
 1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 11 aprilie 2011, ora 10,00 

 

 Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

11 aprilie 2011, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din 

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

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 165 /08 aprilie 2011, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 123/S/08 aprilie 

2011. 

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

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

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente, Bartha S{ndor şi Calinic Sabin.  

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: 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

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. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările 

de modernizare şi reabilitare a unor drumuri judeţene; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri judeţene, 

proprietatea publică a judeţului Covasna din administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe 

perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare a Infrastructurii; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor bunuri mobile 
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aparţinând Consiliului Judeţean Covasna către unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţul Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Construcţii 

pentru marcarea limitei de judeţ”, faza studiu de fezabilitate; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 126/2004 privind aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Covasna; 

 

Înainte de a vă consulta cu privire la proiectul ordinii de zi, ţin să vă aduc la 

cunoştinţa următoarele: convocarea acestei şedinţe extraordinare a fost necesară întrucât 

mâine dimineaţă până la ora 10 trebuie să depunem la Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului, hotărârea prin care am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 

drumurile judeţene care vor fi modernizate în cadrul proiectului prioritar „10.000 km 

drumuri judeţene şi de interes local”, respectiv hotărârea prin care transmitem acele 

sectoarele de drumuri, care vor fi reabilitate/modernizate, în administrarea Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectului.  

 

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? 28 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, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 2 şi 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor în funcţie (21). 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de modernizare şi reabilitare a 

unor drumuri judeţene; 
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Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-7) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Am şi eu o întrebare. Văzând anexele am observat că apare şi un 

pod. Întreb specialiştii dacă ajunge în titlu cât şi în hotărâre „reabilitare a unor drumuri 

judeţene” şi nu ar trebui să includem şi podul? 

Szász Jenő consilier din cadrul aparatului de specialitate: Podul este pe traseul 

drumului judeţean şi este integrat în drum. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. Alte întrebări dacă sunt? 

Solomon Ioan: Era vorba în trecut şi de modernizarea drumului de la Valea Mare 

până la Întorsura Buzăului. Aş dori să vă întreb dacă mai există vreo preocupare pentru 

acest proiect? 

Tamás Sándor: Există preocupare. Modernizarea drumului este pe plan secundar. 

În acest program nu intră, dar se va face proiectul pentru a include anul viitor în 

programul de reabilitare a 10 mii de km de drumuri.  

Zărnescu Gheorghe: Există o documentaţie deja făcută pentru tronsonul Valea 

Mare-Boroşneu Mic. 

Tamás Sándor: Tronsonul Valea Mare-Boroşneu Mic nu este pe primul plan 

pentru că se poate ajunge la Vale Mare şi prin Întorsura Buzăului.  

Anul viitor dorim să facem şi drumul între Boroşneu Mare-Leţ-Moacşa-Ghidfalău. 

Fülöp Csaba: Acum un an sau mai mult Consiliul Judeţean Covasna şi-a exprimat 

dorinţa ca drumul dintre Covasna-Comandău să fie încadrat ca drum judeţean din drum 

comunal.  

În continuare nu ştim ce s-a întâmplat cu acest tronson. 

Tamás Sándor: Am preluat întreţinerea drumului pe timp de iarnă.  

Până când problema traficului greu nu va fi rezolvată nu putem prelua în 

administrare. Degeaba facem un drum cu asfalt care va fi distrus de maşinile cu mare 

tonaj. Cu rezolvarea problemei traficului greu este însărcinat domnul primar. 

Bodó Lajos: Pe tronsonul Brateş-Telechia a rămas o bucată de drum de cca. 800 m 

care nu este reparat.  

Întrebarea mea este dacă reuşim din fonduri judeţene să-l reparăm? 

Tamás Sándor: Din acest program, nu.  

Bodó Lajos: Ar trebui cumva să reparăm şi părticica aceea.  

Tamás Sándor: E drum comunal şi prin acest program noi nu îl putem repara. Se 

poate pietrui.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea transmiterii unor sectoare de drumuri judeţene, proprietatea publică a 

judeţului Covasna din administrarea Consiliului Judeţean Covasna în administrarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor 

prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii; 

 

Este vorba de acele tronsoane de drumuri ale căror indicatori tehnico-economici i-

am aprobat la punctul anterior şi care conform legislaţiei în vigoare trebuie predate în 

administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării 

proiectelor. 

Baka Mátyás: Dacă predăm acum administrarea acestor tronsoane şi până când se 

vor începe lucrările, până atunci noi putem să efectuăm plombări pe aceste tronsoane? 

Tamás Sándor: Predarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire.  

În această lună vom efectua plombările pentru că mâine vom depune 

documentaţia la Minister şi numai după ce va fi aprobat se va începe procedura de 

predare.  

Până atunci avem timp să efectuăm plombări.  

Baka Mátyás: Care este tronsonul care are prioritate? 

Tamás Sándor: Primul va fi drumul între Tg. Secuiesc-Bálványos-Bixad care va 

costa cca. 75 milioane de lei.  

