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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 22 decembrie 2016, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 22 

decembrie 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. 300/16 decembrie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 107/S/16 

decembrie 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, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Benkő Erika, Floroian Stelian-Olimpiu, Kulcsár-Terza József-

György, Orbán Miklós și Szarvadi-Téglás Lóránd. 

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: 

- D-na Vass Mária - director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sf. Gheorghe; 

- Dl. loc. col. Timar Viorel – prim adjunct al inspectorului șef, Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ,,Mihai Viteazul” al județului Covasna; 

- 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. 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

23 noiembrie 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? 26 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 23 noiembrie 2016.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 5 decembrie 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? 26 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 5 decembrie 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.  

Pethő István: Nu am obiceiul să comentez postările pe facebook și nu consider un 

lucru corect să vorbim despre asemenea lucruri la ședința consiliului județean, dar am 

citit o postare, pe facebook, din partea unui consilier județean, pe care nu-l pot lăsa fără 

cuvinte.  

Colegul nostru, care de altfel este președintele EMNP-PPMT, în data de 8 

decembrie într-o postare pe facebook scrie așa: „Dragi prieteni și cunoștințe! Mulți m-au 

întrebat cu cine votez. Eu o să votez cu reprezentantul polonezilor.” 

Această postare pe mine m-a surprins enorm.  

Știu că nu este locul potrivit să discutăm despre această temă, dar fiind vorba de 

un consilier județean, așa consider că e obligația mea, să vă aduc la cunoștință acest lucru 

și cu această ocazie v-aș da și o broșură despre Polonia.  

După acest eveniment să nu ne mirăm că nu a intrat în senat domnul Miklós 

Zoltán sau domnul Könczei Csaba.  

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Balázs Jozsef-Attila: În primul rând, Balázs Jozsef Attila ce a spus a spus în 

numele lui și nu a îndemnat pe nimeni. 

Am primit aceeași întrebare de la mai mulți oameni, m-au întrebat cum o să votez 

și eu am răspuns că o să votez cu minoritatea poloneză.  

De fapt, nimeni nu are dreptul, din sala asta să judece pe nimeni, pentru cum 

votează sau cu cine votează.  

Având în vedere că partidul nostru nu a participat la alegerile parlamentare și eu 

am considerat că UDMR-ul nu merită să votez cu ei, e dreptul meu să votez cu cine 

vreau. 

N-aș intra în detalii, dar se vede cam cum stă județul nostru din punct de vedere 

economic, este penultimul la nivel național. Județul Harghita este primul din spate. 

Având în vedere numai situația economică, ne mai vorbind despre autonomie pe 

care dânșii de 27 de ani tot „duce cu mâța în sac” pentru poporul secuiesc, așa că eu cred 

că am făcut bine ceea ce am făcut. 

Peste 4 ani când iarăși o să mergem la vot, atunci o să mă gândesc cu cine o să 

votez.  

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Totodată ași vrea să vă rog, să spuneți și în limba maghiară și eventual să 

traduceți cele spuse și în limba Poloneză. 

Balázs Jozsef-Attila: Am vorbit românește. 

Tamás Sándor: Aș dori să subliniez câteva lucruri și să închei această dispută.  

Domnul Szilágyi Zsolt, care este președintele EMNP-PPMT la nivel național, a fost 

mai mulți ani deputat UDMR decât de exemplu domnul Kelemen Hunor. 

Balázs Jozsef-Attila: Asta e treaba domnului Szil{gyi Zsolt și nu e treaba mea.  

Tamás Sándor: Desigur, e treaba partidului.  

Aici închid această dispută și mergem mai departe. 

 

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag de pe 

proiectul ordinii de zi proiectele de hotărâri de la punctele 3 și 6, și anume:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea activității Camerei Agricole Județene 

Covasna, pentru aceste două proiecte de hotărâri am solicitate avizul de ANFP, care încă 

n-au venit și în lipsa cărora nu putem să ducem la îndeplinire cele două proiecte de 

hotărâri. 

