
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a  

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 31 octombrie 2007, ora 10,00. 
 
 
 Demeter János: Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 31 
octombrie 2007, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 289 din 
26 octombrie 2007, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 494 /S/ 26.10.2007. 
 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 25 de consilieri judeţeni din cei 31 aleşi în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările 
şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. Lipsesc consilierii Ágoston 9tefan, Calinic Sabin, Halász Imre, Nagy Iosif, 
Stroie Vasile şi Vlad Adrian Vicenţiu.  

 
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: 
 

- doamna Kiss Maria- trezorerier şef, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
- domnii primari ai localităţilor Covasna, Băţani, Belin, Dobârlău, Malnaş, Mereni, Micfalău, Sânzieni, Turia, 
Valea Crişului, Vârghiş.  
- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate 

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

 
Procesul verbal al şedinţei extraordinare din 04 octombrie 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din 04 octombrie 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. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei reprezentând 20% 
din rectificarea cotei de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru proiectele de infrastructură pe anul 2007; 

2. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajarea sediul pentru Direcţia Administrarea Drumurilor Judeţene în imobilul situat pe strada Recoltei 
nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”; 

3. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii 
„Consolidare şi protecţie terasamente pe DJ 122km 5+785”, „Consolidare terasamente pe DJ 122 km 
8+350”, „Consolidare mal pe DJ 121A, în localitatea Boroşneu Mic”; 

4. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice 
de interes judeţean pe anul 2007; 

5. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

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

6. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

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

7. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2008, din cadrul 



aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor publice subordonate 
acestuia;  

8. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2006 
cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru 
Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 44/2007 privind 
asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV); 

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

 privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

11. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă a 
localităţii Reci, comuna Reci, judeţul Covasna”; 

12. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă a 
localităţii Zagon, comuna Zagon, judeţul Covasna”; 

13. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 pentru aprobarea măsurilor privind obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă a 
localităţii Malnaş, comuna Malnaş, judeţul Covasna”; 

14. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind aprobarea Contractului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna 
– România şi Universitatea de Pécs – Republica Ungară; 

15. 
� � � � � � � � � � � � 	 � 
 � �

 privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

16. � � � � � � a � �
privind stadiul procesului aflat pe rolul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 867/119/2007 între 

medicii stomatologi, tehnicienii dentari şi Consiliul Judeţean Covasna;
17. � � � � � � a � �

privind situaţia juridică a Corpului de clădire C al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea 
Consiliul Judeţean Covasna;
 
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
Cine este pentru? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.  
 
Demeter János: Permiteţi-mi să începem cu pct.17 din ordinea de zi, şi anume � � � � � � a � �

privind situaţia 
juridică a Corpului de clădire C al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Judeţean Covasna. Probabil 
ştiţi şi dumneavoastră că după foarte mulţi ani de proces, moştenitorii au câştigat procesul privind Corpului de 
clădire C al imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul Judeţean Covasna şi dânşii sunt prezenţi în sală şi 
probabil au alt program. De aceea vă rog să fiţi de acord să începem şedinţa cu această Informare. Tot aici trebuie 
să desemnăm trei colegi care ulterior să începe tratativele, discuţiile cu noii proprietari ai Corpului C al clădirii.   

 
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din ROF al Consiliului Judeţean Covasna, supun plenului 

propunerea de mai înainte.  
 
Cine este pentru? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În unanimitate, plenul a aprobat propunerea domnului Preşedinte. 
 
Rog pe domnişoara director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte materialul. 
Domokos Réka: prezintă materialul.  
 
Demeter János: Noi în acest moment nu putem face altceva, decât să luăm act de decizia organelor 

abilitate ale Statului. Eu am avut o discuţie cu moştenitorii acum câteva zile şi am ajuns la concluzia că moştenitorii 
sunt dornici să negocieze cu noi posibilitatea unui contract de închiriere a acestui corp de clădire. Ca atare, m-am 
gândit ca astăzi să nominalizăm trei colegi, care ar urma să facă parte dintr-o comisie, care să reprezinte interesele 
Consiliului Judeţean Covasna şi săptămâna viitoare să înceapă discuţiile cu noii proprietari. 

