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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 30 octombrie 2014, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30 

octombrie 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. 228/24 octombrie 2014, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 157/S/24 

octombrie 2014. 

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

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

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 a acestuia, conform Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008.  

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi domnul director Sztakics István Attila? 

Sztakics István Attila: Dl. Președinte, sunt prezenți 25 consilieri judeţeni din cei 

30 în funcţie. Lipsesc: dl. Calinic Sabin,  dl. Goga Octavian, dl. Tompa György, dl. Klárik 

Attila, și dl. Dezső Csongor. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. Având în vedere că sunt prezenți 25 de consilieri din 

cei 30 din funcție declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

participă nimeni. 

 iar în calitate de invitaţi participă:  

- Klárik László Attila – senator; 

- Obreja Marius Lucian – senator; 

- Dl. Fejér Alexandru –  S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe; 

- 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 24 septembrie 2014, 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 observații la 

conţinutul acestuia. 

 

http://www.cjcv.ro/
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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 24 septembrie 2014.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 octombrie 

2014, 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 observații 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 9 octombrie 2014. 

 

La fel şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 15 octombrie 2014, 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 

observații 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 15 octombrie 2014. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi au putut fi studiate 

pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna în format electronic.  

Vă consult, dacă aveţi obiecţii, propuneri legate de proiectul ordinii de zi? 

Kulcsár Terza József György: Propun scoaterea punctului 12 de pe ordinea de zi. 

Este vorba despre imobilul Școlii speciale din Olteni. Parcurgând materialul, respectiv 

consultându-vă cu direcția de specialitate am ajuns la concluzia că nu se poate distinge 

care imobil va fi administrat de Școala specială Olteni și care de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna. Nu reiese acest lucru din cuprinsul 

proiectului de hotărâre, drept urmare propun scoaterea acestui proiect de hotărâre de pe 

ordinea de zi iar până la ședința viitoare se vor clarifica aceste aspecte. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Tamás Sándor: Dacă ar trebui premiat care este consilierul județean cel mai activ și 

cu cele mai multe intervenții eu l-aș propune pe domnul Kulcsár Terza József György. 

Mulțumim observațiile, sunt pertinente și propun scoaterea acestui punct de pe ordinea 

de zi. 

Totodată aduc la cunoștință că săptămâna viitoare, pe data de 05.11.2014 vom 

organiza o ședință extraordinară la Tg. Secuiesc, la Centrul de plasament nr. 2, pentru că 

dorim să acostăm un nume instituției respective. În ședința respectivă vom adopta și 

hotărârea prin care vom schimba denumirea instituției. 

 

Dacă mai sunt și alte intervenții? 

Nu sunt. 

Supun aprobării scoaterea de pe proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi punctul 

nr. 12 și anume Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii Speciale Sf. Gheorghe a 

clădirilor și terenurilor ce aparțin - în cotă parte de ½ - proprietății private a județului 

Covasna,necesare desfășurării activității acestora. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea de pe proiectul ordinii de zi al 

punctul nr. 12. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul 

III 2014; 

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

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2014 ; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru anul 2015 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi 

din cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune – H{romszék”; 

8. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. 

Gheorghe; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Covasna 

în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe; 



 4 

10.  Proiect de hotărâre acordarea unui mandat special reprezentantului 

județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor al S.C. Gospodărie Comunală 

S.A. - Sf. Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru majorarea capitalului social al 

S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe; 

11. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de reparații 

urgente de către comuna Bodoc asupra acoperișului unui imobil aflat în coproprietatea 

județului Covasna și a comunei Bodoc; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de asociere intervenit 

între judeţul Covasna și judeţul Braşov în vederea reabilitării în comun a unor drumuri 

județene; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 110/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu 

de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” Sfântu Gheorghe”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean; 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei prevăzute la art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2013 pentru aprobarea restricţionării 

temporare a traficului greu în perioada 15 noiembrie 2013 - 30 aprilie 2014 pe drumul 

comunal DC14, la sfârşit de săptămână şi în zilele de sărbători legale, aflat în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

16. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea siglei Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont și a mărcii proprii ale ariilor naturale 

protejate aflate în administrarea sau custodia Consiliului Județean Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul 

Programului „Rețeaua Centrelor de Informare Europe Direct”, pe anul 2015; 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

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 
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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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4 și 12 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctul 11 de pe ordinea de zi este 

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

 

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

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru?  26 de voturi 

Cine este contra?  - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu  26 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

Tamás Sándor: Bine. Mulţumesc. 

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

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 10/2013 privind stabilirea taxelor 

şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna;  

 

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: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

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

completări, probleme de ridicat?  

Gáj Nándor: Având în vedere că sunt directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

care este instituţia subordonată Consiliului Judeţean Covasna nu voi participa nici la 

deliberare şi nici la vot la primul punct de pe ordinea de zi. 

 

Tamás Sándor: Dacă mai sunt și alte intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

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

proiectului de hotărâre.  

