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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 26 februarie 2010, ora 12,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna. 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26 

februarie 2010, 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.154/ 19 februarie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 63/S/19 

februarie 2010. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „H{romszék” precum şi în săptămânalul „Székely 

Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, domnul secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente, Calinc Sabin, Joós Ştefan, Solomon 

Ioan şi Tulit Attila.  

Tamás Sándor: 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 secretarului judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

 

- Dl. Édler András – deputat; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director – Biblioteca Judeţean „Bod Péter” – Bod Péter 

Megyei Könyvtár; 

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

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna;  

- Dl. Szilágyi Zsolt – director – Şcoala Populară de Arte şi Meserii; 

- Dl. Imreh István Attila – Centrul de Cultură al Judeţului Covasna; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba – şef serviciu – Serviciul Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid – director – Centrul de Studii Europene Arcuş; 

- D-na Cucu Liliana – Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig; 
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- Dl. Motică Andrei – director – Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

- D-na Hajdár Ildikó Gabriella – director economic– Ansamblul de dansuri 

„H{romszék”; 

- Dl. Szőcs Levente – director – Şcoala Specială Olteni; 

- Dl. Forró Huba – reprezentant – Şcoala Specială 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 28 ianuarie 2010, a fost făcut 

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

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

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Fülöp Casba: Aş dori să vă întreb, pe noul site unde se găsesc procesele-verbale 

pentru că eu nu le-am găsit? 

Tamás Sándor: Rog pe domnul director executiv Sztakics Istv{n Attila să arate 

domnului consilier unde se găsesc procesele-verbale, pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna  

(Domnul director Sztakics Istv{n Attila a arătat domnului consilier cele 

solicitate.) 

 Supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

 Cine este pentru? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

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

data de 28 ianuarie 2010.  

 

Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08 februarie 2010, 

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

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

eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

 Cine este pentru? 

 Cine este contra? 

 Dacă se abţine cineva? 

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

din data de 08 februarie 2010.  

Au sosit domnii consilieri Bagoly Miklós Levente şi Joós Ştefan. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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(De la acest moment al şedinţei sunt prezenţi la şedinţă 27 de consilieri judeţeni.) 

 

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. 

Aţi primit materialelor în limba maghiară înaintea şedinţelor comisiilor de 

specialitate. 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în 

calitate de partener la Proiectul „Political Decision on Determinants”(PODD), ca punct  

nr. 28 în proiectul ordinii de zi iar materiale de la pct. 28-33  vor fi renumerotate în mod 

corespunzător.  

Vă aduc la cunoştinţă că în data de 24 februarie 2010, domnul consilier judeţean 

Fülöp Csaba a depus la Consiliul Judeţean Covasna, Expunerea de motive, care a fost 

înregistrată sub nr. 1768, în vederea promovării proiectului de hotărâre cu titlul arătat 

mai înainte.  

Ţinând cont că termenul de depunere a proiectului este 19 martie 2010, vă rog să 

fiţi de acord cu completarea proiectului ordinii de zi.  

Înaintea şedinţei aţi primit materialele în legătură cu acest proiect, iar comisiile 

de specialitate nr. II şi V au avizat favorabil Proiectul de hotărâre. 

 

A sosit domnul consilier Calinic Sabin. 

(De la acest moment al şedinţei sunt prezenţi la şedinţă 28 de consilieri judeţeni.) 

 

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

ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun la vot completarea ordinii de zii conform celor propuse mai înainte. 

Cine este pentru? 