Eu am propunerea ca din această comisie să facă parte domnii consilieri Kiss Tiberiu, Kopacz László şi 
9erban Valeriu.  

Vă întreb dacă sunteţi de acord cu propunerea mea?  
Întreb pe domnii consilieri propuşi dacă acceptă nominalizarea? 
Kopacz László: Eu aş propune să participe şi alţii. Categoric nu vreau să refuz, dar stând la Tg. Secuiesc, 

trebuie să iau o zi liberă la fiecare participare. Dacă cineva acceptă benevol atunci e bine, dacă nu, atunci accept.  
Demeter János: Deci, acceptaţi.  
9erban Valeriu: Accept. 
Kiss Tiberiu: Accept.  
 



Demeter János: Vă consult dacă sunteţi de acord cu propunerea ca această comisie, compusă din cei 
nominalizaţi mai inainte, să fie numită prin Dispoziţia Preşedintelui.  

 
Cine este pentru? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
În unanimitate, plenul a aprobat propunerea domnului Preşedinte. 
 
Szotyori Nagy Áron: Eu, prima dată doresc să vă urez succes în munca dumneavoastră. Trebuie să vă 

spun că eu vorbesc destul de bine limba română şi limba maghiară. Aş dori să vă aduc la cunoştinţă un scurt istoric 
al imobilului care a făcut parte din proprietatea familiei Fogolyán şi care a fost folosit gratuit timp de 55 ani. Acest 
imobil nu a fost naţionalizat, deşi exista Legea naţionalizării, fiindcă nu s-a încadrat în Legea respectivă. Noi am fost 
scoşi din imobile cu toată familia, noi fiind copii mici, în anul 1949 şi acest imobil a fost naţionalizat în anul 1966. 
Celălalt corp al clădirii unde îşi are sediul Prefectura, a fost pe numele unei mătuşi, care avea 70 de ani şi conform 
Decretului 92/1950 în vigoare în momentul naţionalizării, nu avea dreptul să fie naţionalizată conform art. II din 
decret, fiind pensionară.  

Am avut o luptă mare. Aceste imobile au fost luate de nişte oameni fără nici un document de naţionalizare. 
Legea prevedea/prescria, când se naţionalizează trebuie să semnezi un proces –verbal de predare . Noi nu am 
semnat un asemenea act.  

Eu timp de 10 ani, lăsând  familia acasă, având şi copil minor, şi pe cheltuielile mele, am dus procesul. 
Trebuia să mă duc singur, fiindcă avocaţii au văzut numai interesele materiale dar interesul moral era al meu. Eu 
am luptat împotriva a patru judecători, singur, pe cheltuiala mea. În sfârşit, am câştigat acest proces. Sunt foarte 
vesel şi mândru, când toată lumea mă laudă, că am putut să fac.  

Cum ştim, anul acesta România a aderat la Uniunea Europeană, unde proprietatea privată este sfântă. 
Această proprietate privată trebuie apărată, nu să fie  naţionalizată, nu să fie expropriată, nu să fie furată. În anul 
1950 s-au furat aceste imobile şi nu s-a plătit nici o despăgubire familiei Fogolyán. Eu sper, că putem să ne 
înţelegem, să fim de comun acord. Fogolyán Kristof, care a fost cel mai mare plătitor de impozite aici în Sf. 
Gheorghe, merită să fie cetăţean de onoare al oraşului. Acest om, nu s-a îmbogăţit, fiind doctor nu a luat bani de la 
săraci. El s-a îmbogăţit datorită faptului că strămoşii erau comercianţi armeni, şi se poate verifica cum a vândut 
terenuri şi case mici pe  care le-au cumpărat bunicii şi străbunicii dânsului. Încet-încet a construit această clădire, 
care a fost complet gata când s-a naţionalizat.  