 

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

avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor bunuri mobile aparţinând Consiliului 

Judeţean Covasna către unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Covasna; 
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Avem în evidenţă 43.800 m2 piatră cubică care vor fi folosiţi, în primul rând la 

imobilele din proprietatea Consiliului Judeţean Covasna, mai precis 1.000 m2 sunt 

necesari la „Óri{s pincetető”, la curtea Muzeului Naţional Secuiesc sunt necesari 1.500 

m2 şi în curtea Spitalului Judeţean dorim să punem piatră cubică.  

Ceea ce rămâne se va împărţi între unităţile administrativ-teritoriale. 

Am închiriat două locaţii unde, în momentul de faţă, piatra cubică este depozitată. 

Fekete Carol: Întrebarea mea este dacă unităţile administrativ-teritoriale depun pe 

lângă cerere şi date tehnice, adică de ce cantitate de piatră cubică au nevoie şi dacă va fi 

verificat, ulterior, dacă au folosit piatra cubică potrivit solicitării? 

Tamás Sándor: E o întrebare bună. 

Cereri deja am primit, dar desigur vom solicita să se specifice unde vor folosii 

cantitatea cerută. Verificarea va fi puţin mai dificilă, deoarece după ce va ajunge piatra în 

proprietate lor nu prea avem cum să-i verificăm.  

La Tg. Secuiesc de pildă nu pot folosi anul acesta pentru că prima dată trebuie să 

termine lucrările la reţeaua de apă şi canalizare. Am vorbit cu domnul viceprimar 

Szarvadi József şi am solicitat să fie depozitat într-un loc închis, până va fi folosit.  

Tulit Attila: În proiectul de hotărâre, cantitatea figurează în m2 şi în km. 

Ce valoare are? 

Tamás Sándor: Aceasta nu are valoare dar în comerţ este undeva în jur de 15 

Euro/m2.   

 

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

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos şi dl. director executiv Sztakics István 

Attila să prezinte Raportul Comun la Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului de investiţie „Construcţii pentru marcarea limitei de judeţ”, 

faza studiu de fezabilitate; 
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În buget am adoptat bani pentru reabilitarea a două intrări în judeţe şi 

anume la Chichiş şi la Oituz.  

Vă prezint cum arată aceste intrări acum.  

Prezintă un slideshow. 

Avem toate avizele de Ministerul Transporturilor pentru reabilitarea acestor 

intrări.  

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

avizare, iar dl. arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul Direcţiei Dezvoltarea 

Teritoriului. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Bíró Dónát: Direcţia Dezvoltarea Teritoriului propune pentru adoptare proiectul 

de hotărâre.  

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

completări, probleme de ridicat? 

Tulit Attila: În proiectul de hotărâre este vorba de două anexe. Noi am primit 

numai o anexă şi anume anexa 2.  

Anexa 1 conţine cum vor arăta aceste intrări? 

Tamás Sándor: Aceasta este versiunea despre care am mai discutat şi pe care, în 

principiu, am adoptat-o.  

Tulit Attila: Au fost trei versiuni. 

Tamás Sándor: Da, au fost trei din care am ales-o pe acesta.  

 

(A sosit domnul consilier Bagoly Miklós-Levente. De la acest moment sunt 

prezenţi la şedinţă 28 de consilieri judeţeni.) 

Tulit Attila: Toate vor fi identice? 

Tamás Sándor: Da. Aceasta a fost aprobată de Comisia din Bucureşti.  

Deocamdată facem numai două şi când vom avea bani vom face şi restul.  

Ambele construcţii vor fi iluminate.  

Tulit Attila: Vor fi legate la reţeaua de curent electric? 

Tamás Sándor: Da, dar numai la Chichiş există reţea de curent electric.  

Bíró Dónát: La Oituz vom face cu panou parasolar. 

Baka Mátyás: Există posibilitatea să fie montate şi camere de luat vederi? 

Trebuie să le ocrotim cumva de vandalism. 

Tamás Sándor: La Chichiş am putea monta dar la Oituz nu prea. 

Dar noi am aprobat suma de 100 mii lei pentru Inspectoratul de Poliţie chiar 

pentru montarea sistemului de supraveghere. 

Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 126/2004 privind 

aprobarea reorganizării Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna şi a 

Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Covasna; 

 

S-a modificat componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Covasna în sensul că a fost numit în funcţia de director al Agenţiei Judeţene Pentru 

Prestaţii Sociale Covasna, domnul Támpa Ödön în locul doamnei Popică Liliana şi 

conform legislaţiei în vigoare Agenţia a desemnat ca membru în Comisia pentru 

Protecţia Copilului, pe noul director. 

 

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

avizare, iar dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Raportul secretarului 

judeţului. 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Varga Zoltán: Secretarul judeţului 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Vă anunţ că şedinţă ordinară vom avea loc pe data de 28 aprilie 2011, ora 12,00.  

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 
 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


