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PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 octombrie 2009, ora 12,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Înainte de a deschide şedinţa noastră de astăzi, aş dori să-i felicit pe colegii noştri Agrigoroei Gică şi Csóg Ignaţiu, 

care şi-au sărbătorit ziua de naştere în această lună şi le urez La mulţi ani!  

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 octombrie 2009, 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. 183 /23 octombrie 

2009, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 422/S/23 octombrie 2009. 

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

„Háromszék” precum şi în săptămânalul „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind 

prezenţi toţi consilierii judeţeni în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului, care este în concediu medical, 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, iar în calitate de invitaţi 

participă: 

 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08 octombrie 2009, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Covasna www.covasna.info.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării 

eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08 octombrie 2009.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi, iar materialele în format electronic au putut 

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

Înainte de a da citire proiectului ordinii de zi propun plenului completarea  acestuia, cu încă două materiale şi anume: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

95/2009 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Covasna; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 191/2008 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul “Planificarea strategică inovativă prin cooperare 

interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 

1, DMI 1.1. “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”; 

 

Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu aceste proiecte, iar cele şapte comisii de specialitate au avizat 

favorabil Proiectele de hotărâri.  

 

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

Calinic Sabin: Comisia juridică propune amânarea Proiectului de hotărâre de la punctul nr. 6, adică Proiectul de 

hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 215/2008 privind înfiinţarea 

Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles – Belgia, deoarece noi nu suntem în măsura ca (în mod documentar) 

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


să dăm un aviz favorabil sau nefavorabil, pentru că sunt chestiuni de natură juridică, stringente pe care nu am reuşit să le 

înţelegem din referatul de resort privind delegarea, detaşarea unei persoane pe o perioadă de 60 de zile.  

O persoană din aparatul propriu ar trebui să meargă la Bruxelles deşi el în fişa postului nu are aşa ceva. El poate fi 

detaşat, delegat pe teritoriul naţional oriunde, dar în momentul în care această delegare sau detaşare se face în afara teritoriului 

naţional, el iese de sub incidenţa Legii 188/1999 şi cade sub incidenţa legilor speciale privind personalul diplomatic, consulat 

sau funcţionarii internaţionali. 

În fişa postului angajatului Consiliului Judeţean Covasna nu există aşa ceva.  

Trebuie găsită o reglementare pentru rezolvare, trebuie găsită o formulă pentru că o să ne trezim că trimitem pe cineva 

care nu are printre atribuţii aşa ceva. 

Noi zicem că nu avem acoperirea necesară şi nu vrem să dăm un aviz nefavorabil. Propunem plenului să se amâne 

dezbaterea acestui proiect până când se vor clarifica aceste aspecte. Putem adopta această hotărâre şi într-o şedinţă 

extraordinară. 

Demeter János: Eu nu contest cele spuse de domnul coleg, care este un excelent jurist, vreau numai să vă amintesc 

câteva amănunte care sunt importante.  

Judeţul Covasna a avut reprezentanţi la Bruxelles şi nu un reprezentant, ci cinci sau şase pe vremea când România 

parcurgea etapa preaderării la structurile europene. Vă reamintesc că am participat la un proiect cu multe alte judeţe din 

România privind reprezentarea judeţelor, unde noi am delegat din trei în trei luni un trimis de la consiliul judeţean.  

Dacă nu mă înşel, şase colegi au fost cei care au avut această posibilitate să stea trei luni la Bruxelles, să înveţe, să 

facă contracte, să reprezinte interesele judeţul şi să culeagă informaţii utile pentru noi.  

Aceşti colegi au stat la Bruxelles fără să aibă statut diplomatic. Erau delegaţi din partea Consiliului Judeţean Covasna 

cu acordul plenului consiliului.  

În momentul de faţă sunt blocate posibilităţile de a crea noi posturi şi nu putem să organizăm concurs pentru a angaja 

pe cineva care să fie delegat la Bruxelles. Din această cauză ne-am gândit la această posibilitate. Selectarea persoanei 

respective nu merge fără acordul consiliului judeţean. Noi venim cu propunerea în ceea ce priveşte persoana dar dreptul de 

decizie finală asupra persoanei şi asupra ceea ce are de făcut la Bruxelles, are plenul consiliului.  