Îmi pare bine, să văd aici colegi de şcoală, colegi de bancă cu care am cântat împreună la şcoală „Tavaszi 
szél vizet áraszt...”, şi sper că putem să rezolvăm situaţia noastră paşnic. M-am bucurat mult, când am auzit 
cuvintele domnului Demeter János, rostite cu ocazia întâlnirii „Covăsnenilor de pretutindeni”, când a spus să venim 
acasă. Eu am ascultat aceste cuvinte, eu vreau să vin acasă, eu permanent mă simt acasă aici. Eu am dublă 
cetăţenie aşa că sunt şi cetăţean român şi maghiar. Trebuie să ştiţi că şi la Budapesta trăiesc în situaţie normală. 
Eu am făcut acest lucru, pentru faptul că această familie a fost nenorocită, a fost dată pe stradă, unii au murit din 
această cauza înainte de vreme. 

Eu vreau să ajungem la comun acord. Vreau să înfiinţez două fundaţii care vor purta numele doctorului 
Fogolyán Kristóf, dat fiind faptul că a fost un medic recunoscut după numele lui a fost denumit şi Spitalul judeţean 
Covasna şi respectiv fundaţia care va purta numele mamei noastre Fogolyán Edit, care a fost pusă pe drumuri cu 
trei copii mici. A fost dată afară şi din şcoală, fiind profesoară. Am fost nevoiţi să plecăm la Cluj ca să putem să 
urmăm şcolile mai departe.  

Eu eram copil de 12 ani, când a ieşit o femeie din cabinetul domnului doctor Fogolyán Kristóf care a 
întrebat „ce vă datorez domnule doctor” şi el nu a luat nici un ban.  

Sper, că vom putea să lucrăm în comun şi să ajungem la înţelegere. 9tiu că aveţi necazuri financiare, aşa 
că eu sunt în stare să reduc preţul de închiriere sub preţul pieţei.  

Mulţumesc, şi vă doresc succes în continuare.  
Demeter János: Mulţumim. 
Înainte de a începe dezbaterea celorlalte probleme de pe ordinea de zi, doresc să fac două precizări, şi 

anume: 
1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 4, 5, 6, 9, 10 şi 14 pentru 
adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16). 

Pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la pct. 11, 12 şi 13  al ordinii de zi este necesar votul a două 
treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 
Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi dezbătute în şedinţele 

comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la promovarea 
proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, 
respectiv rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 



Cine este pentru? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
Cu  25 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  
Se intră în ordinea de zi. 
 
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumei reprezentând 20% din rectificarea cotei de 22% din impozitul pe venit pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură pe anul 2007; 

 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: 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. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: 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 observaţii, probleme de 

ridicat? 
 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea conform proiectului de hotărâre., cu 25 de voturi „pentru”. 
 
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea sediul pentru Direcţia Administrarea Drumurilor Judeţene în 
imobilul situat pe strada Recoltei nr. 1 din municipiul Sf. Gheorghe”; 

 
Rog pe domnii Kopacz László, Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar d-ul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
 
Riti Oliver Raul: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivele de investiţii „Consolidare şi protecţie terasamente pe DJ 122km 5+785”, „Consolidare 
terasamente pe DJ 122 km 8+350”, „Consolidare mal pe DJ 121A, în localitatea Boroşneu Mic” 

 



Rog pe domnii Kopacz László, Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate, iar d-ul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver Raul: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2007; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: 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. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 al Consiliului Judeţean Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: 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. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2007 al 

fondului de rulment propriu al Consiliului Judeţean Covasna; 
 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos  să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: 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. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2008, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna 
şi din cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia; 

 
Rog pe domnii Kopacz László şi Molnár Endre să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar d-ul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 
 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2006 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 
consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
Rog pe domnii Kopacz László şi Molnár Endre să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar d-ul consilier Dulányi Szilárd să prezinte Raportul Serviciului administrativ-gospodăresc şi 
patrimoniu.  

