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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 31 octombrie 2013, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 31 

octombrie 2013, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 212/25 octombrie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 163/S/25 

octombrie 2013. 

 Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din 

cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Fekete Carol, Goga Octavian, Klárik 

Attila şi Tatár Márta Éva.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Înainte să intrăm în dezbateri aş dori să vă informez că cetăţenii Antal Árpád 

András şi Tamás Sándor au iniţiat în numele UDMR-ului o strângere de semnături, 

pentru a include pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului prin care cetăţenii se pot 

pronunţa cu „DA” sau „NU” la următoarea întrebare: Sunteți de acord ca județele 

Harghita, Covasna și Mureș să se constituie într-o singură regiune de dezvoltare, cu 

centrul regiunii în municipiul Târgu Mureș?”. 

Am iniţiat împreună cu domnul Antal Árpád András această strângere de 

semnături unde s-au strâns 33.594 de semnături. 

Aceste semnături au fost predate secretarului judeţului şi la şedinţa următoare 

care va avea loc în data de 14 noiembrie 2013 vom include pe ordinea de zi acest proiect 

de hotărâre. 

Semnăturile au fost strânse din peste 110 localităţi din judeţ, împreună cu 

UDMR, PCM, Consiliul Naţional al Secuilor, cu sprijinul organizaţiilor de tineret şi a 

bisericilor tradiţionale maghiare. 
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Urmează punerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 14 noiembrie a 

proiectului de hotărâre întocmit în acest sens şi dezbaterea acestuia de către plenul 

Consiliului Judeţean. 

Kulcsár-Terza József-György: PCM-MPP a fost de acord cu această asociere 

pentru că este foarte important să fim uniţi în asemenea probleme naţionale. 

După părea mea ar fi bine, ca în data de 14 noiembrie, când noi o să avem inclus 

pe ordinea de zi a şedinţei acest proiect de hotărâre chiar în ziua aceea să aibă şedinţă şi 

Consiliul Judeţean Harghita şi să aibă inclus pe proiectul ordinii de zi proiectul de 

hotărâre  

Mulţumesc şi sper că Prefectura nu va împiedica voinţa poporului.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. 

director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile 

ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă al acestuia, conform Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi 

participă:  

 

- Klárik László Attila – senator; 

- Fejér László-Ödön – deputat; 

- D-na. Vass Mária – director general, DGASPC Covasna; 

- Dl. András-Nagy Róbert – director, Spitalul Judeţean de Urgenţă ,,Fogolyán 

Kristóf”; 

- Dl. Fejér Alexandru – director general, S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu 

Gheorghe; 

- Dl. Borsai Gheorghe – director, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Covasna; 

- D-na. Sebestyén Piroska – director general, Şcoala Specială Sf. Gheorghe; 

- Dl. Dr. Székely Zsolt – Conferenţiar universitar, responsabil program 

Administraţie Publică - Universitatea Babeş-Bolyai, prin extensia Universitară 

Sfântu Gheorghe - Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 

Comunicării; 

- 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 26 septembrie 2013, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv 

la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

http://www.cjcv.ro/


 3 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 26 septembrie 2013.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 

octombrie 2013, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 10 octombrie 2013.  

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

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

domnului Fekete Carol; 

2. Proiect de hotărâre privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2013; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe anul 2013; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii cu care va fi implicat judeţul Covasna 

în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii 

de urgenţă în zone greu accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor 

publice subordonate acestuia, pentru anul 2014; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

133/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în 

consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi 

în consiliile consultative ale Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona şi în colegiul director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

http://www.cjcv.ro/
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9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna, ca 

membru în Consiliul de Administrație a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe; 

11. Proiect de hotărâre privind declararea ca abrogate a unor hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean 

Covasna cu Universitatea Babeş-Bolyai, prin extensia Universitară Sfântu Gheorghe-

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi cu Fundaţia 

Centrul de Analiză, Management şi Politici Publice în vederea finanţării şi realizării 