 

Totodată vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă 

șapte proiecte de hotărâri, acestea urmând a fi introduse la punctele 1-7, iar restul 

proiectelor de hotărâri urmând a fi renumerotate în mod corespunzător:  

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

doamnei Benkő Erika; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Kulcsár-Terza József-György; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 

Gál Károly; 
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4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Lukács László; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 108/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

6. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Kulcs{r-Terza József-György şi 

validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală”. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 26 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 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

doamnei Benkő Erika; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Kulcsár-Terza József-György; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 

Gál Károly; 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 

Lukács László; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 108/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

6. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Kulcs{r-Terza József-György şi 

validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală”; 

8. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Covasna nr. 297/2016 cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016; 

9. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național 

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 
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12. Proiect de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru fondator și 

retragerea județului Covasna din Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului 

Județului Covasna (ADETCOV); 

13. Proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente și activități în perioada 2017-

2018, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și terminarea Primului 

Război Mondial; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, respectiv a folosinței 

gratuite a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe asupra clădirilor și terenurilor 

situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - în cotă parte 

de ½ - proprietății private a județului Covasna; 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe al domnului Fazakas András-Levente și desemnarea unui nou 

reprezentant; 

16. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Fazakas Andr{s-Levente, 

respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 

din judeţul Covasna pentru anul şcolar 2017-2018; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, 

modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea 

şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Promovarea construirii 

terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” în perioada 2017-2020; 

21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului judeţean de dezvoltare a 

infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural” în perioada 

2017-2020; 

22. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a 

Programului multianual „Primul Ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din 

județul Covasna; 

23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea 

şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, 

respectiv a spitalelor din mediul urban„ în perioada 2017-2020; 

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

judeţului Covasna; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

26. Diverse. 

- Informarea domnului vicepreședinte Henning L{szló J{nos cu privire la efectuarea 

a 4 zile de concediu de odihnă. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 
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Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 26 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 şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 22 și 23 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 14 de pe ordinea de zi 

este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Benkő Erika; 

 

Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al comisiei 

juridice. 

Calinic Sabin: Domnule președinte, distinși domni și doamne, comisia juridică a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre, considerând că-i legal. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 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 privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Kulcs{r-Terza József-

György; 

 

Rog pe domnul Calinic Sabin să prezinte Raportul de avizare al comisiei 

juridice. 

Calinic Sabin: Domnule președinte, distinși domni și doamne, comisia juridică a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gál Károly; 

 

Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de 

demisia doamnei Benkő Erika din calitatea de consilier judeţean respectiv a declarat 

vacant locul deţinut de acesta,  

 în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr.115/2015, se impune 

să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași listă de 

candidaţi, de unde a provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de candidaţi a 

UDMR pentru alegerile locale din 5 iunie 2016. 

În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresa nr. 

618/19.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 13444/20.12.2016, UDMR ne-a 

comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Gál Károly. 

În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă în 

sala mică de şedinţă, în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Gál Károly, sens în 

care vă propun să luăm o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 

 

Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului Váncza Tibor-István, preşedintele 

comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de 

validare. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal de validare.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  
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Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean 

al d-lui Gál Károly. 

(Persoana al cărui mandat se validează, nu participă la vot.) 

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 26 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnului Gál 

Károly. 

 

Tamás Sándor: Rog pe dl. Varga Zoltán, secretarul județului, să prezinte 

Proiectul de hotărâre care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-

lui Gál Károly. 

 

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, 

cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun 

„Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română. 

Rog pe domnul Gál Károly să citească jurământul să pună mâna stângă pe 

Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, 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. 

(Se procedează la depunerea şi semnarea  Jurământului). 

Domnul Gál Károly a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind 

formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 27.) 