Hotărârea deja o avem şi nu a contestat nimeni intenţia ca judeţul să aibă un birou de reprezentare la Bruxelles şi nici 

oportunitatea creării acestui birou.  

V-am reamintit aceste lucruri ca să vedeţi că suntem la o anumită fază a acestui demers. Nu acum începem.  

Delegatul nu trebuie să aibă statut diplomatic. Este angajatul consiliului judeţean şi trebuie să aibă acordul consiliului.  

Calinic Sabin: Ştim cu toţii că în perioada preaderării unii angajaţi, din aparatul de specialitate, au mers să se 

documenteze să facă un stagiu de pregătire profesională care era o treabă absolut legală pentru că oamenii se pregăteau 

profesional. 

Acum se întâmplă altceva. Biroul de reprezentare trebuie încadrat undeva. Nu putem să spunem că trimitem oamenii 

la pregătire.  Ei au alte atribuţii.  

În fişa postului nu se găsesc nici unul din atribuţiile specifice ale acestui birou. Asta e problema care trebuie 

soluţionată.  

Demeter János: Aceste probleme trebuie ulterior soluţionate şi nu invers.  

Dacă fişa postului este făcută atunci unde este dreptul consiliului de a decide.  

Calinic Sabin: Eu zic că undeva trebuie stabilit că postul are atribuţii în domeniul acesta. Dar în momentul în care noi 

adoptăm această hotărâre nu zic că trebuie să avem angajaţi diplomatici dar trebuie să rezolvăm această problemă.  

Demeter János: Nu este nici un fel de problemă. Putem să reluăm discuţiile în şedinţa următoare pentru că nu este 

caz de forţă majoră. Găsim modalitatea să clarificăm acest lucru.  

Solomon Ioan: Eu personal cred că ar fi necesar să primim mai multe informaţii despre această iniţiativă şi despre 

acest birou, ca să putem hotărî în cunoştinţă de cauză. 

Tamás Sándor: În decembrie anul trecut am discutat şi am amânat, după care am reluat discuţiile şi am luat o 

hotărâre concretă.  

Ceea ce a iniţiat acum domnul vicepreşedinte Demeter János, este logic pentru că este interdicţie de a angaja noi 

colaboratori şi am găsit această soluţie să delegăm un angajat.   

Solomon Ioan: Am rugămintea să fim informaţi despre activitatea acestui birou. Ce a făcut de la înfiinţare până în 

prezent? Cine a lucrat acolo? Ce resurse financiare a găsit? Ce doreşte în continuare? 

Tamás Sándor: Bine. Iniţiatorul proiectului este de acord cu propunerea de amânare şi între timp vom organiza o 

întâlnire când vom purta discuţii pe această temă. E bine aşa? 

Calinic Sabin: Da.  

Kiss Tiberiu: Unii consilieri din mandatul trecut am fost la Bruxelles şi acolo la faţa locului am văzut ce eficienţă are 

un asemenea birou. Italienii au patru consilieri care sunt angajaţi permanent şi vor să mai trimită zece. Cine are informaţii de la 

prima mână poate să facă multe lucruri.  

Tamás Sándor: Vreţi să sugeraţi să facem o şedinţă extraordinară la Bruxelles.  

Kiss Tiberiu: Nu chiar, dar ar fi bine să mergem vreo şase consilieri la un schimb de experienţă.   

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii în legătură cu proiectul ordinii de zi.  

Nu sunt.  

 

Supun la vot completarea ordinii de zi formulată de mine şi propunerea de amânare a proiectului de hotărâre de la pct. 

nr. 6, formulată de domnul Calinic Sabin.  