în comun a unor proiecte de interes public judeţean; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna cu comuna Bodoc prin Consiliul local al comunei Bodoc în 

vederea conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentului istoric 

”Castelul Mikó” din comuna Bodoc, sat Olteni, jud. Covasna; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe ca parteneri în proiectul depus de Asociaţia pentru Protecţia Familiei 

„Életfa” Sfântu Gheorghe; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna la proiectul „Regiunile europene în favoarea 

incluziunii sociale”, în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni”, Măsura 1.2: 

Reţele de oraşe/regiuni înfrăţite; 

18. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 
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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, 4, 5, 12, 14, 16 şi 17 pentru adoptarea cărora este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

 

Cziprián-Kovács Loránd: Nu voi participa la dezbaterea şi la votul proiectului 

de hotărâre de la punctul 12 de pe ordinea de zi.  

Tamás Sándor: Bine. Mulţumim. 

 

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 26 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Fekete Carol; 

 

Rog pe domnul Calinic Sabin preşedintele Comisiei Juridice să prezinte 

Raportul de avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Calinic Sabin: prezintă raportul de avizare. 

Sztakics István Attila: Direcţie Juridică, Administraţie Publică şi 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
(După adoptarea acestei hotărâri, numărul consilierilor în funcţie a devenit 29.) 

 

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

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2013;  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass Istvánsă prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Este prezent domnul director Borsai Gheorghe şi vă stă la dispoziţie. 

Nu sunt observaţii.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea activităţii cu care va fi implicat judeţul Covasna în managementul şi 

implementarea proiectului „Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu 

accesibile” şi a cheltuielilor legate de proiect; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass Istvánsă prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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.  

Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint un slide show despre activitatea Consiliului 

Judeţean Covasna în ceea ce priveşte îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă. 

Prezintă un slide show.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice subordonate acestuia, pentru 

anul 2014; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass Istvánsă prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass Istvánsă prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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.  
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Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 133/2013 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie ale 

instituţiilor publice din subordinea acestuia, precum şi în consiliile consultative ale 

Direcţiei pentru Sport a Judeţului Covasna şi Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig-Hídvégi Idősök Otthona şi în colegiul director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

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

desemnează reprezentantului judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean 

Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot 

secret”, pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe, vom folosi buletine de 

vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Pethő István: PCM-MPP propune pe domnul Kulcsár-Terza József-György.  

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt.  

Întreb pe domnul Kulcsár-Terza József-György dacă acceptă desemnarea. 

Kulcsár-Terza József-György: Accept. 

 

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest 

punct şi mergem mai departe.  

 

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

desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület”; 
 

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

desemnează reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület” şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna 

potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, 

pentru desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”, vom folosi buletine de vot. 
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Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul Kovács Ödön.  

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt.  

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm şi acest punct şi 

mergem mai departe.  

 

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

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna, ca membru în Consiliul de 

Administrație a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 
 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind declararea ca abrogate a unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna; 
Este vorba de 9 hotărâri, devenite desuete, deci nu au cerinţă de aplicare şi 

propunem abrogarea lor. 

 

Rog pe domnul Calinic Sabin preşedintele Comisiei Juridice prezinte Raportul 

de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Calinic Sabin: Prezintă raportul de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind asocierea Judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Universitatea 

Babeş-Bolyai, prin extensia Universitară Sfântu Gheorghe-Facultatea de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comunicării şi cu Fundaţia Centrul de Analiză, Management şi 

Politici Publice în vederea finanţării şi realizării în comun a unor proiecte de interes 

public judeţean; 
 

Este un lucru interesant pentru că, după cunoştinţele mele, este prima ocazie, 

după 23 de ani, când Consiliul Judeţean Covasna intenţionează să se asocieze cu o 

facultate pentru a face studii în ceea ce priveşte atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna 

şi lărgirea sferei de atribuţii.  

