
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 30 ianuarie 2007, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30 ianuarie 
2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Covasna nr. 15 din 25 ianuarie 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 47/S/ 25.01.2007. 
 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cele două ziare locale „Observatorul de 
Covasna” şi „Háromszék”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal 
constituită, fiind prezenţi 28 consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările 
şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente, Bodó Lajos şi Varga Berde Mária. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului Covasna, nu participă nimeni. 
La lucrările şedinţei participă de drept secretarul judeţului Covasna, iar în calitate de invitaţi participă: 

 
- dl. Vargha Mihály- director, Muzeul Naţional Secuiesc; 
- dl. Imreh István Attila – director, Centrul de cultură al judeţului Covasna; 
- dl. Oláh Badi Csaba – şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei; 
- dl. Szilágyi Zsolt- director, Şcoala populară de arte şi meserii; 
- dl. Ştefănescu Gabriel- şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română- A.R.R.- Agenţia Covasna; 
- d-na Vass Mária - director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 
- reprezentanţii mass-mediei; 

 
 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 12 ianuarie 2007, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 
Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.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 menţionat mai înainte. 
 Cine este pentru?          28 de voturi 
 Cine este contra?                    - 
 Dacă se abţine cineva?           - 
 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din 12 ianuarie 2007. 
 
 
Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format electronic 
au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

 
Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 
 

1. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

2. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Covasna nr. 121/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Cultură al judeţului Covasna;  

3. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi al instituţiilor 
publice de interes judeţean, pe anul 2007; 

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2007 al Consiliului Judeţean Covasna; 

5. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

privind utilizarea în anul 2007 al fondului de rulment propriu al Consiliului 
Judeţean Covasna; 

6. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind iniţierea demersurilor necesare pentru achiziţionarea unui imobil; 
7. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentarea cu 

apă a localităţii Ghelinţa, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna;  
8. 

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �
 cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna 



în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2006, precum şi a programului cadru de acţiuni pe 
anul 2007 în acest domeniu;  

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
92/2004 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
trafic judeţean, în judeţul Covasna, pentru perioada 2005-2007, cu completările ulterioare;  

10. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
53/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii: „Intervenţii 
urgente de consolidare la furnalul istoric de la Bodvaj, satul Herculian, comuna Băţani”; 

11. � a � � � �
privind liberul acces la informaţiile de interes public asigurat de Consiliul Judeţean 

Covasna în perioada iulie-decembrie 2006; 
12. � a � � � �

 privind transparenţa decizională a Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2006;  
13. � a � � � �

 cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în 
semestrul II al anului 2006; 

14. � a � � � �
de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pe anul 2006;

15. 
� � a � � � � � � a � � � � �

de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 
2007;

 
Dacă mai sunt probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi? 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru?                     28 de voturi 
Este cineva contra?                           - 
Dacă se abţine cineva?                     - 
 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
 
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 
 
Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui şi 

Proiectul de hotărâre, domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Ágoston Ştefan să prezinte Rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate, iar d-na director executiv Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 
Varga Zoltán: a prezentat materialele. 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 
Varga Zoltán: Domnul preşedinte, dacă îmi permiteţi, aş propune plenului să fie de acord cu modificarea 

art. 2, în sensul ca sintagma „Începând cu 1 ianuarie 2007” să fie înlocuită cu sintagma „Începând cu data de 1 
februarie 2007”, având în vedere că avizul de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, este din data de 18 
ianuarie 2007 şi înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în data de 23 ianuarie, 
deci nu poate retroactiva. Din acest punct de vedere rog fiţi de acord cu această modificare.  

Demeter János: Mulţumesc domnul secretar, văd că preşedintele comisiei juridice are ceva de adăugat. 
 
Calinic Sabin: De altfel noi am avizat proiectul de hotărâre sub această rezervă. 
Demeter János: Cu această modificare, supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru?              28 de voturi  
Cine este contra?                        - 
Dacă se abţine cineva?               - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea cu modificărea propusă, cu 28 de voturi „pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 121/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului 
de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Cultură al judeţului Covasna; 

 



Rog pe dl. vicepreşedinte Baka Mátyás să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui şi Proiectul de 
hotărâre, domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Henning László János să prezinte Rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 
Baka Mátyás: a prezentat materialele. 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: 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 
Cine este contra?                             - 
Dacă se abţine cineva?                    - 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului 

Judeţean Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean, pe anul 2007; 
 
Rog pe dl. vicepreşedinte Baka Mátyás să prezinte Raportul preşedintelui şi Proiectul de hotărâre, 

preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 
iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 
Baka Mátyás: a prezentat materialele. 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Mike Luiza: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 
Înainte de a trece la vot, ţin să fac următoarele precizări: 
- în conformitate cu dispoziţiile alin.(5) al art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

proiectul bugetului local se adoptă după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, 
alineate, după caz, şi pe anexe;  

- potrivit alin.(2) al art. 46 din Legea administarţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, hotărârile privind bugetul local se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în 
funcţie. 