Este cineva contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea ordinii de zii. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010;  

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2010 al fondului de rulment propriu al 

judeţului Covasna; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2010 al Consiliului Judeţean Covasna;  

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la 
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bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2010 şi a Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi 

desfăşurarea selecţiei; 

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiilor de evaluare a managementului 

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna;  

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

Secuiesc – Székely Nemzeti Múzeum; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii Sfântu Gheorghe;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Cultură a 

judeţului Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Ansamblului de dansuri „Trei Scaune - H{romszék”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök Otthona; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Studii 

Europene; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Satului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Bibliotecii Judeţene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului 

nedidactic al Şcolii Speciale Sfântu Gheorghe;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi structurii personalului 

nedidactic al Şcolii Speciale Olteni;  

17. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi 

consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 

publice de interes judeţean; 

18. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul 

public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane pentru coordonarea activităţii 

Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia;  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la 

proiectul „Dezvoltarea Clusterelor în Europa” finanţat din cadrul Programului 

„INTERREG IVC, Axa prioritară 1-Inovare şi economia cunoaşterii, 

Antreprenoriatul şi IMM-urile, tipul intervenţiei - Proiectele de capitalizare”; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Covasna”; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”; 
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna pentru perioada 2010-2013; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului de colaborare cu 

organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la 

nivelul judeţului Covasna, în anul 2010”; 

25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2009, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2010 în acest domeniu;  

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin 

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

ulterioare; 

27. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

106/2009 privind aprobarea participării Judeţului Covasna, prin Consiliul Judeţean 

Covasna la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Noştri”; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în 

calitate de partener la Proiectul „Political Decision on Determinants”(PODD).  

29. Raportul de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean pe anul 2009; 

30. Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 

2010; 

31. Raport de activitate al A.T.O.P. Covasna pe 2009; 

32. Raport de activitate a Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă pe anul 2009; 

33. Raport de activitate al Şcolii Populare de Arte şi Meserii pe perioada 01 ianuarie – 

31 decembrie 2009; 

34. 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?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

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

 

Kiss Tiberiu: Înainte să intrăm în dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, îl 

salut şi eu pe domnul deputat Édler András. Aş fi dorit să participe mult mai mult la 

şedinţele noastre şi să ne informeze ce fac la Bucureşti ca să aflăm direct şi nu din ziare.  

Tamás Sándor: Vom discuta în cadrul punctului Diverse. E bine aşa? 

Édler András: Nu ştiu dacă pot să rămân până la sfârşitul şedinţei. Noi în fiecare 

joi după masă ajungem acasă de la Bucureşti şi suntem în oraş până duminică. În aceste 

zile vă stau la dispoziţie, oricând, ca să discutăm.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

A sosit domnul consilier Tulit Attila.  

(De la acest moment al şedinţei sunt prezenţi la şedinţă 29 de consilieri judeţeni.) 
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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, 20, 21, 27 şi 28 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 18 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 30 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

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

judeţean pe 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.  
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Înainte de a trece la vot, ţin să fac o precizare, şi anume: 

- în temeiul art. 39 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

se votează pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz şi pe anexe.   

 

Având în vedere dispoziţiile legale arătate mai înainte, supun la vot Proiectul 

bugetului local respectiv Proiectul de hotărâre prin care se aprobă acesta. 

 

Se trece la votarea efectivă a bugetului conform celor arătate mai înainte. 

 

Notă: La fiecare votare s-a utilizat formula de mai jos. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu respectarea procedurii reglementate de alin. (5) al 

art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv a dispoziţiilor 

alin. (2) al art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aprobă Hotărârea conform proiectului de 

hotărâre, cu 30 de voturi „pentru”. 

 

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

utilizarea în anul 2010 al fondului de rulment propriu al judeţului 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? 

Fazakas Tibor: Constatăm cu un fel de satisfacţie că în condiţiile economice în 

care este ţara, propunerile de finanţare nu au suferit modificări în acest an şi nu am 

observat că ar fi schimbat direcţia propusă. Totuşi sunt două proiecte importante şi care 

au un impact destul de important asupra populaţia judeţului. Este vorba despre 

proiectul reabilitarea Spitalului Judeţean Dr. Fogoly{n Kristóf, care s-a predat şi 

aşteaptă undeva în moara birocraţiei ca să fie aprobată. 