Este bine venită această iniţiativă, deocamdată pentru un an şi după aceea o să 

vedem şi în perspectivă asocierea cu Universitatea Babeş-Bolyai, extensia Universitară 

Sfântu Gheorghe-Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării de a 

produce studii în ceea ce priveşte atribuţiile Consiliului Judeţean Covasna şi desigur şi 

a instituţiilor subordonate.  

Pe lângă domnul consilier Cziprián-Kovács Loránd, care este profesor 

universitar, este prezent şi domnul profesor Dr. Székely Zsolt dacă doreşte să ne spună 

ceva despre această asociere.  

Székely Zsolt: Stimate domnule preşedinte,doamnelor şi domnilor.  

Înainte de toate aş dori să precizez că din nefericire domnul decan al facultăţii, 

nu poate fi prezent pentru că este plecat în străinătate, este plecat în China şi nu poate 

participa la această şedinţă. 

De asemenea nu pot participa nici reprezentanţii Fundaţiei respective datorită 

faptului că mâine este 1 noiembrie, ziua comemorării morţilor, n-au putut venii pentru 

că sunt de la Cluj. 

Această asociere între Consiliul Judeţean Covasna cu Universitatea Babeş-Bolyai, 

prin extensia Universitară Sfântu Gheorghe-Facultatea de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comunicării, vizează de fapt două obiective şi anume: în cadrul 

practicii profesionale a studenţilor extensiei, studenţii noştri o să efectueze o serie de 

studii, sondaje de opinie şi nu numai, făcând cunoştinţă astfel cu instituţiile 

administrative ale judeţului nostru. 

Eu consider că această colaborare va fi deosebit de benefică şi avantajoasă pentru 

ambele părţi.  
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Cel de al doilea obiectiv se referă la organizarea unor cursuri de limbă şi cultură 

maghiară, pentru cei interesaţi, mai ales pentru angajaţii instituţiilor de administraţie 

publică dar şi de etnie română ale judeţului nostru.  

Este o iniţiativă deosebit de benefică, îndrăzneață şi binevenită.  

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă aveţi observaţii? 

Bedő Zoltán: Stimate domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor.  

Eu mă bucur mult de această asociere şi aş dori să propun domnilor profesori ca 

în viitor să încerce să pătrundă cu această iniţiativă şi în alte domenii. 

Vă mulţumesc. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Klárik László: Stimate domnule preşedinte, stimaţi consilieri şi invitaţi. 

Doresc şi eu să felicit această colaborare cu o instituţie ştiinţifică prestigioasă a 

oraşului nostru. 

Sunt convins că acele cunoştinţe academice care s-au acumulat pot fi valorificate 

extraordinar de bine şi eficient în administraţia publică reală, pe de altă parte sunt 

convins că atât cadrele didactice cât şi studenţii extensiei universitare o să aibă de 

profitat din această colaborare prin plusul de abordare practică a procesului de 

învăţământ.  

Mulţumesc şi felicitări pentru această colaborare. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass István şi dl. director executiv Sztakics 

István Attila să prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Cziprián Kovács Loránd.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

Sau confecţionat buletinele de vot, reluăm punctul opt de pe ordinea de zi.  
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Rog pe dl. director executiv Sztakics István Attila să explice modul de 

desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice 

şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Distribuie buletinele de vot şi explică modul de votare.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru reprezentantului 

judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale Sfântu 

Gheorghe. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II, IV, V şi VIII 

să prezinte Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv adjunct Vass Istvánsă 

prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass István: 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul nouă de pe ordinea de zi.  

Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de validare, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru reprezentantul 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul verbal. 
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Tamás Sándor: Mulţumim. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul 

de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică Administraţie Publică şi 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 
 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár–Terza József-György: Fracţiunea PCM-MPP nu sprijină deloc 

achiziţionarea serviciilor juridice cum nu a sprijinit nici până acum.  

