
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 27 februarie 2009, 

ora 10,00. 
 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 februarie 2009, 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, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 25 /20 februarie 2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 80/S/23 februarie 2009. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale „Observatorul de 

Covasna” şi „Háromszék” precum şi în săptămânalul „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, 29 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipseşte 

domnul consilier Bagoly Miklós Levente, dar urmează să sosească. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean 

Covasna. La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna nu  participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă, de drept, secretarul judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Márton Árpád - deputat; 

- D-na Török Zsuzsa – manager – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

- D-na Vass Mária – director general – 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 ordinare din data de 27 ianuarie 2009, 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 ianuarie 2009. 

 

Stimată doamnă, stimaţi domni 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. 

Înainte de a  trece la prezentarea proiectului ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord cu completarea acestuia cu 

încă două  puncte, şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului 

situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, judeţul Covasna, teren care este în proprietatea judeţului 

Covasna şi  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul de investiţii 

„Reabilitare drum judeţean DJ 121, Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100”, cu 

menţiunea ca acestea să fie punctele nr. 1 şi 2 al proiectului ordinii de zi iar celelalte proiecte/materiale vor fi 

renumerotate în mod corespunzător. 

După cum ştiu aţi primit aceste materiale şi au fost avizate favorabil de cele şapte comisii de specialitate. 

 

Vă consult dacă Dvs. aveţi propuneri sau probleme de adăugat la proiectul ordinii de zi? 

Solomon Ioan: La începutul sau la sfârşitul şedinţei aş avea o scurtă interpelare.  

Tamás Sándor: La sfârşitul şedinţei, este bine? 

Solomon Ioan: Da. Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Supun la vot completarea ordinii de zi conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.covasna.info.ro/


 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, judeţul Covasna; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul de investiţii 

„Reabilitare drum judeţean DJ 121, Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă şi canal din judeţul Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, pentru 

obiectivul de investiţii „Reamenajare, recompartimentare şi mansardare  imobil situat în str. Presei, nr. 8/A din 

mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu destinaţia de sediu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor Unice emise de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului 

şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 

privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane prin curse regulate în 

trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 al fondului de rulment propriu al judeţului Covasna; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

10. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al 

judeţului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea Regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor pentru 

domeniul public şi privat al judeţului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 211/2008 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

14. Raport de activitate al A.T.O.P Covasna pe anul 2008; 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Kiss Tiberiu: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. Ţinând cont de faptul că domnul comandant al 

Inspectoratului de Poliţie Judeţeană nu poate fi prezent la şedinţă, propun ca Raportul A.T.O.P. să fie scos de pe 

ordinea de zi.  Consider că ar fi bine ca şi dânsul să fie prezent când materialul va fi prezentat plenului.  

La şedinţa de data trecută au fost nişte probleme pe linie de ATOP. Rog colegii ca pe viitor când se discută  

asemenea probleme să aşteptăm, să fie de faţă persoana care este de specialitate sau care s-a ocupat de problema 

respectivă. Aşa putem evita discuţiile contradictorii, fără sens şi vom reuşi să rezolvăm problemele. Mulţumesc.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Supun la vot propunerea, domnului consilier Kiss Tiberiu, de a scoate punctul 14 de pe proiectul ordinii de 

zi, care va fi dezbătut la următoarea şedinţă ordinară sau extraordinară. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea punctului 14 de pe proiectul ordinii de zi.  

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi, cu cele 13 puncte rămase. 

Cine este pentru? 30 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 prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 2, 3, 5 şi 8 pentru adoptarea cărora 

este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).  



- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 9 şi 10 al ordinii de zi este necesar votul a două 

treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

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? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

Cu 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, judeţul 

Covasna; 

Acest proiect de hotărâre a fost conceput pentru a sprijinii consiliul local Sfântu Gheorghe, care 

intenţionează să depună proiectul „Planul intergat de dezvoltare pentru zona centrală a Municipiului Sfântru 

Gheorghe” şi în cadrul acestui program să facă un parc în zona respectivă. Am fost căutaţi cu rugămintea să-le dăm 

în administrare acest teren care este necesar la depunerea proiectului.  

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, dl. referent 

Teleki Csaba să prezinte Raportul Compartimentului administrarea patrimoniului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Teleki Csaba: Compartimentul de administrarea patrimoniului propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de 

ridicat? 

Tulit Attila: Ar fi bine, ca în viitor să fie schimbat ordinea, adică prima dată să fie dat terenul în 

administrare şi după aceea să fie pregătit proiectul în vederea depunerii spre finanţare. 

Tamás Sándor: Aveţi dreptate, dar fiind vorba de o problemă importantă trebuie să fim puţin mai 

indulgenţi. 