Cine este pentru? 31 de voturi  



Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zi şi amânarea proiectului de hotărâre de la pct. nr. 6.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului 

local pentru anul 2009; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de 

interes judeţean pe anul 2009;  

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009 al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2009 

privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, a 

proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar acordat unităţilor de 

cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna; 

5. 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 2010;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare a 

unor terenuri, încheiat sub formă autentică, necesară asigurării locaţiei pentru participarea Consiliului Judeţean 

Covasna cu Proiectul - Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul de la Reci şi Bălţile 

de la Ozun-Sîntionlunca” – în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 

„Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2009; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate elaborat în cadrul Proiectului „Iniţiativa Copiii 

Străzii”, pentru finanţarea construirii şi dotării Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii şi 

aflaţi în risc de a deveni copiii străzii; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna;  

10. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Covasna” a unui teren, în vederea realizării obiectivului „Centru de management integrat al deşeurilor”;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a 

unor drumuri vicinale şi de exploatare din judeţul Covasna;  

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

95/2009 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Covasna; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 191/2008 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul “Planificarea strategică inovativă prin 

cooperare interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative, Axa prioritară 1, DMI 1.1. “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 

politici publice”; 

14. 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? 31 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, 2, 3 şi 13 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 6 şi 10 al ordinii de zi este necesar votul a două treimi din 

numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 



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

specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai 

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

specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu 31 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 aprobarea bugetului veniturilor şi 

cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pentru anul 2009;  

 

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

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

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

 

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

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi 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 2009; 

 

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

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

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

 

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

Sztakics István Attila: În urmă cu câteva zile, am primit o cerere de chemare în judecată de la Prefectul Judeţului 

Covasna, în care se cere Tribunalului Covasna anularea Hotărârii nr. 106/2008 privind aprobarea participării judeţului 

Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Noştri”. 

Având în vedere că proiectul de hotărâre, arătat mai înainte de domnul Preşedinte, are referinţă asupra Hotărârii nr. 

106/2008 şi având în vedere că actul atacat de Prefect se suspendă de drept, propun analizei plenului Consiliului Judeţean 

Covasna modificarea proiectului de hotărâre, în sensul scoaterii acelei părţi care se referă la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Noştri”. 

Este vorba despre finanţarea capitatului iniţial al acestei Asociaţii. 

Tamás Sándor: Stimată colegă, stimaţi colegi. Este o problemă de principiu.  În istoria judeţului Covasna după 1990, 

toţi prefecţii au fost până acum adică: Telea Ioan, Fodor Ferencz, Căşuneanu Vlad, Tatu Gheorghe, Horea Grama şi György 

Ervin înainte să ne dea în judecată, întotdeauna au sunat, au chemat ori au venit la preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

să discute despre problemele ivite în legătură cu hotărârile consiliului judeţean.  

Asta a fost, cred eu, un gest corect, colegial şi se putea rezolva eventualele probleme sau nelămuriri.De când este 

domnul Prefect Codrin Munteanu, nu a găsit niciodată posibilitatea de a discuta despre eventualele probleme ivite şi din 

fericire sau din nefericire ne înştiinţează via Tribunalului Covasna. Primim prin poştă citaţii de la Tribunalul Covasna privind 

diferite probleme, din considerente întemeiate sau mai puţin întemeiate din partea Prefectului. Nu este un lucru corect.  

Eu constat cu tristeţe acest lucru, pentru că totuşi suntem vecini de clădire şi am putea să lucrăm şi mai frumos 

împreună.  

După socoteala mea în acest mandat am adoptat 250-300 de hotărâri ale Consiliului Judeţean Covasna, din care au 

fost atacate 3-4 hotărâri. Se vede că încercăm să lucrăm corect şi cinstit nu să creăm probleme ineficiente. 

Aici s-a ivit o problemă şi din păcate se suspendă hotărârea.  

Partea cea mai tristă este că a atacat domnul prefect şi o altă hotărâre care am adoptato împreună şi anume: Hotărârea 

cu privire la completarea Statutului judeţului Covasna, prin care am aprobat acordarea medaliei şi a diplomei de merit, care se 



vor înmâna cetăţenilor judeţului Covasna care au făcut un lucru important pentru acest judeţ şi care pe plan naţional sau 

internaţional au contribuit la dezvoltarea imaginii judeţului. 