 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Lukács László; 

 

Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de 

demisia domnului Kulcsár-Terza József-György din calitatea de consilier judeţean 

respectiv a declarat vacant locul deţinut de acesta,  

în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr.115/2015, se impune 

să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași listă de 
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candidaţi, de unde a provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de candidaţi a 

PCM-MPP pentru alegerile locale din 5 iunie 2016. 

În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean, prin adresa 

119/19.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 13447/20.12.2016, PCM-MPP ne-a 

comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Lukács László. 

În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă în 

sala mică de şedinţă, în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Lukács László, sens 

în care vă propun să luăm o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 

 

Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului Váncza Tibor-István, preşedintele 

comisiei de validare a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de 

validare. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier 

judeţean al d-lui Lukács László. 

(Persoana al cărui mandat se validează, nu participă la vot.) 

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 27 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al d-lui Lukács László. 

 

Rog pe dl. Varga Zoltán, secretarul județului, să prezinte Proiectul de hotărâre 

care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Lukács László. 

 

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Tamás Sándor:Mulțumesc. 

Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările 

ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, depun „Jurământul” în faţa 

consiliului judeţean în limba română. 

Rog pe domnul Lukács László să citească jurământul să pună mâna stângă pe 

Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, 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. 

(Se procedează la depunerea şi semnarea  Jurământului). 

Domnul Lukács László a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi 

rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

(Cei din sală aplaudă.) 
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(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 28.) 

 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 108/2016 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele 

domenii de activitate; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Henning László János: În urma demisiei din funcția de consilier a doamnei Benkő 

Erika și Kulcsár-Terza József-György, s-au eliberat două locuri în două comisii de 

specialitate și anume în Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și 

programe transnaționale, respectiv  în Comisia juridică. 

Propunem pe domnul consilier Gál Károly în Comisia pentru relații externe, 

respectiv în Comisia Juridică propunem pe domnul consilier Lukács László.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Kulcsár-Terza József-György şi validarea desemnării unui nou 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează un consilier județean 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 unui consilier 

județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna vom folosi buletine de 

vot. 

 

Ținând cont de numărul consilierilor județeni în ATOP care sunt 6, de configurația 

partidelor sau formațiunilor politice în consiliul județean și anume Grupul partidelor 

neconstituite etnic, Fracțiunea UDMR și cele două partide care ca și pondere sunt 

aproape atâtea cât Grupul partidelor neconstituite etnic, propun ca în continuare să 
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mergem cu formula inițială și anume: 4 consilieri din UDMR, 1 consilier din 

Grupul partidelor neconstituite etnic și un mandat pentru cele două partide PCM-MPP și 

EMNP-PPMT. 

 După constituirea consiliului, au fost formulate două propuneri și anume: domnul 

Kulcsár-Terza József-György, care a fost votat și a fost membru în ATOP și încă o 

propunere a fost a doamnei Benedek Erika care atunci nu a fost votat de consilierii 

județeni. 

Eu propun în continuare pe doamna Benedek Erika ca membru în ATOP.  

 

Dacă sunt alte propuneri? 

Nu sunt. 

Consult pe doamna Benedek Erika dacă acceptă desemnarea? 

Benedek Erika: Accept. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

 

Rog colegii să pregătească buletinele de vot.  

Pe ordinea de zi la punctul 16 avem de validat încă un mandat în ATOP, în urma 

demisiei domnului Fazakas András-Levente, colegul nostru din UDMR, propun ca să 

pregătim împreună cele două buletine de vot.  

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Din partea Fracțiunii UDMR propun pe domnul Bodó 

Lajos.  

 

Tamás Sándor: Consult pe domnul Bodó Lajos dacă acceptă desemnarea? 

Bodó Lajos: Accept.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Rog colegii să pregătească și aceste buletine de vot. 

Suspendăm punctul 6 și când ajungem la punctul 16 o să reluăm cu votul secret. 

Mergem mai departe. 