Varga Zoltán: În proiectul de hotărâre, pe care aţi primit înaintea şedinţei de astăzi, dintr-o greşeală de 

dactilografiere la art. 2 este trecut că se transmit Parcelele nr. 1 şi 2 în suprafaţă totală de 1098 mp arătate la art. 1 , 

în loc de Parcelele nr. 2 şi 3 a căror suprafaţă totală este de fapt 1098 mp. Noi am corectat această greşeală şi 

supunem aprobării plenului în această formă.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Joós Ştefan: Domnule preşedinte, noi în Comisia de sănătate am discutat despre această problemă şi 

suntem de acord să dăm în administrare acest teren, însă am avea nevoie de un teren pentru Centrul de urgenţă de la 

protecţia copilului. Am avut o încercare la primăria municipiului pentru a obţine un teren care să constituie aportul 

de 2% pentru depunerea unui proiect spre finanţare şi propun Consiliului Judeţean să înainteze Consiliului local o 

cerere ca şi ei să ne predea în administrare un teren pentru a putea demara demersurile în acest sens. 

Tamás Sándor: Rog pe domnul director Sztakics István Attila să facă demersurile necesare. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre, aşa 

cum a precizat domnul secretar.  

(A sosit domnul consilier Bagoly Miklós Levente. Sunt prezenţi toţi consilierii la şedinţă.) 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Covasna la proiectul de investiţii „Reabilitare drum judeţean DJ 121, Covasna – Zăbala – Imeni–Catalina- 

Tg. Secuiesc, km 32+000-49+100”; 

Expunerea la acest proiect o va face domnul, administrator public, Klárik László.  

Klárik László: După depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare, a intervenit o problemă, ne-am dat 

seama că de la momentul comandării studiului de fezabilitate, adică februarie anul trecut, şi până în momentul 

recepţionării studiului de fezabilitate, februarie a.c., P.U.G. celor două oraşe Tg. Secuiesc respectiv Covasna s-a 

modificat. În oraşul Covasna intravilanul a fost mărit cu 850 m spre Tg. Secuiesc, iar la Tg. Secuiesc a fost mărit cu 

125 m spre Covasna.  

Conform legislaţiei, drumurile judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de artă, 

amenajările şi accesoriile aferente sunt în administrarea consiliilor respective. Din acest motiv, noi am propus 

cooptarea celor două consilii locale ca parteneri în proiect, ei au acceptat acest lucru, respectiv diminuarea 



contribuţiei noastre cu suma aferentă celor 850 m, respectiv 125 m care se află în intravilanul celor oraşe, care este 

de 40 mii lei noi. Deci, contribuţia Consiliului Judeţean se diminuează cu această sumă.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru 

sectorul de apă şi canal din judeţul Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect 

şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare, recompartimentare şi 

mansardare  imobil situat în str. Presei, nr. 8/A din mun. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu destinaţia de sediu 

pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar 

dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci 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 Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef 

Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 



În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind 

transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011; 

 

Rog  pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. arhitect şef 

Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2009 al 

fondului de rulment propriu al judeţului Covasna; 

 

Calinic Sabin: Cred că ar fi util ca din acest proiect de hotărâre, şi anume suma prevăzută pentru plata 

Studiului de fezabilitate al Spitalului judeţean şi care reprezintă o sumă importantă, să fie amânate în vederea unei 

analize temeinice de către comisii şi de către plen. 

Noi, în Comisia juridică nu am acordat aviz în integralitate pentru proiectul de hotărâre, întrucât aveam 

obiecţiuni la aspectele arătate mai înainte. Am considerat că lipseşte temeiul juridic pe baza cărora se fixează 

sumele. 

Am solicita plenului să amânăm această parte din hotărâre.  

Fazakas Tibor: Avem o propunere la partea aceea de care a vorbit şi domnul Calinic Sabin. Noi ne 

bucurăm că se rezolvă problema sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, dar având în 

vedere că cheltuielile în acest sector afectează finanţele judeţului în procent de 40%, noi propunem ca să se facă un 

proiect care poate fi etapizat şi în prima etapă să se concretizeze lucrările strict necesare astfel încât clădirea să fie 

utilizabilă şi Direcţia să se poată muta în clădire.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

O să avem în vedere cele expuse de dumneavoastră. Am avut şi noi în vedere ca aceste lucrări să fie 

realizate în cel puţin două faze, anul acesta şi anul viitor.  

Deci, o să avem în vedere propunerea dumneavoastră şi o să venim în faţa plenului cu studiul de 

fezabilitate şi cu planul concret. 

În legătură cu propunerea domnului Calinic Sabin, de a scoate un singur punct din hotărâre adică partea 

care se referă la spital, cred că putem să fim de acord ca să facem o analiză mai profundă.. 

Supun la vot propunerea formulată de domnul Calinic Sabin de a modifica proiectul de hotărâre, în sensul 

neincluderii la „Alte cheltuieli de investiţii” suma de 4.212 mii lei, respectiv la partea de cheltuieli la capitolul 

„Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi – Spitale generale”, a aceleiaşi sume.  

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă modificarea propusă. 