Sincer nu am înţeles care este problema. Am citit şi cererea de chemare în judecată, ne-am consultat şi cu colegii să 

aflăm unde am greşit şi tot nu înţeleg care este problema.  

Spuneţi-ne unde am greşit? 

Domnul prefect ne-a atacat pentru nerespectarea procedurii privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

El spune că ar fi trebuit să afişăm cu 30 de zile înainte acest proiect.    

Această procedură este prevăzută numai pentru acele hotărâri care sunt de aplicabilitate generală. Medalia şi diploma 

de merit nu are aplicabilitate generală, ci are efect numai asupra câtorva  persoane care au făcut un lucru important pentru 

judeţul Covasna.  

Calinic Sabin: Trebuie să piardă şi Prefectura un proces.  

Tamás Sándor: Simţiţi şi dumneavoastră gustul amar.  

O să mă duc eu la dânsul să vorbesc cu el. Şi domnul prefect este din judeţ, nu a venit aici de pe o altă planetă.  

Tulit Attila: Putem să aflăm care a fost motivul pentru care a atacat, domnul Prefect Hotărârea cu privire Asociaţia 

intercomunitară „Munţii Noştri”.  

Propun, ca de acum încolo, dacă domnul Prefect atacă vreo hotărâre, să fim informaţi. 

Tamás Sándor: Ieri am primit citaţia în legătură cu Asociaţie, dar cum v-am informat şi acuma vă vom informa şi în 

continuare.  

În cererea de chemare în judecată cu privire la diploma de merit, scrie un alt argument „Legislaţia nu permite” deci 

noi nu avem dreptul să facem aşa ceva. 

Noi ce păzim aici, dacă legislaţia nu prevede că se poate. 

Eu ştiu că ideea dânsului este că ceea ce nu este permis de legislaţie nu este legal.  

Revenim la întrebarea domnului Tulit Attila, deci care au fost argumentele domnului Prefect în legătură cu Asociaţia 

intercomunitară „Munţii Noştri”. 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Cererea de chemare în judecată.  

Sztakics István Attila: Dă citire Cererii de chemare în judecată.  

Tamás Sándor: În legătură cu oportunitatea aş spune că Prefectul are ca atribuţie verificarea legalităţii hotărârilor nu 

şi a oportunităţii.  

Nu este posibil ca altcineva decât consiliul să stabilească ce este oportun şi ce nu este oportun.  

Tulit Attila: Hotărârea asemănătoare adoptată de către Consiliul Judeţean Harghita a fost atacată? 

Tamás Sándor: Nu a fost. Acolo e alt prefect.  

Baka Mátyás: Acolo altfel este interpretată Legea nr. 215/2001.  

Tamás Sándor: Are dreptate domnul director Sztakics István Attila că nu putem aloca această sumă, pentru că 

hotărârea atacată se suspendă.  

Cu conducerea consiliul judeţean am ajuns la concluzia că nu vom iniţia abrogarea hotărârilor atacate ci lăsăm să 

decidă instanţa.  

Tulit Attila: Totuşi nu ar fi bine să fie alocată suma de 100 de mii de lei dacă nu este retrasă hotărârea?  

Sztakics István Attila: Hotărârea suspendată nu poate fi aplicată. Alocarea sumei se poate face şi după terminarea 

procesului în cazul în care noi vom avea câştig de cauză. Până nu se va termina procesul nu putem intra în Asociaţie.  

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

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre fără punctul 4 din anexă, conform celor formulate de domnul Sztakics István Attila. 

  

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea cu modificarea propusă. 

 

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

externe nerambursabile pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

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

 

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

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 



Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 4 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 42/2009 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, a proiectelor pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, sprijinul financiar 

acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog  pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Demeter László 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.  