Având în vedere dispoziţiile legale arătate mai înainte, supun la vot Proiectul bugetului local respectiv 
Proiectul de hotărâre prin care se aprobă acesta. 

Se trece la votarea efectivă a bugetului conform celor arătate mai înainte. 
 
Notă: La fiecare votare se utilizează formula de mai jos: 
 
Cine este pentru?                    28 de voturi 
Este cineva contra?                         - 
Dacă se abţine cineva?                    - 
 
În urma supunerii la vot, cu respectarea procedurii reglementate de alin. (5) al art. 39 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv a dispoziţiilor alin.(2) al art. 46 din Legea administarţiei publice 
locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre 
prezentat, cu 28 voturi „pentru”. 

 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 al Consiliului Judeţean Covasna; 



 
Rog pe dl. vicepreşedinte Baka Mátyás să prezinte Raportul preşedintelui şi Proiectul de hotărâre, 

preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, 
iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 
Baka Mátyás: a prezentat materialele. 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Mike Luiza: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: 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 se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2007 al 

fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
 

Rog pe dl. vicepreşedinte Baka Mátyás să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui şi Proiectul de 
hotărâre, preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate, iar dl. director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

 
Baka Mátyás: a prezentat materialele. 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Mike Luiza: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: 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 se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind iniţierea demersurilor necesare 

pentru achiziţionarea unui imobil;; 
 
Rog pe dl. vicepreşedinte Vajda Lajos să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui şi Proiectul de 

hotărâre, preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate, iar dl. consilier Jánosi Zsolt să prezinte Raportul Compartimentului administrarea patrimoniului. 

 
Vajda Lajos: a prezentat materialele. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 



Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Mike Luiza: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat chiar favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Jánosi Zsolt: Compartimentul administrarea patrimoniului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
În şedinţa comisiilor de specialitate, comisia nr. III, a avut două propuneri:  
1. Ca comisie de negociere care urmează  a fi numită în condiţiile alin. (2) al art. 2 să fie formată din trei 

persoane, iar 
2. În vederea stabilirii preţului de ofertă, evaluarea imobilului să fie făcută de un expert.  
Varga Zoltán: Aceste propuneri vor fi incluse în Dispoziţia preşedintelui prin care  va fi numită comisia de 

negociere.  
Trebuie ţinut cont de aceste propuneri la redactarea proiectului de  Dispoziţie. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre, cu menţiunea că potrivit alin.(21 ) al art. 46 din Legea administarţiei 
publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul 
a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 
Cine este pentru?                28 de voturi  
Este cineva contra?                     - 
Dacă se abţine cineva?               - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind 

obiectivul de investiţie „Alimentarea cu apă a localităţii Ghelinţa, comuna Ghelinţa, judeţul Covasna;; 
 
Rog pe dl. vicepreşedinte Vajda Lajos să prezinte Expunerea de motive a vicepreşedintelui şi Proiectul 

de hotărâre, preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate, iar d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Vajda Lajos: a prezentat materialele. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Mike Luiza: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János:Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
Varga Zoltán:  Aş dori să informez plenul, că în data de 23 ianuarie a.c, s-a înmânat reprezentantului 

Ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, adresa prin care am solicitat avizul lor în vederea transmiterii 
acestor utilităţi la Consiliul local al comunei Ghelinţa. Astăzi s-a vorbit cu ministerul şi au zis că avizul este favorabil. 
Nu ne-au putut transmite şi în scris până la ora şedinţei. Cum primim avizul, ataşăm acest aviz la documentaţie. 

 

Demeter János: Supun la vot Proiectul de hotărâre,  cu menţiunea că potrivit alin.(21 ) al art. 46 din Legea 
administarţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile privind patrimoniul se 
adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 
Cine este pentru?                     28 de voturi 
Este cineva contra?                         - 
Dacă se abţine cineva?                   - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 



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

desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2006, precum şi a 
programului cadru de acţiuni pe anul 2007 în acest domeniu; 

 
Rog pe dl. pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui şi 

Proiectul de hotărâre, domnii preşedinţi ai celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-na Vojcik Mirela  să prezinte Raportul Compartimentului integrare 
europeană, relaţii externe, mass-media. 

 
Varga Zoltán: a prezentat materialele. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Henning László János: Comisia nr. IV. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Ágoston Ştefan: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Mike Luiza: Comisia nr. VI. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Tatár Márta Éva: Comisia  nr. VII. a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune pentru adoptare. 

Vreau să subliniez calitatea prezentării raportului. 
 
Vojcik Mirela: Compartimentului integrare europeană, relaţii externe, mass-media propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
Demeter János: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 se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 92/2004 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane 
prin servicii regulate în trafic judeţean, în judeţul Covasna, pentru perioada 2005-2007, cu completările ulterioare; 

 
Rog pe dl. vicepreşedinte Vajda Lajos să prezinte Expunerea de motive a vicepreşedintelui şi Proiectul 

de hotărâre, domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate, iar, d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Vajda Lajos: a prezentat materialele. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi, completări, probleme de 

ridicat? 
 