Al doilea proiect este crearea de noi locuri de muncă şi mă refer aici la investiţia 

de la I.A.S. Sf. Gheorghe. Ar trebui să realizăm împreună cu municipiul Sf. Gheorghe 

parcul industrial. Rog să ne prezentaţi un raport mai amănunţit despre aceste două 

proiecte.  
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Tamás Sándor: Mulţumim. Răspunsul se va da de domnul manager public 

Klárik László.  

Klárik László: O să vă răspund în legătură cu reabilitarea spitalului. Atunci când 

s-a predat cererea de finanţare v-am prezentat o informare.  

S-a realizat studiul de fezabilitate şi s-a depus cererea de finanţare. Cererea de 

finanţare a trecut de prima etapă de evaluare, care înseamnă evaluarea conformităţii 

proiectului, de unde am primit un răspuns pozitiv. În acest moment proiectul se află în 

faza de evaluare tehnico-financiară. Această fază încă nu s-a terminat şi trebuie să 

aşteptăm să iasă din birocraţia specifică a proiectelor.  

După ce vom avea răspunsul cu privire la eligibilitatea tehnică şi financiară a 

proiectului o să comandăm proiectul tehnic de execuţie, după care urmează semnarea 

contractului de finanţare.  

Tamás Sándor: Mulţumim. Din Fondul Naţional de Investiţii este pusă deoparte 

o sumă, deoarece acest spital figurează pe lista spitalelor, publicat în Monitorul Oficial 

al României şi care vor fi reabilitate din Fondul Naţional de Investiţii.  

Ferencz Lajos: După ce au avut loc şedinţele comisiilor de specialitate, am primit 

o adresă de solicitare, din partea domnului administrator public, Kl{rik L{szló, pentru 

utilizarea unei sume suplimentare de 4.788 de lei, sumă necesară pentru acorduri de 

mediu, avize de gospodărirea apelor pentru sistemul integrat de management al 

deşeurilor.  

Rog să fiţi de acord cu suplimentarea sumei de 262. 650 de lei cu suma de 4.788 

de lei.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

În legătură cu Parcul Industrial amintit, de domnul consilier Fazakas Tibor ţin să 

vă informez că dorim să realizăm proiectul în colaborare cu Morakert S.R.L. din 

Ungaria. Anul trecut criza financiară ne-a cam împiedicat în planurile noastre  şi nici în 

acest an nu va fi mai bine pentru că în Ungaria anul acesta vor fi alegeri şi înainte de 

alegeri nu putem face mare lucru.  

Eu m-am întâlnit personal cu directorul firmei Morakert S.R.L. şi cu domnul 

primar de la Morahalom şi ne-am înţeles că vom revenii la discuţii după alegerile 

parlamentare din Ungaria.  

Dorim să realizăm acest lucru, şi Consiliul Judeţean Covasna va asigura partea 

logistică iar împreună cu ASIMCOV şi partea de resurse umane.  

Vă consult dacă mai aveţi şi alte observaţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care 

pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 

2010 şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei; 

 

Rog pe domnii 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? 

Calinic Sabin: Domnul consilier Solomon Ioan, care nu este prezent la şedinţă, 

m-a rugat să susţin propunerea dânsului formulat în cadrul şedinţei comisiei de cultură, 

care se referă la faptul ca să fie inclus şi un reprezentant al  Muzeului Carpaţilor 

Răsăriteni în comisie.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Dacă mai aveţi şi alte observaţii? 
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Tulit Attila: E adevărat că am discutat despre acest lucru, în comisia de cultură, 

unde s-au formulat mai multe propuneri.  

Prima problemă este problema parităţii. Comisia ori va fi mai mare ori va fi mai 

mică.  

În al doilea rând, fiecare fracţiune politică a avut şansa de a numi câte un 

reprezentant.  

Tamás Sándor: Sunt de acord cu observaţia domnului Tulit Attila.  