 



Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
 
Dulányi Szilárd: Serviciul administrativ-gospodăresc şi patrimoniu 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 44/2007 privind asocierea judeţului Covasna cu alte unităţi administrativ-
teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Judeţului Covasna (ADETCOV); 

 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar domnul director executiv Ferencz Lajos, domnişoara director executiv adjunct Domokos 
Réka şi domnul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul comun ale Direcţiei Economice, Direcţiei 
Juridice şi administraţie publică şi Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului.  

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: 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. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: 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. 
Domokos Réka: Direcţia juridică şi administraţie publică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  
Riti Oliver Raul: 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. 
Am invitat colegii primari, care au acceptat să facă parte din această asociaţie. Am discutat de mai multe ori 

această posibilitate de a crea această asociaţie, care vine efectiv în ajutorul celor din mediul rural. Este un fel de 
modalitate prin care putem să accelerăm acest proces de a accesa fonduri Europene mai ales în mediul rural, 
pentru că oraşele au alte resurse şi posibilităţi pentru a absoarbe fonduri Europene. Cei din mediul rural au mai 
puţine posibilităţi şi experienţă în domeniu şi această asociaţie vine în ajutorul lor mai mult. 

 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
Mulţumesc şi colegilor primari care ne sunt alături în acest demers, şi dânşii dacă au eventual alte 

programe pot să plece, dacă nu, pot rămâne liniştit la şedinţă.  
Dacă tot suntem la investiţii şi la fonduri Europene respectiv Guvernamentale, avem câteva informaţii utile 

pentru dumneavoastră şi anume:  
- Astăzi după şedinţa de consiliu, ne vom deplasa cu domnul vicepreşedinte Vajda Lajos la Baraolt, unde 

încep lucrările la DJ 131. Ieri am semnat contractul cu SC Drumuri şi Poduri Covasna SA, ca atare lucrările se vor 
demara astăzi. Este o investiţie de 40 de miliarde de lei pe tronsonul respectiv. 

- pe un tronson al DJ 121, între Valea Crişului şi Aita Medie respectiv Aita Mare, nu s-a circulat de 17 – 20 
de ani. În câteva zile se vor finaliza lucrările de reparaţii pe acest tronson şi dacă sunteţi curioşi, săptămâna viitoare 
ar fi util ca împreună cu câţiva membri ai Consiliului Judeţean  să facem o deplasare în zona respectivă. Merită 
văzut fiindcă s-au investit bani frumoşi dar cred că este şi o investiţie utilă.    



- Am semnat contractul cu firma care a câştigat licitaţia pentru reabilitarea vechiului sediu al CEC-ului. 
Lucrările vor începe săptămâna viitoare luni, şi să sperăm că în primăvara anului viitor deja se vor termina aceste 
lucrări.  

- Am un anunţ foarte important de făcut: vineri, 2 noiembrie orele 11,00 împreună cu domnul Korodi Attila, 
ministru al mediului vom preda acele contracte prin care se începe modernizarea întregului sistem de apă potabilă 
şi de canalizare în cele două oraşe mai mici al judeţului, Baraolt respectiv Covasna. Valoarea acestor lucrări se 
ridică la 37 milioane de lei, asta înseamnă în Euro aproape 12 milioane.  

Pe vremuri, când domnul Horea Grama era prefectul judeţului, atunci era posibil de obţinut doar 6,5 de 
milioane de Euro. Deci, în comparaţie este un foarte mare succes că astăzi putem investii 12 milioane de Euro în 
cele două oraşe, unde problema apei potabile şi a canalizării este o mare problemă . 

- Este o informaţie utilă, trebuie să ştiţi, că ieri am demarat discuţiile privind crearea unui parc agro-idustrial 
în zona Câmpul Frumos. Discuţiile deocamdată sunt între municipiul Sf. Gheorghe respectiv Consiliul Judeţean 
Covasna, dar ulterior vor intra şi firme particulare în această discuţie. Sigur, rezultatele acestor discuţii vor fi 
prezentate şi pentru dumneavoastră, ori de câte ori este nevoie.  