 

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

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, 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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi a instituţiilor publice subordonate 

acestuia pentru anul 2010; 

 

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

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

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

 

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

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la 

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare a unor terenuri, încheiat sub formă autentică, necesară asigurării locaţiei pentru 

participarea Consiliului Judeţean Covasna cu Proiectul - Realizarea unui centru de vizitare în rezervaţia naturală „Mestecănişul 

de la Reci şi Bălţile de la Ozun-Sîntionlunca” – în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa 

prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 49/2009; 

 

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

public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

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

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 



 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

elaborat în cadrul Proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii”, pentru finanţarea construirii şi dotării Centrului de primire în regim de 

urgenţă pentru copiii străzii şi aflaţi în risc de a deveni copiii străzii; 

 

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

general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Vass Mária: S-a ivit o mică problemă. Materialul prezentat în comisiile de specialitate şi anume principalii indicatori 

tehnico-economici, au suferit anumite schimbări din cauza sesizărilor primite din partea Comisiei centrale de management al 

proiectului.  

Această schimbare se referă la diminuarea Studiului de fezabilitate cu valoarea terenului. Deci iniţial s-a cuprins în 

studiu şi valoarea terenului care nu trebuie cuprins. 

Valoarea totală a investiţiei din această cauză a scăzut de la 1.548.541 de lei, valoare prezentată în comisii, la 

1.275.456 de lei.  

O altă sesizare primită se referă la curtea şi parcarea acestei clădiri să nu fie făcut din pavaj ci din pietriş. Din această 

cauză şi la Construcţii Montaj se observă o scădere de 24 de mii de lei.  

Rog să fiţi de acord să fie schimbată anexa la proiectul de hotărâre cu aceste modificări. 

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă aveţi întrebări în legătură cu cele spuse de d-na Vass Mária? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea cu modificările propuse. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

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

general Vass Mária să prezinte Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă 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? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

 

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

serviciu Oláh-Badi Csaba să prezinte Raportul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 

Covasna.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Oláh-Badi Csaba: Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna propune pentru adoptare 

proiectul de hotărâre.  

 

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



Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem 

de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna” a unui teren, în vederea realizării obiectivului „Centru de 

management integrat al deşeurilor”; 

 

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

public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

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

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? 1 abţinere (Fekete Carol) 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

De fapt, noi oferim acel teren de 15 ha pe care l-am cumpărat ca să putem participa la acest proiect.  

Putem afla de ce v-aţi abţinut domnul coleg? 

Fekete Carol: Eu am fost consecvent pentru că până acum nu am votat nici o hotărâre care are legătură cu sistemul de 

management integrat al deşeurilor. 

Tamás Sándor: Este decizia dumneavoastră. 

 

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

încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale şi de exploatare din judeţul Covasna;  

 

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

Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

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

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 2a 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 95/2009 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Consiliului 

Judeţean Covasna; 

 

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

Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei Economice.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

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

 

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



Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Eu ar fi trebuit să mă abţin, deoarece conform legislaţiei în vigoare, de la 1 decembrie 2009, pierd un om de la 

cabinetul preşedintelui. 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 191/2008 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul 

“Planificarea strategică inovativă prin cooperare interjudeţeană” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, DMI 1.1. “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 

ciclului de politici publice”; 

 

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

public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare. 

Klárik László: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

 

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

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu unanimitate de voturi, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins „Diverse”. 

Vă consult dacă aveţi ceva de prezentat la acest punct? 

Joós Ştefan Leontin: Avem informaţii că s-a finalizat închiderea Centrului de plasament de la Întorsura Buzăului, 

unde s-au cumpărat două case familiale.  

Vin cu o rugăminte către dumneavoastră şi anume: dacă se poate să permiteţi ca în clădirea în care a funcţionat 

Centrul de plasament, să se mute grădiniţa.  

Încă o rugăminte avem şi anume: la şedinţa următoare să ne prezentaţi un material despre stadiul de derulare ale 

proiectelor adoptate în acest mandat, pornind de la cel mai recent cum ar fi reabilitarea Spitalului Judeţean până la Drumul 

apelor minerale.  

Tamás Sándor: Rog pe domnul Klárik László să pregătească o informare pentru şedinţa următoare inclusiv cu 

proiectele moştenite din mandatul anterior şi sunt încă în derulare. 

