
 1 

      ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 27 februarie 2014, ora 12,00 

 

 

Dl. Henning László-János: Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este 

în concediu de boală, lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, 

în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 264/2012. 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

februarie 2014, 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. 30 /21 februarie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 35 /S/21 

februarie 2014. 

 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. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Moroianu Ioan, Orbán Miklós şi Tompa György. 

Henning László-János: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

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

de invitaţi participă: 

- Dl. Vargha Mihály – director, Muzeul Naţional Secuiesc; 

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

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

Kristóf”; 

- Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director, SC Drumuri şi Poduri Covasna SA; 

- 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 30 ianuarie 2014, a fost făcut 

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

http://www.cjcv.ro/
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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 ordinare din data 

de 30 ianuarie 2014.  

 

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 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional 

Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea 

şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural" în 

perioada 2014-2016; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea 

şi modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2014-2016; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, 

modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2014-2016; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Promovarea construirii 

terenurilor de joacă în localitățile județului Covasna” în perioada 2014-2016;  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în  

Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2013, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2014 în acest domeniu; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

23/2014 privind darea în administrare a unor imobile către Consiliul Județean 

Covasna și Asociația Vinca Minor pentru realizarea unor infrastructuri de vizitare  

prin  proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-

Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-

Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” 

finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 ”Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii”; 
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11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 6, alin. (3) al anexei nr. 2* la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri 

şi Poduri Covasna SA. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri 

Covasna, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport 

public declaraţi câştigători în urma atribuirii electronice din data de 14. 02. 2014; 

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

Socială şi Protecţia Copilului Covasna la selecţia şi implementarea de proiecte în 

cadrul programului RO10 „Copii şi tinerii în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 

regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” 

(CORAI), finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, apelul „Sinergii pentru viitor - 

copii în situaţii de risc”, cu proiectul „O şansă pentru copii în risc social”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului 

Covasna, în anul 2014”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a 

persoanelor Adulte cu Handicap; 

16. Raportul de activitate a unor comisii de specialitate pe anul 2013; 

17. Raport de activitate al unor consilieri judeţeni pe anul 2013; 

18. Raport privind activitatea Comisiei Tehnico-Economice în 2013; 

19. 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 

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 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- - pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 de pe ordinea de zi 

este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 



 4 

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 cu privire la 

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

judeţean pe anul 2014; 

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

Henning László-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? 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 doi 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 Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  
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Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

Henning László-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? 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 privind 

aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Keresztely Irma să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul 

Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

Henning László-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? 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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu 

destinație de cabinete medicale din mediul rural" în perioada 2014-2016; 

 

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.  
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Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Henning László-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? 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 cu privire la 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive 

din mediul rural” în perioada 2014-2016;   

 

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. 

Henning László-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? 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 privind 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 

din mediul rural” în perioada 2014-2016; 

 

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.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Henning László-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? 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 programului „Promovarea construirii terenurilor de joacă în localitățile 

județului Covasna” în perioada 2014-2016; 

 

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. 

Henning László-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? 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 privind 

desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în  Consiliul de Administraţie al 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS; 

 

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

desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în  Consiliul de Administraţie al 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK 
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KÖZTI TÁRSULÁS 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 Consiliul de Administraţie al 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK 

KÖZTI TÁRSULÁS vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László-János: Fracţiunea UDMR propune pe domnul consilier Grüman 

Róbert-Csongor.  

Alte propuneri dacă sunt? 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Grüman Róbert-Csongor: Accept.  

Henning László-János: Până când colegii pregătesc buletinele de vot mergem mai 

departe.  

 

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

aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor 

externe în cursul anului 2013, precum şi a programului cadru de acţiuni pe anul 2014 în 

acest domeniu; 

 

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

avizare, iar d-na consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului Relaţii 

externe, mass-media.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt/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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 23/2014 privind darea în 

administrare a unor imobile către Consiliul Județean Covasna și Asociația Vinca Minor 

pentru realizarea unor infrastructuri de vizitare  prin  proiectul „Managementul adecvat 

al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, 

Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad 

Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat prin POS Mediu - Axa Prioritară 4 

”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”; 
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila dl. şef birou Papucs András să 

prezinte Raportul comun al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului şi Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică, Administraţie Publică şi Dezvoltarea 

Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Papucs András: Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont propune pentru adoptare.  