 

La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”; 

 

Henning László János: În ghidul solicitantului s-a prezentat că contribuția 

Consiliului Județean Covasna este 10 mii de lei / proiect și având în vedere că am primit 

ulterior totalul bugetului, pe fiecare unitate în parte, care este în jur de 68 de mii de lei 

din care cca. 17 de mii de lei va da Consiliul Județean Covasna și atunci aportul 

consiliului local va fi tot atâta.  

Eu propun ca în loc de 10 mii de lei să fie 20 de mii de lei/ proiect. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

vicepreședinte Henning László János.  
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Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 297/2016 cu privire 

la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2016; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă 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; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

 

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 în forma modificată.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din 

Asociația de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV); 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

organizarea unor evenimente și activități în perioada 2017-2018, cu prilejul împlinirii a 

100 de ani de la Marea Unire și terminarea Primului Război Mondial; 
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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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii perioadei de administrare a Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna, respectiv a folosinței gratuite a Școlii Gimnaziale Speciale 

Sfântu Gheorghe asupra clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, 

str. Principală nr. 95, ce aparțin - în cotă parte de ½ - proprietății private a județului 

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind încetarea calității de reprezentant al Județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe al domnului Fazakas 

András-Levente și desemnarea unui nou reprezentant; 

 

Prin noua sa funcție dânsul este incompatibil și de aceea renunță la calitatea de 

reprezentant al județului. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Henning László János: În locul domnului consilier Fazakas András-Levente 

propunem pe domnul Mocsári Gondos Zoltán, consilier, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna, ca reprezentant al Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe. 
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Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul șase de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán 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. 

Varga Zoltán: 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. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna. 

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 dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Fazakas András-Levente, respectiv validarea desemnării unui nou 

membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán 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. 

Varga Zoltán: 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. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna. 

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 dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna 

pentru anul şcolar 2017-2018; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Acum urmează șase proiecte de pe ordinea de zi, care vizează șase programe 

județene și anume: reabilitarea bazelor sportive, construire terenuri de joacă, reabilitarea 

căminelor culturale, reabilitarea cabinetelor medicale rurale, reabilitarea instituțiilor de 

învățământ și am votat deja programul after school.  

Sunt proiecte inițiate de Consiliul Județean Covasna din anul 2012, deși rezolvarea 

acestor probleme cade în sarcina Guvernului, dar Guvernul la programul PNDL, la 

reabilitarea instituțiilor de învățământ nu a alocat de 6-7 ani de zile nicio sumă, nu 

numai județului Covasna, ci nicăieri din țară. 

Noi am inițiat aceste programe județene, în parteneriat cu unitățile administrativ-

teritoriale locale. 

Acum nu este pe ordinea de zi, dar de patru ani funcționează și Programul primul 

ghiozdan prin care, anual mai mult de 2.200 de elevi primesc rechizite școlare și 

ghiozdane. 

Până în prezent am alocat pentru aceste programe mai mult de 2,6 milioane de lei, 

am contribuit la reabilitarea a 93 de cămine culturale, la 33 baze sportive, la 16 cabinete 

medicale, la 11 unități de învățământ și la construirea a 27 de terenuri de joacă.  

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 

din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

 

Am reabilitat 93 de cămine culturale împreună cu consiliile locale 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor 

sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

 

Cum v-am spus în ultimii 5-6 ani de zile, 33 de baze sportive au fost reabilitate.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Fazakas Péter: Stimate domnule președinte, dragi colegi! 

Am studiat proiectul de hotărâre și cunosc situația bazelor sportive din județ, 

pentru că sunt observator la Federația Județeană de Fotbal și din această cauză pot să vă 

spun că am fost la aproape toate bazele sportive din județ și trebuie să vă spun că în cele 

mai multe locuri bazele sportive în stare de nedescris. 

Din păcate trebuie să vă spun că, această situație există și la acele baze sportive 

pentru reabilitarea cărora au fost cheltuite sume semnificative. 

Dreptul de administrare a bazelor sportive, cu excepția câtorva, au fost date 

entităților care nu au avut grijă de ei și au ajuns aproape în starea în care au fost înaintea 

reabilitării.  