Numărul membrilor în comisie trebuie să fie impară şi majoritatea membrilor 

trebuie să fie din afara instituţiei. Dacă luăm în considerare propunerea formulată de 

domnul consilier Calinic Sabin, atunci ar trebui să mai includem şi alte instituţii şi 

echilibrul s-ar dezechilibra. Eu propun să rămânem la varianta iniţială.  

Calinic Sabin: Totdeauna reprezentarea instituţiilor de cultură se ocupă de 

cultură, dincolo de etnie şi politică, care ne priveşte pe toţi, dar ignorând instituţia care 

nu are aceeaşi ţintă etnică. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni studiază istoria tuturor 

populaţiilor. 

Această paritate este o competiţie fără sens şi abordarea este lipsită de bună 

credinţă. 

Tulit Attila: Subliniez că aici nu politicieni ci specialişti desemnăm.  

Calinic Sabin: Atunci ei nu sunt specialişti? 

Tamás Sándor: Şi anul trecut ne-am confruntat cu aceeaşi problemă. 

Calinic Sabin: Cred că specialiştii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni pot aduce un 

aport în cultură, cum este proiectul deosebit legat de biserica de la Vâlcele. 

Tamás Sándor: Propun 5 minute pauză ca să discutăm cu liderii grupurilor 

politice.  

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Reluăm lucrările şedinţei.  

Ne-am consultat, am căzut de acord şi propun modificare listei conform celor 

propuse do domnul Calinic Sabin, adică la art. 1 alin. (1), punctul 6 din proiectul de 

hotărâre să includem „Un reprezentant al Muzeului Carpaţilor Răsăriteni”, la punctul 7 

va fi „Un reprezentant al Centrului de Cultura al judeţului Covasna” şi la punctul 8 

„Câte un specialist desemnat de cele trei fracţiuni politice din cadrul Consiliului 

Judeţean Covasna (Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Civic Maghiar-

Magyar Polg{ri P{rt și Alianţa Românească)”. 

Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Calinic Sabin.  

Cine este pentru? 21 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 9 abţineri (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy 

András, Fülöp Csaba, Bándi Imre, Tulit Attila, 

Kulcsár-Terza József-György, Csog Ignatiu şi 

Bartha Sándor) 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 9 „abţineri” se aprobă 

amendamentul formulat de domnul consilier Calinic Sabin.  

 

Supun la vot proiectul de hotărâre cu completarea propusă.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

completarea propusă. 

 

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

înfiinţarea Comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna precum şi a Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor; 

 

Rog pe domnii 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 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 şi a Statului de funcţii ale 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.  

Ferencz Lajos: Direcţia 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc – Székely Nemzeti 

Múzeum; 

 

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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe; 

 

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.  
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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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”,  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 Centrului de Cultură a judeţului 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Ansamblului de dansuri „Trei 

Scaune - H{romszék”; 

 

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.  
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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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig – 

Hídvégi Idősök Otthona; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Studii Europene; 
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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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Satului de funcţii al 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 dl. doamna 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? 

Varga Zoltán: În preambulul proiectului de hotărâre a fost trecut avizul ANFP şi 

nu este cazul. Vă rog să fiţi de acord să scoatem această propoziţie din preambul. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificarea propusă. 
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La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Bod 

Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár; 

 

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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii Speciale 

Sfântu Gheorghe; 

 

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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”,  se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii Speciale 

Olteni; 

 

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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba 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? 

Fazakas Tibor: Datorită faptului că trăim vremuri destul de sărace, noi 

propunem ca la conducerea consiliul judeţean să diminuăm cantitatea de carburanţi  cu 

100 l. Considerăm că această diminuare nu va afecta activitatea lor. Cu 500 de litrii de 



 18 

carburat se poate parcurge 7.000 km care însemnă 300 km/zi care se poate parcurge în 4 

ore.  

Deci, propunem ca de la 500 l să diminuăm la 400 l.  