 
Vajda Lajos: Domnul Ştefănescu. În continuare sunt localităţi în judeţ unde nu există transport rutier de 

persoane. 
 
Ştefănescu Gabriel: În programul de transport aprobat sunt cuprinse toate localităţile. Această atribuire se 

face după o aşa zisă licitaţie. Nu avem nici pârghie de a obliga transportatorii să se înscrie pe aceste trasee. 
Sunt trasee libere cuprinse în programul de transport, nu mai sunt multe, dar sunt. Legea nu ne permită să 

le obligăm firmele private. Ce putem face, îl rugăm. 
Vajda Lajos: Ar trebuii ca împreună cu dumneavostră şi cu consiliile locale să găsim o modalitate pentru 

rezolvarea acestor probleme, pentru că copiii merg pe jos la şcoală în timp de iarnă. Bine că nu am avut până acum 
o iarnă grea. Dar totuşi trebuie să găsim o soluţie. Mari probleme sunt la localităţile aparţinătoare de comune. 



Ştefănescu Gabriel: Singura soluţie după părea mea este, ca consiliile locale să încerce să-şi achiziţioneze 
mijloace de transport proprii, aşa cum au făcut cei de la Barcani şi Sita Buzăului. Au primit şi autobuze şcolare care 
trebuiesc licenţiate. Doamne fereşte, să nu cumva să aibă un accident, unul dintre autobuzele nelicenţiate.  

În şedinţele cu primarii, toţi primarii vin că mai vor curse la orele 5, 6 la 9. 
Sunt firme care au 2-3 autobuze şi conform programului merg în zonă. Programul este făcut pe trei ani şi 

numai firma respectivă poată să transporte pe acel traseu. Acum s-a cerut o modificare de ore, de trasee. Au 
solicitat şi introducerea de noi trasee, care nu se suprapun pe traseele existente cu mai mult de 50%, că atunci nu 
ne dă voie să introducem. 

Să sperăm ca până în 2008, când va fi făcută o reorganizare a transportului şi conform legiilor în vigoare se 
va cere un program de transport la propunerea dumneavoastră, deci la propunerea Consiliului judeţean, A.R.R. va 
uniformiza programul de transport. Deci, atunci la propunera dumneavoastră şi împreună cu noi o să facem un 
program, eu zic mai bun. 

Kiss Tiberiu: În comisa nr. III. şi noi am discutat această problemă. În şedinţa comisiilor de specialitate, ne-
au prezentat că se fac două trasee noi.  

Ştefănescu Gabriel: În iunie 2008 se termină programul şi va fi mai înainte aprobat. 
Demeter János: Mulţumesc. Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru?                            28 de voturi 
Este cineva contra?                               - 
Dacă se abţine cineva?                          - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 53/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 
de investiţii: „Intervenţii urgente de consolidare la furnalul istoric de la Bodvaj, satul Herculian, comuna Băţani”; 

 
Rog pe dl. vicepreşedinte Vajda Lajos să prezinte Expunerea de motive a vicepreşedintelui şi Proiectul 

de hotărâre, domnii Kopacz László, Calinic Sabin şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate, iar, d-na arhitect şef Florea Stela să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 
Vajda Lajos: a prezentat materialele. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Calinic Sabin: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Florea Stela: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: 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 se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat, cu 28 de voturi 

„pentru”. 
 
Stimaţi colegi, aţi primit materialele de la punctele 11-15 de pe ordinea de zi. 
 
Vă consult, dacă în legătură cu materialele de la punctele 11-15 de pe ordinea de zi aveţi, completări, 

probleme de ridicat? 
Nu sunt.  
 
Consiliul ia act în unanimitate de materialele înscrise la punctele 11-15 de pe ordinea de zi. 
 
Ţin să vă informez, că este bine să ştiţi, că ieri noapte a fost închis o porţiune de drum pe DN12 dinspre 

Breţcu spre Bacău din cauza furtunilor, sperăm că la ora actuala s-a redeschis circulaţia. A fost o furtună destul de 
puternică în zonă aceea a judeţului. În alte zone nu au fost probleme nici pe drumurile naţionale, nici pe drumurile 
judeţene. 

Dacă mai aveţi probleme de ridicat? 
Nu sunt. 



Stimaţi colegi, vă rog ca la rugămintea domnului director al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, să 
mergem cu toţii la noul sediu al lor, să vedem acolo proiectele lor pentru acest an, să vedem cum vor fi cheltuiţi banii 
din bugetul nostru pe care am votat azi. 

Rog pe acei colegi, care au 20 de minute dispoziţie, să mergem să vedem împreună noul sediu al Centrului 
Cultural al Judeţului Covasna.  

 
Stimaţi consilieri. 
 
Am dezbătut şi am hotărât în problemele încrise pe ordinea de zi. 
 
Vă mulţumesc pentru participare. 
 

 
DEMETER JÁNOS VARGA ZOLTÁN 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 
 