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt/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 pentru 

completarea art. 6, alin. (3) al anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna SA. prin reorganizarea 

Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

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. 

Henning László-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? 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 doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind atribuirea licenţelor de traseu operatorilor de transport public declaraţi 

câştigători în urma atribuirii electronice din data de 14. 02. 2014; 

 

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

avizare, iar d-na consilier Varga-Berde Mária să prezinte Raportul de specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga-Berde Mária: Propunem pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

Henning László-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? 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 participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna la selecţia şi implementarea de proiecte în cadrul programului RO10 

„Copii şi tinerii în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin 

Granturile SEE 2009-2014, apelul „Sinergii pentru viitor - copii în situaţii de risc”, cu 

proiectul „O şansă pentru copii în risc social”; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György 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. 

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 



 11 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară 

activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2014”; 

 

Rog preşedinţii Ambrus József, Calinic Sabin şi Tompa György 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. 

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap; 

 

Rog preşedinţii Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezente Raportul de 

specialitate.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga Zoltán: Secretarul judeţului propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre. 

Henning László-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? 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. 

 

S-au confecţionat buletinele de vot, reluăm punctul opt de pe ordinea de zi.  

 

Dl. vicepreşedinte Henning László-János: Rog pe dl. secretar al judeţului Varga 

Zoltán 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. 

 

Dl. Secretar explică modul de desfăşurare a votării şi pe bază de tabel nominal 

distribuie buletinele de vot. 

 

După votare. 

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 desemnarea 

reprezentantului Judeţului Covasna în  Consiliul de Administraţie al ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS. 

 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul-verbal. 

Henning László-János: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal 

prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Henning László-János: 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. 

Henning László-János: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 

aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnii consilieri Cziprián-Kovács Lóránd, Goga Octavian şi 

Kulcsár-Terza József-György.) 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”,  se aprobă hotărârea conform 

propunerii. 

 

La punctul şaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a unor 

comisii de specialitate pe anul 2013; 

 

Aţi primit materialele. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materiale. 

 

La punctul şaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

unor consilieri judeţeni pe anul 2013; 

 

Aţi primit şi aceste materiale. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste materiale? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materiale. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport privind activitatea 

Comisiei Tehnico-Economice în 2013; 

 

Aţi primit şi acest Raport. 

Dacă sunt întrebări, propuneri pe marginea acestuia? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de material. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

La acest punct a solicitat cuvântul domnul Szotyori Nagy Áron.  

Poftiţi. 

Szotyori Nagy Áron: Mulţumesc. 

De aceea am venit la şedinţă în cască de protecţie, pentru că lucrările de reabilitare 

a clădirii în care suntem şi care au fost finalizate anul trecut au creat o situaţie 

periculoasă, pentru că cade molozul de pe clădire. 

Pe terenul meu a fost montată ţeava de evacuare a fumului, pentru care nimeni nu 

a solicitat acordul meu.  

Astăzi am depus o petiţie, la care am anexat şi nişte poze, în care am solicitat ca 

această situaţie să fie modificată în aşa fel încât să fie refăcut în starea iniţială.  

Ţeavă să fie montată pe partea dumneavoastră şi nu pe a mea şi dacă vă place să 

cadă molozul pe mine nu mă deranjează. 

Un alt lucru important despre care doresc să vorbesc este că atât în ziare cât şi 

între locuitor circulă povestea că eu am câştigat un proces şi plata daunei este o pagubă 
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imensă Consiliului Judeţean şi să donez suma respectivă Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, deoarece spitalul poartă numele bunicului meu, şi pe 

care este montată o placă în memoria bunicului. 