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 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: Direcția 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 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: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Aș vrea să vă informez că în urma lobby-ului pe care l-am făcut și a argumentelor 

noastre, am obținut aproape 2 milioane de euro de la București din diferite fonduri 

guvernamentale în vistieria Consiliului Județean Covasna, respectiv al instituțiilor 

subordonate și anume dau câteva poziții: în urma rectificării bugetului statului județului 

Covasna a revenit 1,9 milioane lei; pentru asfaltarea drumurilor județene 3,6 milioane lei; 

pentru acoperirea cheltuielilor privind plata către dl. Szotyori Nagy Aron am primit 
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suma de 2,5 milioane de lei; iar pentru DGASPC Covasna suma de 1,6 milioane de 

lei, în total aproape 9 milioane de lei. 

(În timpul prezentării a sosit domnul consilier Dezső Csongor. Sunt prezenţi la 

şedinţă 26 de consilieri judeţeni şi preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.) 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?  27 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 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 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 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: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 

 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Aș vrea să vă informez că este vorba de bugetul aferent anului 2015 al biroul nostru 

Europe Direct care este finanțat 50% din bugetul Consiliul Județean Covasna și 50% din 

bugetul UE, suma totală este de 40 mii de euro, deci 20 de mii de euro finanțăm noi. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?  27 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

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

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor 

publice subordonate acestuia; 

 

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: Direcția 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?   27 de voturi 

Este cineva contra?    - 

Dacă se abţine cineva?   - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna; 

 

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: Direcția 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?  27 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 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 funcții al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – H{romszék”; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin și pe doamna Keresztely Irma să 

prezinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. director executiv 

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Ferencz Lajos: Direcția economică propune pentru adoptare proiectul de hotărâre. 
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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?  27 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind încetarea 

mandatului reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

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

 

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

avizare, iar d-nal. director executiv adjunct Domokos Réka să prezinte Raportul 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Domokos Réka: Direcția 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/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?  27 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

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

desemnarea reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

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

 

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

desemnează un consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea 

unui consilier judeţean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna 

vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning Lászlo János: Propun pe dl. Sz{sz Jenő. 
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Tamás Sándor: Dacă mai sunt și alte propuneri? 

Nu sunt. Atunci rog Direcția Juridică, Administrație Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului să confecționeze buletinele de vot. 

Să luăm o pauză de 10 minute 

 

După pauză. 

 

Dl. Preşedinte Tamás Sándor: 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. 

 

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 Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. 

Gospodărie Comunală S.A. Sf. Gheorghe. 

 

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.  

 

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.  

 

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? 27 de voturi  

Este cineva contra?  - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre acordarea unui 

mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor 

al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe, în scopul luării unei hotărâri pentru 

majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe; 
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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 să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

 

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

de ridicat? 

Pethő István: Am o întrebare legată de majorarea capitalului social. Se majorarează 

capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Sf. Gheorghe de la suma de 

1.700.000 lei la suma de 8.400.000 lei prin aport în numerar și în natură. Care sunt 

obiectele cu care se majorează capitalul social prin aport în natură. 

Fejér Alexandru: În 2009 când s-a transformat Gosp Com-ul atunci sediile unde au 

funcționat serviciile de gospodărie comunale au fost preluate de către consiliile locale. 

Acum s-a hotărât să se restituie aceste locații la Sf. Gheorghe, Covasna, Tg. Secuiesc și 

Întorsura Buzăului. Sunt locațiile în care funcționăm și funcționam și până azi, dar 

pentru care am plătit chirie. 

Fölöp Csaba: Doresc să fiu informat dacă consiliile locale în cauză au adoptat 

această hotărâre sau nu. 

Fejér Alexandru: Da. 

Fölöp Csaba: Se schimbă procentul de deținere a acțiunilor. 

Fejér Alexandru: Nu. Pentru că așa era prevăzut în contractul încheiat cu BERD-ul. 

Județul Covasna și municipiul Sf. Gheorghe să fie cu 65%. 

Fölöp Csaba: Am observat că Județul Covasna nu dorește să cumpere noi acțiuni. 

Tamás Sándor: Rămânem în societate dar nu cumpărăm noi acțiuni.  

Fejér Alexandru: Ar trebui. Am avea nevoie. 

Tamás Sándor: Sprijinim și în continuare munca dumneavoastră. ”Mai bine sângele 

și viața, dar grâul nu-l dăm”. 

Cunoașteți această legendă? 

Cu ocazia unei bătălii Bethlem Gábor a ajuns la intrarea satului Cernat și a solicitat 

sprijinul localnicilor, la care răspunsul localnicilor a fost că mai bine dăm sângele ori 

viața, dar grâul nu-l dăm. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

  

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra?  - 

Dacă se abţine cineva? 3 abțineri (Fülöp Csaba, Kulcs{r Terza József György, 

Bedő Zolt{n) 

 

În urma supunerii la vot cu 24 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre.  