 
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice 

emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 
 
Rog pe domnii Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate, iar domnul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 
 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver Raul: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor 

privind obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă a localităţii Reci, comuna Reci, judeţul Covasna”; 
 
Rog pe domnii Kopacz László, Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver Raul: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor 

privind obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă a localităţii Zagon, comuna Zagon, judeţul Covasna”; 
 
Rog pe domnii Kopacz László, Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului. 



 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver Raul: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru aprobarea măsurilor 

privind obiectivul de investiţie „Alimentare cu apă a localităţii Malnaş, comuna Malnaş, judeţul Covasna”; 
 
Rog pe domnii Kopacz László, Molnár Endre şi Kiss Tiberiu să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar domnul arhitect şef Riti Oliver Raul să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 
Teritoriului. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Kiss Tiberiu: Comisia nr. III. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Riti Oliver Raul: 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? 25 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
9tiţi în este vorba proiecte finanţate din fonduri Solel Boneh. Este vorba de 1 milion de Euro, pentru fiecare 

lucrare separat. Este vorba de o investiţie foarte serioasă la nivelul acestor comune. La Zagon, deja se prevede o 
continuare a acestor lucrări, fiindcă o parte a comunei, încă nu a fost inclus în sistemul aceasta de canalizare. Ieri 
am purtat o discuţie cu domnul Ministru Borbély şi avem şanse mari de a continua lucrarea şi să cuprindem 
întreaga localitate.  

 
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Contractului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Covasna – România şi Universitatea de Pécs – 
Republica Ungară; 

 
Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor 

de specialitate, iar d-na consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului integrare europeană, 
relaţii externe, mass-media. 

 
Kopacz László: Comisia nr. I. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Molnár Endre: 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. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
Bagoly Miklós Levente: 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. 
 
Giliga Márta: Compartimentul integrare europeană, relaţii externe, mass-media propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre. 
 



Tatár Márta Éva: Am înţeles, că încep deja cursuri şi ar fi bine să ştim şi noi în ce domenii se vor organiza 
cursurile.  

Demeter János: Cu mare plăcere.  O să rog pe domnul director de la Centrul de Studii Europene, fiindcă 
acolo se vor desfăşura aceste cursuri, să vină cu o prezentare la următoarea şedinţă. Este vorba de cursuri foarte 
serioase. Deja, s-au găsit cursanţii care doresc să participe la cursuri. Ca şi noutate este un lucru foarte bun ca 
judeţul a început să lucreze cu universităţi, în acest caz cu Universitatea din Pécs.  

Dacă tot suntem la studii europene, trebuie să ştiţi că anul trecut la Bruxelles,  am semnat un contract de 
colaborare între Consiliul Judeţean Covasna respectiv Centrul de Studii Europene de la Arcuş şi Asociaţia 
Regiunilor Europene care a fost reprezentat de către secretarul general al acestei asociaţii, domnul Klaus Klipp. Am 
convenit atunci ca să începem să ţinem cursuri cu profesori din ţările dezvoltate a Europei, care să predea cursuri 
privind accesarea fondurilor Europene, privind munca, în Uniunea Europeană, constituţiile Europene. Pot să vă 
spun, cu mare bucurie că în perioada 27-29 noiembrie o să vină deja primii patru profesori din Marea Britanie, din 
Italia şi din Bruxelles, care încep cursurile pentru cei din administraţia publică. Sunt interesate toate judeţele care 
sunt membrii ai Asociaţiei Regiunilor Europene. Toţi colegii de la nivelul Consiliului Judeţean şi de la nivelul 
consiliilor locale, au posibilitatea de a învăţa foarte multe lucruri utile de la aceşti profesori.  

