordonarea dânsului funcționează Comisia
Județeană pentru Situații de Urgență.
Știu de la primarii din județ că nu întotdeauna a fost prompt munca acestei
comisii și nu întotdeauna au ajuns la fața locului pentru evaluarea pagubelor.
Într-adevăr au fost probleme la Micfalău și în zona Baraoltului.
Mulțumim.
Nagy Iosif: O altă problemă se referă la majorarea salariilor angajaților din
sistemul sanitar și din învățământ.
Am înțeles că următoarea ședință a Consiliului Județean va fi la sfârșitul lunii
august și nu dacă instituțiile vizate vor putea rezolva plata salariilor majorate.
Henning László János: A fost deja rezolvat plata salariilor la instituțiile
subordonate Consiliului Județean.
Keresztely Irma: Salariile majorarea de la 1 august vor fi plătite în luna
septembrie, dar majorarea se va face treptat, așa că nu vor fi probleme.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Alte intervenții dacă sunt?
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Nu sunt.
Doresc să vă informez că începând la luni voi efectua 10 zile de concediu de
odihnă.
Henning László János: În perioada 8-21 august 2016 voi efectua concediul de
odihnă.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.

Preşedinte,
TAMÁS Sándor

p. Secretar al judeţului Covasna
DOMOKOS Réka
Director executiv adjunct

