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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 07 septembrie 2016, ora 12,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 07 septembrie 2016, ora 12,00 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. 230/05 septembrie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 79/S/05 septembrie 2016.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Dimény György, Floroian StelianOlimpiu, Kulcsár-Terza József-György și Szarvadi-Téglás Lóránd.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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:
- Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director - S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.;
- Dl. Török Sándor – director comercial - S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.;
- 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,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi, iar
materialul în format electronic a putut fi studiat pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean
Covasna.
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate de
S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna.
Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
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Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
25 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 proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, este necesar
votul majorităţii consilierilor în funcție,
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate
de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul
Covasna.;
Menționez că proiectul de hotărâre a fost avizat de cele șase comisii de
specialitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
La anexa 2 pct. nr. 1 așa cum a fost solicitat de colegul nostru în ședința
comisiilor de specialitate este specificat „1 km de drum, lățime= 6,00 m, grosime=4 cm”.
Alte propuneri, observații dacă sunt?
Nu sunt.
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-6) să prezinte Rapoartele de
avizare.
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Referitor la drumurile județene, ședința trecută am avut o discuție pe marginea
reabilitării și modernizării drumului județean Întorsura Buzăului-Boroșneu Mare-Valea
Mare – DN13.
Domnul consilier Fazakas Péter a inițiat discuția, a formulat și o întrebare și aș
dori să vă informez că noi am făcut toate demersurile necesare către ministerul de resort
pentru reabilitarea acestui drum.
Ulterior am citit în ziar că domnii colegi Fazakas Péter și Balázs Attila au declarat
că ei nu au probleme cu tot tronsonul ci numai cu porțiunea Valea Mare și Întorsura
Buzăului.
Nu știu care a fost metoda de selectare selectivă a acestei porțiuni cu care n-au
fost de acord nici data trecută când am supus la vot anexele și toate documentația
pentru a putea depune spre finanțare la Guvernul României.
Eu aș propune să fiți puțin mai înțelegători în ceea ce însemnă declarațiile
politice publicate pe paginile ziarelor.
Totodată aș dori să vă supun atenției dumneavoastră Planul POTSA-Strategia de
dezvoltare a județului Covasna 2015-2020, pentru că ședința trecută ne-ați reproșat că
județul nu are strategie de dezvoltare.
Doamna consilier Benedek Erika trebuia să știe, pentru că și în momentul
adoptării era consilier județean și trebuia să vă informeze.
Supun atenției dumneavoastră această Strategie de dezvoltare care a fost făcut
împreună cu profesori universitar din Cluj Napoca, pe care vă dau cu plăcere să studiați
și dacă aveți probleme de interpretare vă stau la dispoziție.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Ședința ordinară pe luna septembrie vom avea în data de 29 septembrie, ora
12,00 la Căminul cultural din Bodoc
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