Dacă tot a venit vorba de Spital, aş spune ce rost a avut de pildă şedinţa extraordinară din această lună, când am 

adoptat proiectul de reabilitare a Spitalului Judeţean. Am primit deja avizul favorabil de la Ministerul Sănătăţii pentru acest 

program şi mâine colegii noştri vor depune la Alba Iulia acest proiect, din care putem să primim 16 milioane de euro, dacă 

câştigăm. 

Domnul vicepreşedinte Henning László, semnează 3000 pagini pentru că acest proiect trebuie depus mâine la Alba 

Iulia în 4 exemplare.  

Henning László János: În legătură cu clădirea de la Întorsura Buzăului, o să analizăm problema, o să-l convocăm şi 

pe domnul primar săptămâna viitoare, ca să găsim împreună soluţia ideală. 

Kiss Tiberiu: E foarte bine, că domnul Joós Ştefan, a ridicat această problemă pentru că noi avem de cinci ani, la 

Întorsura Buzăului, o problemă în legătură cu Drumuri şi Poduri Covasna S.A.  

Am vrut ca secţia de la Întorsura Buzăului să fie intabulată şi nu am primit, nici până astăzi actele necesare de la 

domnul primar. Dacă ne va ajuta domnul primar în această problemă îl vom ajuta şi noi în problema grădiniţei.  

Tamás Sándor: S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. are o proprietate de 3.500 m
2
, la Întorsura Buzăului, pe care nu 

l-am putut intabula pentru că domnul primar nu a emis actele necesare.  

Bote Aurel: Aş dori să vă informez că în perioada 12-15 octombrie 2009 am fost în China la o conferinţă organizată 

de Camera de Comerţ şi aş dori să mulţumesc colegilor de consiliul judeţean că m-au ajutat cu materiale propagandistice şi 

pentru reclamă. 



A fost prima conferinţă mondială a Munţilor Faimoşi unde au participat de la Kilimanjaro, din Africa de Sud, din 

America, din Filipine etc. În oraşul Lushan există un panou Covasna mountain, alături de alte 13 panouri cum este şi  

Kilimanjaro.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Fülöp Csaba: Eu aş profita de prezenţa domnului şef serviciu al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor şi l-aş întreba dacă în judeţul nostru se dau deja paşapoarte biometrice şi dacă se folosesc diacriticele. 

Oláh-Badi Csaba: Paşapoartele nu aparţin de noi şi după câte ştiu eu nu se folosesc diacritice la paşapoarte, numai la 

cărţile de identitate.  

Bándi Imre: Aş dori să vă informez că la sfârşitul lunii septembrie am participat, în compania domnului preşedinte, 

la Szeged la Conferinţa judeţelor din Ungaria. La această conferinţă a participat o delegaţie din judeţul Harghita şi din judeţul 

Mureş. Eu cred că a fost o conferinţă folositoare atât pentru cei locali cât şi pentru noi.  

Tamás Sándor: Am avut şi un stand turistic care a fost cel mai vizitat stand.  

Bodó Lajos: Am o întrebare şi o rugăminte la domnul administrator.  

S-a reparat drumul de la intersecţie până la Covasna dar sunt porţiuni unde nu s-a reparat. Lumea crede că lucrarea a 

fost făcută de Consiliul Judeţean Covasna, vă rog să daţi o declaraţie în presă că nu s-a reparat porţiunea respectivă pentru că 

nu este de competenţa noastră.   

Lumea trebuie să fie informată de ce nu s-a făcut şi că nu noi am făcut.  

Tamás Sándor: Este vorba despre DN13E de la Reci până la Covasna care anul aceasta a fost cuprins la lucrările de 

plombare, însă după discuţiile purtate cu conducerea Direcţiei Regională Drumuri Naţionale, am convenit ca aceste plombări 

să fie efectuate pe distanţe mai mari.  

Bodó Lajos: Eu vă înţeleg dar trebuie să informaţi şi cetăţenii. 

Klárik László: Vă informez că Ministerul Transporturilor a aprobat reabilitarea DN13E, de la Hăghig până la 

Covasna, inclusiv câteva străzi care trec prin Municipiul Sf. Gheorghe.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Nu sunt.  

 

 Stimaţi consilieri. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán 

Preşedinte Secretar al judeţului Covasna 

 