Şi în cazul depozitului de deşeuri, de la Leţ, am pierdut procesul aşa că noi ne 

vom abţine la vot.  

Tamás Sándor: Eu totuşi propun să-l ascultăm pe domnul director al Spitalului 

s-ar putea să aibă argumente care o să vă convingă. 
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András-Nagy Róbert: Cum v-am prezentat şi în cadrul comisiilor de specialitate 

este vorba despre procese cu privire la litigii de muncă, disciplina muncii. 

Trebuie să creăm precedente bine fundamentate prin sentinţe adecvate şi din 

acest motiv este oportun ca apărarea Spitalului să fie făcută de către un avocat sau o 

firmă de avocatură care sunt mai specializaţi în domeniu de cât colegii noştri. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Subliniez că este legal ceea ce propune domnul director. 

Ceea ce nu a spus domnul director este că vor să ocolească situaţia când juriştii 

spitalului reprezintă instituţia împotriva propriilor colegi. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 2 abţineri (Kulcsár-Terza József-György şi Pethő 

István) 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru” şi 2 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu 

comuna Bodoc prin Consiliul local al comunei Bodoc în vederea conservării, restaurării 

şi punerii în valoare a monumentului istoric ”Castelul Mikó” din comuna Bodoc, sat 

Olteni, jud. Covasna; 
 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Tamás Sándor: Aş dori să menţionez că acum un an, un an şi jumătate am fost 

contactaţi de proprietarii Castelului Mikó, că au intenţia de vânzare a imobilului 

respectiv şi acum am ajuns faza în care, cu permisiunea dumneavoastră, am putea să 

dăm un semnal pozitiv că noi avem intenţia de cumpărare.  

„Noi” fiind o asociere între Judeţul Covasna şi Comuna Bodoc în proporţie de 

50-50%. 

Motivul pentru care ar fi bine să decidem să cumpărăm imobilul este că anul 

viitor se va deschide posibilitatea de a atrage fonduri Europene şi pentru reabilitarea 

monumentelor istorice.  

Cei care cunosc Castelul din Bodoc ştiu forte bine că este un monument istoric 

foarte frumos pe o suprafaţă de 9 ha şi un castel imens.  
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Anul viitor am putea accesa fonduri Europene pentru reabilitarea acestui imobil, 

altfel nu avem posibilitate de a face rost suma necesară reabilitării.   

Despre asta este vorba în proiectul de hotărâre şi când o să avem acceptul 

Consiliului Judeţean o să încheiem un contract de asociere cu Comuna Bodoc, care la 

rândul lui tot aşa va adopta o hotărâre a Consiliului Local. 

O să numim o comisie, un expert care va face evaluarea imobilului şi după 

negocierile cu proprietarii o să venim cu rezultate în faţa plenului Consiliului Judeţean.  

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

de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Am două observaţii: una referitor la art. 5, alin. (3) 

din proiectul de hotărâre unde scrie „Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului 

Judeţean Covasna ca în actul de desemnare al comisiei care va participa la negociere, să 

stabilească suma maximă până la care poate să negocieze comisia.” 

Propun să scoatem acest alineat pentru că expertul va stabili valoarea şi comisia 

va veni cu rezultatul negocierilor în faţa plenului şi noi trebuie să aprobăm suma cu 

care se va cumpăra. 

A doua observaţie este legată de Contractul de asociere unde la art. 1 alin. (1.1) 

scrie: „Părţile contractante se asociază în vederea includerii în circuitul turistic…”. 

Sztakics István Attila: Dumneavoastră aţi solicitat materiale înainte să fie 

publicate pe site-ul instituţiei şi de aceea aveţi o variantă mai veche.  

În varianta care a fost publicată pe site şi care a fost prezentată şi în comisiile de 

specialitate nu scrie aşa ceva. 

