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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 13 martie 2018, ora 12,00

Tamás Sándor – Președintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 13 martie 2018, 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. 136/9 martie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 23/S/9 martie 2018.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi „Háromszék”.
Urgența convocării acestei ședințe se motivează cu faptul că pe proiectul ordinii
de zi avem un proiect de hotărâre cu privire la o documentație care trebuie să depunem
un proiect.
La fel este urgent să acordăm un mandat special reprezentantului judeţului
Covasna să voteze în A. G. A. Gospodărie Comunal care va avea ședință mâine, și
totodată o să vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă un
proiect de hotărâre, având în vedere că astăzi am primit o solicitare urgentă de la APIA
cu privire la încheierea unui protocol de colaborare, care astăzi trebuie trimis la
Ministerul Agriculturii.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar?
Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 23 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc domnii consilieri Boricean Cosmin, Calinic Sabin, Cseh Csaba, Floroian
Stelian-Olimpiu, Gál Károly, Lénárt Adolf, Oltean Csongor 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:

-

Dl. Fejér Alexandru- director- Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;

-

reprezentanţii mass-media.

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;
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Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi și
proiectele de hotărâri.
Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în calitate de inițiator, retrag de
pe proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la punctul 2, și anume:
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Covasna nr. 175/2016 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.
Totodată rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă un
proiect de hotărâre și anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)- Centrul județean Covasna și
Consiliul Județean Covasna.
Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte.
Cine este pentru?
23 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte.

1.

2.

3.

4.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție ”Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul
de la Reci și Rezervația Naturală VII.9 „Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la
Ozun-Sântionlunca”;
Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Gospodărie
Comunală S.A., Sfântu Gheorghe;
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului de
transport public declarat câștigător în urma atribuirii electronice din data de
19.02.2018;
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)- Centrul județean
Covasna și Consiliul Județean Covasna.
Vă consult, dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.

3

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
23 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 proiectului de
hotărâre de la punctul 4 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție
”Măsuri de conservare în ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci și Rezervația Naturală
VII.9 „Mestecănișul de la Reci și Bălțile de la Ozun-Sântionlunca”;
Doresc să vă informez că în mandatul trecut am avut un proiect câștigat și
implementat pe jumătate din cauza proiectanților, dar ceea ce am început trebuie
continuat și acum s-a deschis încă o axă la care dorim să depunem un proiect.
În prima fază la proiectul vechi s-a implementat planurile de management a
ariilor protejate și acum încercăm să câștigăm un proiect European, nu numai pentru
monitorizare și evaluare ci și pentru reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la
nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii în Mestecănișul de la Reci
și mai ales pentru crearea unei Centru de vizitare.
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?

23 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi
conform proiectului de hotărâre prezentat.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Acţionarilor Societăţii Gospodărie Comunală S.A., Sfântu Gheorghe;
Mandatăm pe colegul nostru Mocsári Gondos Zoltán pentru a participa și a vota
pe seama județului Covasna aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli în ședința
A.G.A Societatea Gosp. Com. care va avea loc mâine.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Balázs Jozsef-Atila: Doresc să vă întreb dacă se va majora prețul la apă?
Fejér Alexandru: Din anul 2015 până la începutul anului 2018 nu s-a majorat
deloc prețul la apă.
Acum nu se va majora.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea atribuirii licenței de traseu operatorului de transport public declarat
câștigător în urma atribuirii electronice din data de 19.02.2018;
Operatorul de transport public de pe ruta Întorsura Buzăului-Ozun-Sf. Gheorghe
a renunțat la contract începând cu data de 9 martie.
Varga-Berde Mária: Conform legii a mai prestat serviciul de transport 60 de zile
și noi între timp am înscris la licitație, care a avut loc pe 19.02.2018 și care a fost
câștigată de firma SC TRANS BUS SA.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

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

-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA)- Centrul județean Covasna și Consiliul Județean Covasna.
Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să ne expună despre ce
este vorba.
Sztakics István Attila: În cursul zilei de astăzi, am primit o solicitare de la APIA
Covasna de a semna un protocol care a fost promovat de Minister.
Scopul acestuia este schimbul de informații referitoare la contractele de
închiriere/ concesiune/ arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică sau
privată a Județului Covasna.
Acest lucru este necesar în vederea asigurării bunei gestionări a formelor de
sprijin derulate de APIA, destinate susținerii fermierilor și finanțate din fonduri
europene și/sau de la bugetul de stat, în consecință se impune încheierea de protocoale
de colaborare între centrele județene APIA și consiliile județene/locale privind schimbul
de informații.
Pe scurt, acesta este motivul pentru care am promovat proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nagy Iosif: Doresc să vă fac cunoscut, că în cadrul ședinței ATOP, la care a fost
prezent și domnul director de la APIA, s-a discutat problema buruienilor de lângă
șanțuri care aparțin de drumul național sau județean.
După șanțul frumos curățat, urmează 1, 1½ metri de buruieni înalți, după care
urmează terenul agricol îngrijit și frumos cultivat.
Ar trebui cumva să includem și rezolvarea acestei probleme în protocolul de
colaborare în sensul că proprietarii terenurilor, prin APIA, să fie obligate la curățirea
buruienilor de pe lângă șanțuri.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: În acest protocol nu putem include pentru că este pentru o altă
situație, dar încercăm să găsim o soluție și pentru această situație întâlnită peste tot în
țară.
Pot să afirm, că în Județul Covasna, în ultimii 5 ani de zile am avansat forte mult
cu privire la starea șanțurilor de pe lângă drumurile județe.
După ce am cumpărat mașina complexă care cosește, am încheiat contracte de
prestări servicii pentru curățirea șanțurilor și cosirea buruienilor de pe lângă drumurile
județene.
Însă, cum a spus și domnul consilier, foarte mulți gospodari pe proprietatea lor
lasă în paragină marginea terenului pe care cresc buruieni de 4-5 metri.
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Vă consult dacă mai aveți și alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Cel mai probabil, ședința ordina pe luna martie, vom avea în data de 29 martie
2018, ora 12,00.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