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

acordul pentru executarea lucrărilor de reparații urgente de către comuna Bodoc asupra 

acoperișului unui imobil aflat în coproprietatea județului Covasna și a comunei Bodoc; 
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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 să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Domokos Réka: Direcția 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?  27 de voturi 

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

modificarea Acordului de asociere intervenit între judeţul Covasna și judeţul Braşov în 

vederea reabilitării în comun a unor drumuri județene; 

Țin să vă informez că am încheiat un acord de asociere cu județul Brașov în 

vederea reabilitării în comun a unor drumuri județene, pe care dorim să îl modificăm. 

Având în vedere faptul că tronsonul de drum aferent județului Covasna care urmează a 

fi reabilitat constituie mai mult de jumătate din întreaga lungime a drumurilor județene 

vizate de asociere, având în vedere discuțiile purtate la nivelul conducerilor celor două 

județe, părțile de comun acord au propus ca liderul asocierii să fie Consiliul Județean 

Covasna. Ruta este: Băile Malnaș - Micfalău - Bățani – Baraolt –Ormeniș - Apața – 

Măgheruș. Asta intenționăm și eu sper că vom avea câștig de cauză în cadrul proiectului 

(Se prezintă un slide show).  

 

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

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila și dl. șef serviciu Biszok Attila-

Zsolt să prezinte Raportul comun al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului și Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Domokos Réka: Direcția 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: Am o întrebare  La punctul doi din anexă nu 

figurează procentul, cât este procentul? 

Tamás Sándor: Bună întrebare. Depinde de studiile, documentațiile întocmite. Vom 

împuternici o firmă de specialitate să evalueze lucrările. 

Kulcsár Terza József György: Nu este necesar să cuprindem în hotărâre procentul? 
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Tamás Sándor: Nu știu. Dl. Sztakics Istv{n Attila ce părere aveți. 

Sztakics István Attila: Deocamdată nu cunoaștem procentul. Va rezulta dintr-o 

documentație. Dacă trecem un procent oarecare atunci s-ar putea ca după studiile 

realizate să difere și atunci trebuie să modificăm hotărârea. Nu există nici un 

impediment legal în acest sens. 

Tamás Sándor: Am și eu o observație. La semnătura părților la Consiliul Județean 

Brașov să nu nominalizăm pe nimeni, să lăsăm spațiul liber. 

Dacă mai sunt și alte propuneri? 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra?  - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 110/2014 privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Realizare acces şi utilităţi la 

locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogoly{n Kristóf” 

Sfântu Gheorghe”; 

 

Rog pe domnii Ambrus József, Calinic Sabin și Tóth - Birtan Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, iar d-na director executiv adjunct 

Domokos Réka să prezinte Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică şi 

Dezvoltarea Teritoriului.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Domokos Réka: Direcția 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? 27 de voturi 

Este cineva contra?  - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 93/2010 cu privire 

la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 

pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. șef serviciu Biszok Attila-Zsolt să prezinte Raportul Serviciului de 

Administrare a Drumurilor Județene.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Biszok Attila-Zsolt prezintă Raportul Serviciului de Administrare a Drumurilor 

Județene. 

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?  27 de voturi  

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

prelungirea perioadei prevăzute la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

182/2013 pentru aprobarea restricţionării temporare a traficului greu în perioada 15 

noiembrie 2013 - 30 aprilie 2014 pe drumul comunal DC14, la sfârşit de săptămână şi în 

zilele de sărbători legale, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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

avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. șef serviciu Biszok Attila-Zsolt să prezinte 

Raportul Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Biszok Attila-Zsolt prezintă Raportul Serviciului de Administrare a Drumurilor 

Județene. 

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?  27 de voturi  

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire 

la adoptarea siglei Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont și a mărcii proprii ale ariilor naturale protejate aflate în administrarea sau 

custodia Consiliului Județean Covasna; 
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. Papucs András să prezinte Raportul Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nagy Iosif: Propun scoaterea anexei 1 al proiectului de hotărâre și până la ședința 

următoare să completăm această anexă pentru că sunt prevăzute niște abrevieri, fără 

explicații. 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

Cine este pentru?  27 de voturi   

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cofinanțării acțiunilor din cadrul Programului „Rețeaua Centrelor de 

Informare Europe Direct”, pe anul 2015; 

 

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

avizare, iar doamna consilier Sándor Laura să prezinte Raportul Compartimentului 

Relații Externe, Mass-Media – Centrul de Informare Europe Direct. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Sándor Laura prezintă Raportul Compartimentului Relații Externe, Mass-Media – 

Centrul de Informare Europe Direct. 

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?  27 de voturi  

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul optsprezece  al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 
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Rog pe domnii Calinic Sabin și Tóth - Birtan Csaba să prezinte Rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate, iar dl. administrator public Kovács Ödön să 

prezinte Raportul administratorului public. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă Rapoartele de avizare. 

Kovács Ödön prezintă Raportul administratorului public. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru?  27 de voturi  

Este cineva contra?   - 

Dacă se abţine cineva?  - 

 

În urma supunerii la vot cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă se înscrie cineva? 

Este posibil ca miercuri la ora 11,30 la Tg. Secuiesc să avem o ședință 

extraordinară. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