Henning László János: Vă citesc obiectul Contractului de asociere: „Părţile 

contractante se asociază în vederea conservării, restaurării și punerii în valoare a 

monumentului istoric CV-II- m-A-13242 „Castelul Mikó” din Comuna Bodoc, sat 

Olteni, județul Covasna.” aşa scrie la art. 1, alin. (1.1) din Contractul de asociere.  

Kulcsár-Terza József-György: Bine. Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Revenind la prima observaţie a domnului consilier, deci să 

scoatem de art. 5 alin.(3) şi anume: „Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean 

Covasna ca în actul de desemnare al comisiei care va participa la negociere, să 

stabilească suma maximă până la care poate să negocieze comisia.” şi restul alineatelor 

să fie renumerotate, care din punctul meu de vedere este acceptabil. 

Vă consult, dacă aveţi alte observaţii sau probleme de ridicat? 

Sebestyén Piroska: Cum a spus şi domnul preşedinte Castelul este înconjurat de 

o suprafaţă de teren de 9 ha şi este singura instituţiei de învăţământ special care are 

internat. 

Întrebarea mea este ce se va întâmpla cu această instituţie? 

Tamás Sándor: Se schimbă numai proprietarul.  

Momentan sunt patru proprietari care trăiesc în Germania şi administratorul este 

Consiliul Judeţean Covasna, dacă reuşim să cumpărăm atunci proprietarul va fi Judeţul 

Covasna şi Comuna Bodoc iar Consiliul Judeţean Covasna va fi administratorul 

imobilului în continuare.  

Sebestyén Piroska: Mulţumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenţii dacă sunt? 
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Keresztely Irma: Aş dori să completez cele auzite cu o informaţie pe care am 

prezentat-o şi în şedinţa comisiei de specialitate şi anume: în perioada 2014-2020, din 

fonduri Europene vor putea fi accesate sume imense pentru reabilitare şcoli şi 

construire şcoli în acest sens s-au început pregătirile. 

Asta însemnă că pe termen lung trebuie să ne gândim la viitorul şcolii speciale de 

la Olteni. Acest viitor nu însemnă terenul de pe lângă Castel, ci o clădire modernă care 

va fi construită după cerinţele şi necesităţile specifice şcolii speciale. 

Eu cred că prin programe putem rezolva construirea unei asemenea clădiri şi 

cred că trebuie să aducem şcoala specială mai aproape de municipiu. 

Trebuie să fim foarte atenţi şi să rezolvăm definitiv problema învăţământului 

special din judeţ.  

Ceea ce este la Olteni se poate considera o rezolvare provizorie pentru că nu 

corespunde cerinţelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte creşterea şi educarea 

copiilor cu dizabilități. 

Tamás Sándor: Deocamdată trebuie să aducem mai aproape problema 

proprietăţii şi pe termen lung o să găsim o soluţie optimă şi pentru şcoala specială.  

În acest moment nu se va schimba nimic în activitatea şcolii speciale din Olteni. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare formulată de 

domnul consilier Kulcsár-Terza József-György.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

propunerea formulată de domnul consilier Kulcsár-Terza József-György. 

 

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

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale; 
 

Rog pe domnii Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar d-na consilier Varga Berde Mária să prezinte Raportul Administratorului 

Public.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga Berde Mária: Administratorul public 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.  
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Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna şi a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe ca parteneri 

în proiectul depus de Asociaţia pentru Protecţia Familiei „Életfa” Sfântu Gheorghe; 
 

Gáj Nándor: Având în vedere că deţin funcţia de director al Școlii Populare de 

Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, care participă la proiect, nu voi participa la deliberare 

şi nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate nr. I, II, IV şi V 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 rapoartele de avizare.  

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? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna la proiectul „Regiunile europene în favoarea incluziunii sociale”, în 

cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni”, Măsura 1.2: Reţele de oraşe/regiuni 

înfrăţite; 

 
Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan 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. 
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Nu s-a înscris nimeni. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