Eu așa consider că, suma de 10 mii de lei nu este suficient pentru reabilitarea unei 

baze sportive. 

Propun să dublăm această sumă, dar să nu le acordăm tuturor care depun un 

simplu proiect și să verificăm dacă într-adevăr este necesară reabilitarea bazei respective.  

Este de știut faptul că în județ aproape nu avem echipe de fotbal și știm cu toții că 

la comune principala activitate sportivă este fotbalul.  

Deoarece, aproape nu mai sunt echipe de fotbal, atunci propun să acordăm sume 

mai mari acelor comune unde într-adevăr este necesară reabilitarea bazei sportive pentru 

că au și activitate sportivă.  

Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Noi acordăm pentru reabilitarea bazelor sportive nu mai mult de 

50% din valoarea totală, care însemnă că 50%, sau și mai mult, sunt suportate de 

consiliile locale. 

Eu consider că din 20 de mii de lei, se poate reabilita un teren de fotbal în mediul 

rural, dar sunt mai multe cazuri unde contribuția consiliilor a fost mai mare de 50%. 

În legătură cu fotbalul nu pot să mă pronunț, pentru că nu sunt nici observator, 

nici jucător și nici antrenor, dar știu totuși că echipa Sepsi OSC este totuși într-un rang 

destul de frumos și are o anvergură nu numai în județ ci și în alte părți. 

Este prezent domnul consilier Dimény György, care cunoaște foarte bine situația 

echipei din Brețcu, dar eu consider că totul depinde de localnici, pentru că noi îi dăm o 

posibilitate să reînnoiască baza sportivă și într-adevăr este o comisie care decide despre, 

felul, forma juridică și forma pecuniară a acestui sprijin. 

Noi nu avem posibilitatea să alergăm după fiecare comună, să vedem cum se 

organizează viața fotbalului din mediul rural.   
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De verificat verificăm modul în care au fost cheltuite banii publici și o să facem 

și în continuare.  

Eu zic că nu a murit în totalitate fotbalul din județ. 

Fazakas Péter: Eu m-am referit la fotbalul din mediul rural, sau la viața sportivă 

din mediul rural.  

Tamás Sándor: Prin reabilitarea bazelor sportive viața sportivă din mediul rural 

nu va deveni mai activă, dar prin faptul că am purtat discuții cu domnul Oláh József, 

președintele Federației de fotbal din Județul Covasna și în ultimii ani am acordat un 

sprijin financiar, pentru fiecare echipă de fotbal din mediul rural, de câte 2 mii de lei 

pentru motivarea sportivilor tineri, s-ar putea să devină mai activă. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot propunerea formulată de domnul consilier Fazakas Péter ca să 

majorăm sprijinul de la 10 mii de lei la 20 de mii de lei.  

Eu propun totuși să rămânem la forma inițială de 10 mii de lei care până acum a 

funcțional și funcționează, cum v-am spus au fost reabilitate 33 de baze sportive și în 

plus este vorba și de bugetul nostru.   

Keresztely Irma: Din opinia mea, indiferent din partea cui ar veni o astfel de 

propunere, nu este oportună schimbarea sumei, având în vedere că la nivelul instituției 

s-au făcut niște calcule privind bugetul pe anul 2017. 

Dacă venim cu o propunere să modificăm într-o poziție sau alta, atunci trebuie să 

avem și un studiu de fezabilitate, identificăm resursele și de unde luăm acești bani 

pentru a direcționa la articol. 

Prin urmare, având în vedere că acest lucru nu s-a realizat, eu o să votez 

împotriva acestei propuneri. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: Probabil nu m-ați înțeles bine. 

Nu toate proiectele trebuie să fie finanțate cu suma majorată. 

Eu am zis să fie finanțate cu suma majorată acele proiecte unde într-adevăr este 

necesar reabilitarea bazei sportive. 

Unde vedem că nu funcționează nimic să ignorăm finanțarea și să finanțăm peste 

un an sau două când într-adevăr va fi necesar.  

