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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 27 octombrie 2016, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27
octombrie 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. 256/21 octombrie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 90/S/21
octombrie 2016.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Mesagerul 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 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc motivat consilierii Benkő Erika, Dimény György, Keresztely Irma și
Kulcsár-Terza József-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:

-

Dl. Márton Árpád Francisc – deputat;

-

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

-

Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii;

-

Dl. Könczei Csaba – director, Direcția pentru Agricultură a Județului Covasna;

Dl. Grama Horia – deputat;
Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca județeană ”Bod Péter” Megyei
Könyvtár;

Dl. Koszta Árpád – reprezentant, Ansamblul de dansuri ”Trei Scaune H{romszék”;
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-

inspector șef, Inspectoratul de
Dl. loc. col. Nichifor Adrian –
Jandarmi Județean ,,Gheorghe Doja” Covasna;

-

Dl. Kis József – primar, Primăria Zagon;

-

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

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
29 septembrie 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 septembrie 2016.
La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna
din data de 6 octombrie 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 6 octombrie 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.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag
Proiectul de hotărâre de la punctul 5 de pe proiectul ordinii de zi și anume:
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Proiect
de
hotărâre
pentru modificarea
repartizării
pe
unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură pe anul
2016.
Motivez propunerea mea, că nu am avut timp suficient să ne consultăm cu toți
primarii din județ.
Deși este o consultare facultativă din punct de vedere a legislației în vigoare, dar
noi întotdeauna, cel puțin în ultimii opt ani de zile, ne am consultat cu toți primarii din
județ.
La această rectificare de buget suma este destul de mică, este vorba de 310 mii de
lei, dar totuși susțin să ne consultăm cu toți primarii.
Consultarea va avea loc luni și propun ca joia viitoare să avem o ședință
extraordinară în care putem aproba acele sume care vor reieșii după consultarea cu
primarii.
În consecință, vă rog să fiți de acord să retragem proiectul de hotărâre de la punctul
5.
Totodată rog să fiţi de acord cu modificarea titlului Proiectului de hotărâre înscris
la punctul 12 pe proiectul ordinii de zi şi anume, Proiect de hotărâre privind aprobarea
colaborării judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea realizării proiectului
„Reabilitare drum județean interjud COVASNA – HARGHITA, care face legătură
între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A.
Proiectul de hotărâre a fost refăcut, față de cel care a fost publicat pe site-ul
Consiliului Județean Covasna, conform modelului F prevăzut în ghidul solicitantului
POR 2014-2020 Axa 6.1, respectiv am primit datele exacte de la Consiliul Județean
Harghita privind continuarea drumului județean 131, care leagă județul Covasna cu
județul Harghita și are ieșire prin județul Harghita la DN 13. Scopul proiectului este
reabilitarea drumurilor județene care leagă două drumuri naționale.
De altfel, în această formă refăcută a fost prezentată și în ședințele comisiilor de
specialitate, în afara comisiei juridice și a fost publicat și pe site.
Comisia juridică astăzi a avizat favorabil proiectul de hotărâre în forma modificată.
Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru comuna Zagon;
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea
preţurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2017, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței
bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 100/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții
și a Regulamentului de organizarea și funcționare ale Școlii Populare de Arte și
Meserii Sfântu Gheorghe -Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Bibliotecii Județene „Bod
Péter”-Bod Péter Megyei Könyvtár a domnului Szonda Szabolcs;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării județului Covasna, prin Consiliul
Județean Covasna cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Gheorghe Doja” Covasna,
în vederea achiziționării unor materiale;
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Covasna cu proiectul
”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru” la
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă
pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de
calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități
independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul
specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol
din zona urbană;
Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului
de servitute în favoarea Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica
Distribuție Transilvania Sud S.A.” SDEE Covasna asupra imobilului afectat de
instalația de racordare la RED a obiectivului Spor de putere la Spitalul Județean de
Urgență ”Dr. Fogolyan Kristóf” Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului
constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în județul Covasna”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul
Harghita în vederea realizării proiectului „Reabilitare drum județean interjud
COVASNA – HARGHITA, care face legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A.;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 64/2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport
public de persoane, stabilirea tarifelor de călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al
traseului și a Regulamentelor valabile până la 30.06.2019;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 28 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 82/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Centrului de sprijin pentru tinerii peste 18 ani;
Diverse.