Tamás Sándor: Propunerea sună bine mai ales pentru presă. Sigur, suntem de 

acord cu această diminuare a cantităţii de carburanţi dar numai la conducere nu şi la 

parcul auto, acolo să rămână cantitatea iniţial prevăzută.  

Supun la vot propunerea formulată de domnul consilier Fazakas Tibor. 

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă propunere. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificările propuse. 

 

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

privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Covasna 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Este vorba despre Centrul de Cultură Arcuş, din subordinea Ministerului 

Culturii şi care urmează în 2-3 luni să intre în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna nu numai clădirea ci şi instituţia. 

Am discutat cu domnul ministru şi rugămintea lor a fost ca să adoptăm noi o 

hotărâre prin care acceptăm trecerea imobilului în administrarea 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? 
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Tulit Attila: A fost formulat o întrebarea în comisia de cultură şi anume: dacă 

există un proces de retrocedare a clădirii. Dacă există un asemenea proces atunci cum 

putem noi să preluăm şi care este logica demersurilor.  

Dacă preluăm cu proces cu tot cum putem pe urmă să cumpărăm? Dacă  nu 

putem să cumpărăm vom rămâne în chirie? 

Tamás Sándor: După cunoştinţele mele există proces de retrocedare şi vom primi 

imobilul cu proces cu tot. Dacă decizia instanţei va fi că trebuie retrocedat atunci va fi 

retrocedat. Instituţia şi fără imobil va în subordinea consiliului judeţean.  

Nu ştim încă cum va fi predat imobilul. În acest moment, din punct de vedere 

juridic, putem să preluăm imobilul cu proces cu tot.  

Tulit Attila: Având în vedere că UDMR-ul este în coaliţia de guvernare, 

Consiliul Judeţean Covasna ar trebui să facă presiuni ca procesul de retrocedare să fie 

urgentată şi după aceea să preluăm noi.  

Acest lucru ar fi bine ca să nu ajungem în proces cu oamenii care au solicitat 

retrocedarea.  

Tamás Sándor: Dacă nu preluăm administrarea imobilului atunci nu vom putea 

prelua nici instituţia.  

De 20 de ani, tot de descentralizarea instituţiilor vorbim şi acesta este un pas spre 

descentralizare.  

Dacă instanţa va decide că imobilul trebui să fie retrocedat atunci ne mutăm de 

acolo şi cu cei şase angajaţi care sunt momentan acolo.  

Tulit Attila: Noi ne-am bucura dacă acest imobil ar ajunge în proprietatea 

consiliului judeţean. Acest pas atunci poate fi considerat un pas de bună credinţă dacă 

consiliul judeţean va urgenta procesul de retrocedare. 

Putem să facem referiri la ultimii 20 de ani, dar nu a fost încă exemplu ca 

retrocedarea unui asemenea imobil să se fi rezolvat într-un termen scurt.  

Noi preluăm acest imobil dar acest pas ar trebui să fie făcut de moştenitorii 

imobilului.  

Tamás Sándor: Şi eu sunt de părere ca moştenitorii ar trebui să primească înapoi 

imobilul. Ştiu că există proces de retrocedare dar nu cunosc procesul.  

Tulit Attila: De ce nu putem să aşteptăm să se finalizeze? 

Tamás Sándor: Putem să aşteptăm dar atunci se va încetini procesul de 

descentralizare a instituţiei. 

Tulit Attila: Aici nu e vorba de instituţie, ci de un imobil a cărui drept de 

proprietate nu este curată.  

Tamás Sándor: Dreptul de proprietate a imobilului, indiferent cine va avea în 

administrare. Instanţa va decide.  

Tulit Attila: Eu nu înţeleg de ce nu putem aştepta finalul procesului. 

Baka Mátyás: După cum am înţeles, aparţine protocolului de stat şi este în 

administrarea ministerului culturii şi de aceea trebuie să trimitem propunerea, proiectul 

de hotărâre de guvern, la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nu la Ministerul 

Culturii. Domnişoara Domokos Réka, director executiv adjunct, ştie care este 

procedura. 