Aici aş dori să precizez că eu am fot iniţiatorul ca Spitalul să poată numele 

bunicului. 

După cine altcineva să fie numit spitalul, când bunicul meu a salvat mii de vieţi şi 

a slujit, timp de 45 de ani, locuitorii oraşului Sf. Gheorghe. 

Placa memorială am montat în comun dar eu am suportat atât costul pregătirii 

plăcii memoriale cât cheltuielile de protocol cu ocazia ceremoniei. 

Stimaţi domni şi doamne.  

Nu ştiu dacă există între dumneavoastră cineva care nu poate face distincţie cine 

trebuie să doneze.  

Accept că sunt oameni de afaceri care fac donaţii, dar nu accept ca cineva care 

timp de 17 ani a fost în proces cu statul Român, departe de familie şi după care am 

câştigat procesul la Curtea Supremă de Justiţie, n-ar trebui să vedeţi dumneavoastră cine 

ar trebui să plătească această sumă pe care am câştigat-o.  

Vă întreb: nu este posibil numirea unei comisii care să verifice cine este vinovat ca 

dumneavoastră trebuie să plătiţi suma respectivă din banii publici? 

Eu pe cheltuiala mea proprie am umblat la Bucureşti timp de 17 ani. 

Cum este posibil, că în sentinţă nu face referire la acte normative, ci scrie cu litere 

îngroşate că: „Este de interes naţional de a nu restitui acest imobil.” 

În anul 1971, noi în mod nedrept şi în baza unei legi false, am fost daţi afară din 

casă.  

Cum este posibil ca din 803 cereri de retrocedare au fost retrocedate numai 57 de 

imobile?  

Nu doriţi să înfiinţaţi o comisie şi să vedeţi cui au fost restituite acele 57 de 

imobile şi astăzi în proprietatea cui sunt? 

Cum este posibil, ca cineva din Judeţul Covasna, a putut să facă rost de 6000 

hectare de pădure, şi pentru noi nu au fost în stare să restituie 3 hectare? 

Nu vă supăraţi că vă întreb, dar timp de 23 de ani n-aţi fost în stare să verificaţi 

aceste lucruri? 

În faţa Hotelului Bodoc sunt expuse fotografii frumoase şi colorate, dar titlul de 

proprietate încă nu este rezolvat. 

La ştrandul municipal se fac renovări, dar nici până azi n-au plătit nici un ban 

despăgubire pentru terenul pe care se află ştrandul. 

Când aveţi de când să plătiţi despăgubiri? 

Vă rog, să nu mai jigniţi membrii familiei Fogolyán când şi astăzi sunt folosite 

bunurile noastre de locuitorii oraşului.  

Rog respect faţă de familia Fogolyán, pentru că ei au făcut ceva în favoarea 

locuitorilor oraşului Sf. Gheorghe. 

Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. 

Henning László-János: În legătură cu prima problemă amintită de 

dumneavoastră, pot să vă spun că va fi rezolvată.  

Iar în legătură cu donaţia vă fac cunoscut că n-am glumit deloc. 

Desigur n-am spus să donaţi toată suma care a fost virată în contul 

dumneavoastră.  
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Szotyori Nagy Áron: Nu vă supăraţi dar Consiliul Judeţean n-a virat 600 de mii 

de euro.  

Henning László-János: În total aţi primit suma de 600 de mii de euro, de la 

Consiliul Judeţean, de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului etc.  

Szotyori Nagy Áron: Consiliul Judeţean n-a plătit 600 de mii de euro. 

Henning László-János: Este vorba de suma plătită din bugetul Consiliului 

Judeţean Covasna.  

Când v-am văzut că veniţi la şedinţă am crezut că de aceea veniţi să donaţi o 

măcar o sumă simbolică. 

Era un gest simbolic. 

Vă mulţumesc. 

Szotyori Nagy Áron: Dumneavoastră ar trebui să fiţi primii care donează.  

 

Henning László-János: 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  

 