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea
unei zile de concediu de odihnă în data de 18 octombrie 2016.
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?
27 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 în funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la
punctele 6, 7, 13, 14 și 15 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor prezenți la şedinţă.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.
La primul punct 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 puncte din această rectificare sunt: aprobarea pentru
Consiliul Județean Covasna a sumei de 573 de mii de lei.
Totodată 22 mii lei pentru Căminul Persoane Vârstnice Hăghig, judeţul Covasna,
7 mii lei sponsorizare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
și alte sume mai minore.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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.
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La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
Mă bucur că aproape în fiecare ședință avem de aprobat sume câștigate din
proiecte depuse la Guvernul Ungariei de către instituțiile subordonate Consiliului
Județean, de această dată este vorba de Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune –
H{romszék”.
Ar fi bine ca în această măsură să putem obține fonduri pentru proiecte culturale
și de la Guvernul României.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean
Covasna pentru comuna Zagon;
Este de știut faptul că în lunile trecute în mai multe localități am avut probleme
din cauza inundațiilor, viiturilor și altor fenomene.
O parte din aceste pagube au fost remediate prin Hotărâre de Guvern, care a fost
aprobat la inițiativa noastră împreună cu Prefectura Județului Covasna, dar numai o
parte a fost aprobat din cele solicitate.
Este vorba de 2,2 milioane de lei pentru paisprezece unități administrativteritoriale din județ.
Pentru restul localităților care n-au figurat în proiectul de hotărâre de Guvern, am
acordat noi sprijin financiar cum sunt Comuna Brăduț, Bodoc, Brateș și Barcani, iar după
adoptarea acestor acte normative au apărut probleme și la Zagon.
Propun să venim în sprijinul Comunei Zagon.
Este prezent și domnul primar al Comunei Zagon, Kiss József și-l rog să ne
prezinte ce s-a întâmplat la ei.
Kiss József: Bună ziua doamnelor și domnilor!
În câteva cuvinte aș prezenta problemele pe care le avem cu cele două poduri din
Comună.
Trebuie știut faptul că întreaga comună este împărțită în două de acest pârâu.
Din anul 2000 am avut probleme cu cele două poduri, una dintre aceste poduri am
reușit cât decât să consolidăm în anul 2002, iar podul Duka din lipsă de fonduri nu s-a
putut realiza.
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Având în vedere cantitățile mari de precipitații din anul aceasta, amândouă
poduri au fost foarte afectate, făcând și expertizele pentru distrugerile care s-au făcut
inclusiv pentru pragurile de furt care au contribuit la această distrugere, suntem puși
într-o situație de imposibilitate, pentru că nu avem nici-o altă posibilitate de a trece
pârâul fără aceste două poduri.
Menționez, că pe unul dintre poduri nu poate să treacă utilaje mai mari decât 7,5
tone, deci la camioane nici nu ne putem gândi.
Amândouă poduri au fost atât de afectate, încât în cazul unor precipitații mai mari
când crește nivelul pârâului, putem ajunge în situația să se rupe comuna în două, pentru
că efectiv nu avem nicio altă posibilitate de a trece în centrul comunei sau să ieșim din
centrul comunei.
Expertiza s-a făcut în două tranșe, din nou pentru consolidare/reparații sau poduri
noi.
Ca să facem un pod nou, trebuie să facem un pod provizoriu de ocolire, pentru
care nu avem nicio posibilitate, întrucât nu avem loc nici în stânga și nici în dreapta, în
ambele părți sunt locuințe.
Am solicitat ajutorul Prefecturii și al Consiliului Județean ca cel puțin podul Duka
să putem consolida, cu prag de fund separat, și la anul dacă se poate prin proiect
Guvernamental să putem realiza o investiție care cât decât ne rezolvă problema.
Expertizele le am aici, dacă cineva dorește să vadă le pun la dispoziție cu cea mai
mare plăcere.
Rog membrii Consiliului Județean să ne sprijine cu această sumă minimă cu care
cel puțin podul Duka să putem consolida.
Trebuie să respectăm niște proceduri și mai avem o lună la dispoziție ca să putem
cheltui aceste sume pentru că vine iarna și degeaba primim banii mai târziu, pentru că
trebuie să respectăm toate procedurile și nu le putem cheltui.
Tocmai pentru treaba asta vă rog să ne ajutați, cu această sumă minimă, să putem
consolida podul Duka pentru care avem un timp foarte scurt la dispoziție.
Dacă doriți alte informații vă stau la dispoziție.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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.
Spor la treabă domnul Primar.
Kiss József: Vă mulțumesc în nume personal și în numele locuitorilor din
Comuna Zagon pentru sprijinul acordat.
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2017, în
vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Prețul medii ale produselor agricole pentru anul viitor, este foarte important
pentru că are strânsă legătură cu micii proprietari, pentru că ei au dat în arendă aceste
terenuri, iar după prețul stabilit în contractul de arendă, arendașii plătesc 16% impozit.
Noi în fiecare an, desigur conform limitelor legale am venit în sprijinul micilor
proprietari pentru că ei sunt baza agriculturii din județ.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 100/2015
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizarea
și funcționare ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe -Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
numirea în funcția de director al Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei
Könyvtár a domnului Szonda Szabolcs;
Este prezent și domnul director.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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.
Felicitări domnului director și îi urăm La mulți ani! pentru că astăzi are ziua de
naștere.
Szonda Szabolcs: Mulțumesc și vă doresc multă sănătate.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Și domnul vicepreședinte Grüman astăzi are ziua de naștere și lui îi urăm La mulți
ani!
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cooperării județului Covasna, prin Consiliul Județean Covasna cu
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Gheorghe Doja” Covasna, în vederea achiziționării
unor materiale;
Este vorba de achiziționarea de lanterne, GPS și truse de prim ajutor, dar este
prezent și domnul comandat pe care îl rog să ne prezinte în câteva cuvinte despre ce este
vorba.
Nichifor Adrian: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, doamnelor și
domnilor consilieri județeni.
În conformitate cu legea de organizare și funcționare a Jandarmeriei Românie, una
dintre atribuțiile jandarmeriei este și aceea de a participa la căutarea și salvarea
persoanelor aflate în dificultate, precum și a persoanelor rătăcite în zona montană sau
împădurită.
Având în vedere aceste atribuții, am solicitat prin ATOP, să ne sprijiniții prin
achiziționarea acestor materiale.
Suma totală ajunge la cca. 7 mii de lei și aceste materiale ne sunt necesare și pentru
a îmbunătății această misiune în sprijinul populației județului precum și a celor care se
află în zonă.
Eu vă mulțumesc.
Dacă aveți întrebări vă stau la dispoziție.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Eu vă completez, pentru că în viitorul apropiat, o să avem un plan comun cu
Jandarmeria, cu ISU și avem și noi o instituție subordonată Consiliului Județean Covasna
în ceea ce însemnă salvamont.
Sper că o să avem o colaborare mai strânsă și practică între aceste trei instituții,
pentru a venii în sprijinul celor, care din păcate, din când în când, sunt în dificultate.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt/Sunt
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării județului Covasna cu proiectul ”StartUp Now! Dezvoltare prin
antreprenoriat pentru regiunea Centru” la Programul Operațional Capital Uman 20142020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea
unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor,
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu
profil nonagricol din zona urbană;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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
constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute în favoarea
Societății Filiala de Distribuție a Energiei Electrice „Electrica Distribuție Transilvania Sud
S.A.” SDEE Covasna asupra imobilului afectat de instalația de racordare la RED a
obiectivului Spor de putere la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristóf”
Sfântu Gheorghe;
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?
Cine este 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru
aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
în județul Covasna”;
Știu că într-o comisie de specialitate a fost formulată a propunere, și anume:
prezentarea și dezbaterea în plen este propunerea comisiei de specialitate nr. VI.
Rog pe domnul Ambrus József, directorul Asociației să prezinte materialul.
Ambrus József: Din păcate, nu am ajuns la ședința comisiei de specialitate nr. VI.
Prezintă materialul.
Având calitatea mea de director al Asociației nu voi participa nici la dezbatere și
nici la vot.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 46, alin. (1)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea colaborării judeţului Covasna cu judeţul Harghita în vederea realizării
proiectului „Reabilitare drum județean interjud COVASNA – HARGHITA, care face
legătură între DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A;
Acest proiect face parte din laboriosul program și proiecte în șir, care vizează
reabilitarea tuturor drumurilor județene din zona „Erdővidék”, este vorba în total de 55
km, 20 poduri și peste sute de podețe.
Deci, acest proiect de hotărâre face parte din acest pachet de program.
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
Cine este 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 Proiect de hotărâre
privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public
de persoane prin curse regulate speciale;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 Proiect de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 64/2016 privind
atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public de persoane, stabilirea
tarifelor de călătorie, aprobarea Caietului de sarcini al traseului și a Regulamentelor
valabile până la 30.06.2019;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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.
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La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 28 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 82/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de sprijin
pentru tinerii peste 18 ani;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este 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 Diverse.
Dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Nu sunt.
Eu doresc să vă informez că am efectuat o zi de concediu de odihnă în data de 18
octombrie 2016.
Consiliul ia act de informarea domnului președinte.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă reamintesc că o să avem o ședință extraordinară pe data de 3 noiembrie 2016,
ora 10,00.
Cred că ședința n-o să dureze mai mult de 30 de minute, însă este foarte important
rectificarea bugetelor pentru unitățile administrativ-teritoriale.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