Domokos Réka: Toate proiectele de hotărâri de Guvern noi trimitem la 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi ei trimit spre avizare ministerelor de resort.  
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Baka Mátyás: Momentan cine este proprietarul imobilului? 

Domokos Réka: Statul Român.  

Baka Mátyás: Deci Statul Român este dat în judecată de foştii proprietari. 

Tulit Attila: Ce cerem noi de la Ministerul Culturii? 

Tamás Sándor: Administrarea.  

Varga Zoltán: Cum apare şi în titlu „din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Covasna 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna”.  

Kiss Tiberiu: Părerea mea personală este că e mult mai bine să fie administrat de 

consiliul judeţean decât de Ministerul Culturii şi înainte ca să fie retrocedat, să se 

dărâme.  

Fazakas Tibor: Solicităm dreptul de administrare şi nu dreptul de proprietate. 

Sunt două lucruri diferite. Dreptul de administrare trebuie să cer de la Ministerul 

Culturii pentru că momentan este în administrarea lui şi dreptul de proprietate ar 

trebui să cer de la Statul Român.  

Tulit Attila: Nu figurează în proiectul de hotărâre dar bănuiesc că imobilul va fi 

folosit în continuare în scopuri culturale .  

Dacă tot trimitem cererea de preluare a dreptului de administrare ar trebui să 

aducem la cunoştinţa Ministerului că ne-am bucura dacă cât mai repede s-ar finaliza 

procesul de retrocedare.  

Tamás Sándor: Spuneţi-ne cum se poate trece într-un act administrativ aşa ceva? 

Nu se poate.  

Bagoly Miklós-Levente: Eu nu sunt jurist dar aşa ştiu ca din moment ce există 

proces de retrocedare nu se poate schimba dreptul de proprietate.   

Tamás Sándor: Putem să preluăm cu proces cu tot.  

Joós Ştefan: Interesul consiliului judeţean este să primim instituţia.  

Am înţeles că imobilul este revendicat. De ce nu cerem numai instituţia şi 

imobilul vom cere atunci când vom şti cine este proprietarul? 

Tamás Sándor: În momentul de faţă este în proprietatea Statului Român.  

Guvernul vrea să schimbe dreptul de administrare şi trebuie să preluăm 

instituţia împreună cu imobilul. 

Joós Ştefan: Ce beneficii ne va aduce nouă în condiţiile în care nu avem garanţia 

proprietăţii? Instituţia o putem solicita. Dar aici vorbim de imobil.  

Tamás Sándor: Instituţia o să o primim cu am primit şi Camera Agricolă.  

În cazul în care foştii proprietari vor câştiga procesul instituţia va rămâne şi o 

vom muta într-un alt imobil, cu cei şase angajaţi.  

Joós Ştefan: Să cerem instituţia şi să lăsăm imobilul.  

Calin Sabin: Dacă în proces se solicită revendicare pe baza Legii nr. 10/2001 e un 

impediment al Satului, adică al deţinătorului, să transmită. Degeaba trimitem noi 

solicitarea. Dacă este revendicat, indiferent de faza în care se află procesul, nimeni nu 

are dreptul să înstrăineze.   

Tamás Sándor: Am discutat pro şi contra. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 21 de voturi  
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Este cineva contra? 9 voturi (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy András, 

Fülöp Csaba, Bándi Imre, Tulit Attila, Kulcsár-

Terza József-György, Csog Ignatiu şi Bartha 

Sándor) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 9 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind desemnarea unei persoane pentru coordonarea activităţii Biroului de 

reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia; 

 

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

desemnează o persoană pentru coordonarea activităţii Biroului de reprezentare al 

judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean 

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

secret”, pentru desemnarea persoanei pentru coordonarea activităţii Biroului de 

reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia vom folosi buletine de vot. 