Tamás Sándor: În fiecare an se pot depune proiecte. Eu propun să rămână suma 

de 10 mii de lei și dacă se vede nu este de ajuns această sumă pentru terminarea 

lucrărilor și anul următor se pot depune proiecte pentru finalizare.  

Fazakas Péter: Eu am dreptul să propun.  

Tamás Sándor: Sigur.  

Supun la vot propunerea formulată de domnul consilier Fazakas Péter ca să 

majorăm sprijinul de la 10 mii de lei la 20 de mii de lei.  

Cine este pentru? 3 voturi (Balázs Jozsef-Attila, Benedek Erika și Fazakas 

Péter) 

Este cineva contra? 22 de voturi 

Dacă se abţine cineva? 2 „abțineri” (Boriciean Cosmin, Deaconu Ion) 

 

În urma supunerii la vot nu s-a adoptat propunerea. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? 2 voturi (Balázs József-Attila și Fazakas Péter)  

Dacă se abţine cineva? o „abținere” (Benedek Erika) 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, 2 voturi „contra” și o 

„abținere”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile 

județului Covasna” în perioada 2017-2020; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea „Programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităților de 

învățământ preuniversitar din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a Programului multianual 

„Primul Ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din județul Covasna; 
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Cum v-am spus, acum 4 ani de zile am pornit acest program și în fiecare an au 

beneficiat peste 2200 de copii care au început clasa pregătitoare. 

Dorim continuarea acestui proiect care a avut un succes. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 

imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din 

mediul urban„ în perioada 2017-2020; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

pentru aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Covasna; 

 

Dau cuvântul reprezentantului ISU să ne prezinte despre ce este vorba. 

Timar Viorel: În urma evenimentului nefericit care a avut loc anul trecut, am 

realizat un plan de măsuri, care trebuie implementate până la 31 decembrie anul curent, 

printre care se regăsește și acest Plan de analiză și acoperire a riscurilor. 

Noi am inclus datele statistice care ne-au fost puse la dispoziție de toate instituțiile 

cu atribuții de situații de urgență, la intervenții și în  sprijin conform legii. 

Conține date despre instituții, persoane, capabilități de intervenție etc.  

Eu am prezentat și în comisii de specialitate, este expus și pe site, este un material 

destul de vast și pe scurt la asta se referă. 
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Conform Legii nr. 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor, acest 

document se întocmește de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență prin 

secretariatul permanent care este la ISU și se aprobă de către Consiliul Județean Covasna. 

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva?  

Henning László János: Doresc să informez plenul că în această săptămână am fost 

în concediu de odihnă și pe ziua de azi am fost rechemat din concediu pentru a participa 

la ședință.  

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Henning László János. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Alte intervenții dacă sunt?  

Balázs Jozsef Attila: Este vorba de domnul Oláh Attila, paraolimpic, despre care 

am vorbit și data trecută. 

Având în vedere că domnul a fost paraolimpic și noi nu l-am luat în considerare 

când am făcut demersurile pentru premierea sportivilor, vă rog să faceți demersuri ca și 

dânsul să poată fi premiat.  

Nu știu dacă au fost făcute demersuri în acest sens. 



 23 

Tamás Sándor: Poftiți domnul vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor. 

Grüman Róbert-Csongor: Eu am fost prezent la Gala sportului Covăsnean și 

domnul Oláh Attila a fost premiat, din fondurile proprii ale Direcției de Sport și Tineret. 

A primit un premiu de 500 de lei. 

Balázs Jozsef Attila: Deci, a fost premiat? 

Grüman Róbert-Csongor: Da, la Gala sportului a fot premiat.  

Tamás Sándor: A fost premiat așa cum am promis data trecută. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru răbdarea dumneavoastră, 

pentru colaborarea dumneavoastră și înainte să plecăm vă invit să ciocnim un pahar de 

șampanie.  

Vă doresc Crăciun fericit și La mulți ani! 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