9erban Valeriu: Apropo de studii, am şi eu ceva de adăugat: - împreună cu Universitatea Babes-Bolyai 
respectiv Facultatea din Sf. Gheorghe, am iniţiat un fel de cercetare sau un fel de studii pe care vrem să facem 
împreună paralel  precum şi faptul că le am oferit ca studenţii să facă practică, mai ales cei care vor învaţă 
problemele de mediu. Facultatea din Sf. Gheorghe o să aibă două activităţi în două domenii, economia mediului 
respectiv ingineria mediului. În această direcţie eu le-am oferit ca să facă practică la noi.  

Ne-am adresat domnului ministru Korodi Attila în scris, am informat şi Prefectura, am avut discuţii şi cu 
domnul prefect, legat de un studiu privind posibilitatea folosirii nămolurilor de la staţiile de epurare. De exemplu 
numai la Sf. Gheorghe rezultă 5000 tone de nămol, care actualmente se depun pe rampa de gunoi, şi este 
nefolosit. Am avut o discuţie cu cineva din Franţa în legătură cu aceste nămoluri care ar putea fi o materie primă 
pentru anumite domenii, dacă găsim soluţia de folosire.  

 
Demeter János: Mulţumesc. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 25 de voturi  
 
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? - 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 25 de voturi „pentru”.  
 
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate; 

 
Înainte de a consulta preşedinţii comisiilor de specialitate doresc să fac cunoscut, că potrivit Proiectului de 

hotărâre trebuie să desemnăm un reprezentant al asiguraţilor din judeţului Covasna care să facă parte în Adunarea 
Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 
Henning László-János: Grupul de consilieri UDMR propune pe domnul consilier Tóth Zoltán.  
 
Demeter János: Consult dacă persoana propusă dacă acceptă desemnarea? 
Tóth Zoltán: Accept.  
 
Demeter János: Vă mulţumesc. 
 
Având în vedere ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se 

iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea consilierului vom folosii buletine de vot. 
 
Să luăm o pauză pentru completarea buletinelor de vot cu propunerea făcută. 
 
După pauză. 
Dl. Preşedinte Demeter János: Rog pe dl. secretar al judeţului să explice modul de desfăşurare a votării şi 

să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, după care să se 
treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: a explicat modul de votare şi a distribuit buletinele de vot pe bază de tabel nominal. Nu a 
participat la vot domnul consilier Tóth Zoltán.  

 
După votare. 
Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va încheia procesul verbal. 
 



După pauză. 
Îl rog pe dl. Henning László János, preşedintele comisiei de numărare a voturilor, să prezinte procesul-

verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în 
Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Henning László János: a prezentat procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor. 
 
Demeter János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 
 
Rog pe dl. secretar al judeţului să prezinte proiectul de hotărâre. 
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  
 
Demeter János: Rog pe domnii Molnár Endre şi Tóth Zoltán să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate, iar domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 
Economice.  

 
Molnár Endre: Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre şi-l propune spre adoptare. 
Tóth Zoltán: Comisia nr. V. a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 
 
Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
 
Demeter János: Vă consult, dacă în legătură cu materialul prezentat aveţi, completări, probleme de ridicat? 
Nu sunt. 
Supun la vot Proiectul de hotărâre. 
 
Cine este pentru? 24 de voturi  
Cine este contra? - 
Dacă se abţine cineva? 1 abţinere (Tóth Zoltán) 
 
În urma supunerii la vot se aprobă Hotărârea, conform proiectului de hotărâre, cu 24 de voturi „pentru” 1 

„abţinere”.  
 
La punctul şasesprezece al ordinii de zi avem cuprins Informarea privind stadiul procesului aflat pe rolul 

Tribunalului Covasna în dosarul nr. 867/119/2007 între medicii stomatologi, tehnicienii dentari şi Consiliul Judeţean 
Covasna; 

 
Aţi primit materialul de la acest punct al ordinii de zi. 
 
Vă consult, dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu această Informare. 
Nu sunt. 
Consiliul ia act de Informare. 
 
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 
 
 
 