 

Ne-am gândit că dacă domnul vicepreşedinte Demeter J{nos  s-a ocupat de acest 

lucru atunci să-l desemnăm pe dânsul pentru coordonarea activităţii Biroului de 

reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles.  

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

 

Henning László-János: Grupul de consilieri UDMR propune pe domnul 

Demeter János.  

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

Nu sunt.  

Dacă persoana propusă acceptă desemnarea? 

Demeter János: Da.  

Tamás Sándor: Rog colegii să pregătească buletinele de vot.  

Până când se pregătesc buletinele de vot noi mergem mai departe.  

 

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

aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna la proiectul „Dezvoltarea 

Clusterelor în Europa” finanţat din cadrul Programului „INTERREG IVC, Axa 

prioritară 1-Inovare şi economia cunoaşterii, Antreprenoriatul şi IMM-urile, tipul 

intervenţiei - Proiectele de capitalizare”; 

 

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

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

Externe, Mass-media.  
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Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Giliga Márta: Compartimentul Relaţii Externe, Mass-media propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Baka Mátyás: Noi am solicitat o completare pe care l-am primit. Mulţumim. 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”; 

 

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

avizare, iar domnul 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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Covasna”; 

 

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

avizare, iar domnul administrator public Klárik László să prezinte Raportul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului.  
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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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna pentru perioada 2010-2013; 

 

Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. doamna 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea derulării „Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului 

Covasna, în anul 2010”; 
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Rog pe domnii Baka Mátyás, Calinic Sabin şi Fülöp Csaba să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. doamna 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? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în 

domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2009, precum şi a programului cadru de 

acţiuni pe anul 2010 în acest domeniu; 

 

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

avizare, iar doamna consilier Vojcik Mirela să prezinte Raportul Compartimentului 

Relaţii Externe, Mass-media.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vojcik Mirela: Compartimentul Relaţii Externe, Mass-media 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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii 
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Teritoriale de Ordine Publică Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

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

 

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

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

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 106/2009 privind 

aprobarea participării Judeţului Covasna, prin Consiliul Judeţean Covasna la 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Noştri”; 

 

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

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

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Nu de aceea iau cuvântul pentru că reprezentanţii 

presei sunt în sală ci pentru că nu suntem de acord cu revocarea hotărârii. Am 

considerat şi considerăm, şi acum, că această hotărâre este legală. 

Avem prefect nou şi să retragă prefectura procesul.  

Tamás Sándor: Propun să revocăm hotărârea respectivă şi la următoarea şedinţă 

adoptăm alta hotărâre care va fi reformulată şi pe care nu-l va ataca prefectura deoarece 

ne vom consulta mai înainte cu domnul prefect.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 21 de voturi 

Este cineva contra? 9 voturi (Fazakas Tibor, Fekete Carol, Nagy András, 

Fülöp Csaba, Bándi Imre, Tulit Attila, Kulcsár-

Terza József-György, Csog Ignatiu şi Bartha 

Sándor) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru” şi 9 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci şi opt al ordinii de zi avem cuprins  Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Covasna în calitate de partener la 

Proiectul „Political Decision on Determinants”(PODD). 

 

Rog pe domnii Calinic Sabin, Fülöp Csaba şi Tatár Márta Éva să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar d-na consilier Pásztor Csilla să prezinte Raportul 

Compartimentului Relaţii Externe, Mass-media. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Pásztor Csilla: Compartimentul Relaţii Externe, Mass-media propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Tatár Márta-Éva: Efectiv se doreşte un pod între cunoştinţele de specialitate 

medicală şi de sănătate publică şi între cei care decid în politică şi cum se poate 

implementa corect, o de decizie politică pe baza cunoştinţelor de sănătate publică. 

Pentru asta vor un proiect internaţional. Este un judeţ din Suedia care are cea mai înaltă 

asistenţă de medicină preventivă. De exemplu, în judeţul nostru înfrăţit Värmland 

prevenţia modificărilor patologice la copii cuprinde 80 de persoane.  