 



Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil cu modificarea propusă.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma modificată. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului; 

 

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

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului 

bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. referent 

Teleki Csaba să prezinte Raportul Compartimentului administrarea patrimoniului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Teleki Csaba: Compartimentul administrarea patrimoniului propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind instituirea Regulilor şi 

dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului Covasna; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 



La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 7/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director 

executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 

2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 211/2008 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte Rapoartele de avizare, iar d-na 

director general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna. 
Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă aviz favorabil. 

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna propune pentru 

adoptare 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La ultimul punct al ordinii de zi avem cuprins Intervenţia domnului consilier Solomon Ioan.  

 

Solomon Ioan: Aş vrea să ridic o problemă sub formă de interpelare, în legătură cu situaţia de la S.C. 

Drumuri şi Poduri Covasna S.A. în care a fost implicat Consiliul Judeţean Covasna şi despre care presa a scris multe 

lucruri. La această societate este o atmosferă conflictuală. Oamenii fac probleme pentru că nu ştiu dacă mai au viitor 

la această societate. Spun că, de trei luni de zile au mers la serviciu degeaba pentru că nu au primit nimic de lucru, 

nici o sarcină de serviciu. Dacă este adevărat, este o situaţie în care Consiliul Judeţean ca şi autoritate care are în 

responsabilitate această societate, are datoria să intervină pentru a rezolva această situaţie.  

Întrebarea este: care este strategia Consiliului Judeţean şi planul pe viitor, în legătură cu această Societate 

Comercială şi cu soluţionarea problemei care este de interes general. 

Henning László-János: Mulţumesc. După cum ştiţi, acum câteva zile a avut loc şedinţa de Dialog social la 

care au participat şi sindicatele şi acolo s-au ridicat unele probleme referitoare la S.C. Drumuri şi Poduri Covasna 

S.A. Sindicatul a ridicat şi problema nevirării către sindicat a sumelor reţinute de conducere, de la membrii de 

sindicat, reprezentând cotizaţia de sindicat. Noi am solicitat sindicatului să depună la Consiliul Judeţean un 

Memoriu în acest sens, ca să putem să discută toate problemele lor în şedinţa de Dialog social respectiv la Consiliul 

Judeţean – sindicate şi direcţiunea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. 

În şedinţa următoare de consiliu vă vom prezenta un raport în acest sens.  

Joós Ştefan: Permiteţi-mi să intervin, pentru că am aprobat o hotărâre în legătură cu domeniul privat al 

judeţului şi mă bucur că se fac demersuri în legătură cu sediul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului. Am făcut parte din Comisia care a inventariat acest patrimoniu şi ceea ce îmi este încă neclar este situaţia 

imobilului care găzduieşte Centrul Stomatologic. A căpătat cumva o altă destinaţie în afară de cabinete 

stomatologice?  

Comisia, a propus adoptarea unei măsuri în acest sens, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu, ca reprezentat al 

comunităţii în Consiliul Judeţean Covasna, aş vrea să pot da un răspuns celor care mi se adresează în legătură cu 

strategia noastră legată de aceste cabinete stomatologice. 

Henning László-János: Trebuie să vă spun că s-a iniţiat o expertiză tehnică a structurii de rezistenţă a 

clădirii şi după ce se va face această expertiză putem să discută în plen de viitorul acestei clădiri.  

Bote Aurel: Clădirea prezintă un risc seismic.  



Varga Zolán: S-a ridicat problema dacă putem să vindem clădirea cu această defecţiune. Dacă, se decide 

că se va vinde, atunci va trebui să aducem la cunoştinţa publică faptul că structura de rezistenţă a clădirii este sau nu 

este afectată.  

Joós Ştefan: Termenul legal pentru a hotărî dacă vindem sau nu, expiră în luna mai, după care dacă 

decidem să nu vindem clădirea, aceasta trebuie adusă la standarde europene, ceea ce înseamnă noi investiţii.  

Varga Zolán: În cazul nostru nu se aplică această prevedere din lege întrucât după cunoştinţele mele, 

Centrul Stomatologic este situat în zona de protecţie a unui monument istoric, fiind exceptat de la vânzare conform 

art. 2 alin. (1) din OUG nr. 68/2008. 

Mulţumesc. 

Kiss Tiberiu: În legătură cu problema ridicată de domnul consilier Solomon Ioan, eu aş dori ca la şedinţa 

următoare să vină managerul general de la S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A., cu ultimele trei bilanţuri contabile. 

Atunci vom analiza problema societăţii, să vedem ce se întâmplă acolo. Trebuie să ascultăm ambele părţi, nu numai 

sindicatul.  

Domnul consilier Calinic Sabin ştie că a existat o hotărâre de a se vinde această societate şi nu ştim ce s-a 

întâmplat cu ea.  

Noi dorim ca la următoarea şedinţa să vină cineva din partea conducerii executive a Societăţii, care să ne 

prezinte situaţia financiară, ca să putem să ne apărăm şi să putem şi să atacăm. 

Henning László-János: Mulţumim. S-a consemnat şi acest lucru şi se vor rezolva şi aceste probleme.  

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Nu sunt.  

 

 Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 

 

 