Sigur, sunt foarte multe state care nu au putere decizională la nivel judeţean.  

Nici noi nu avem.  

Poate până când va intra acest proiect, putem să vedem şi noi cum să influenţăm 

pe politicieni ca să înţeleagă ceea ce dorim noi, medicii, pentru păstrarea sănătăţii şi 

îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate. Politicienii se gândesc la un interval de 4 ani, 

adică până la sfârşitul mandatului, dar implementarea acestor programe necesită o 

activitate mai lungă.  

Până când o să avem mai multe detalii trebuie să acceptăm să formăm specialişti 

care încearcă să aibă firul aceasta de decizii.  

Eu propun să adoptăm acest proiect. 

Tamás Sándor: Mulţumim doamnei doctor Tat{r M{rta-Éva.  

Alte observaţii dacă sunt? 

Fülöp Csaba: Am o propunere de modificare de text. Art. 1 din hotărâre să aibă 

următorul cuprins: „Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Covasna în calitate de 

partener la Proiectul „Political Decision on Determinants” (PODD), care se va depune în 
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cadrul Programului pentru sănătate 2008-2013 – Health programme 2008-2013, publicat 

de Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (AESC).”. 

Tatár Márta-Éva: Altfel aşa suna parcă ar fi fost aprobat acest proiect şi nu este 

un proiect aprobat.  

Varga Zoltán: Nu e nicio problemă.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Supun la vot propunerea de modificare formulată de domnul consilier Fülöp 

Csaba.  

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, s-a aprobat propunerea de 

modificare. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în forma 

modificată. 

 

Ne reîntoarcem la punctul nouăsprezece de pe ordinea de zi. 

 

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. 

Varga Zoltan: Explică modul de desfăşurare a votării şi distribuie buletinele de 

vot pe bază de tabel nominal.  

După votare. 

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

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Bagoly Miklós Levente, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea persoanei pentru coordonarea activităţii Biroului de reprezentare al 

judeţului Covasna la Bruxelles-Belgia. 

Bagoly Miklós Levente: Prezintă procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării 

voturilor.  

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reies din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 
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Rog pe domnul secretar al judeţului să prezinte Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltan: Prezintă proiectul de hotărâre.  

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

prezinte Rapoartele de avizare, iar d-na consilier Sándor Laura să prezinte Raportul 

Centrului de Informare Europe Direct.  

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sándor Laura: Centrul de Informare Europe Direct 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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre.  

 

La punctul douăzeci şi nouă al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate 

al Preşedintelui Consiliului Judeţean pe anul 2009; 

 

Permiteţi-mi să vă prezint materialul.  

Prezintă un slide-show.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treizeci al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna pentru anul 2010; 

 

Aţi primit în scris materialul şi a fost prezentat şi în şedinţele comisiilor de 

specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treizeci şi unu al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

A.T.O.P. Covasna pe 2009; 

 

Aţi primit în scris şi acest material şi a fost prezentat şi în şedinţele comisiilor de 

specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 
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Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treizeci şi doi al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate a 

Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă pe anul 2009; 

 

Aţi primit în scris şi acest material şi a fost prezentat şi în şedinţele comisiilor de 

specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treizeci şi trei al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

Şcolii Populare de Arte şi Meserii pe perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2009; 

 

Aţi primit în scris şi acest material şi a fost prezentat şi în şedinţele comisiilor de 

specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul treizeci şi patru al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Până la acest moment nu a anunţat nimeni că ar avea ceva de discutat în cadrul 

acestui punct. 

Vă consult dacă aveţi ceva de discutat în cadrul acestui punct. 

Nu sunt.  

Aş dori să vă anunţ, că s-ar putea, ca în luna martie să ţinem şedinţa ordinară al 

Consiliului Judeţean Covasna în comuna Cernat. 

 

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  


