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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 7 martie 2012, ora 10,00 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

7 martie 2012, 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. 43 /05 martie 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 61/S/05 martie 

2012.  

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei al 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 domnii consilieri Farkas György, Fekete Carol şi Fülöp Csaba.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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: 

- Antal Árpád – Primar – Primăria municipiul Sf. Gheorghe; 

- 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; 

Domnul consilier Nagy András are ceva de comunicat. Dau cuvântul domnului 

consilier. 

Nagy András: Aş dori să fac un anunţ şi de aceea fac aici acest anunţ ca să fie clar 

pentru toată lumea despre ce este vorba. 

La începutul anului 2008 am devenit membru al PCM-MPP şi la scurt timp am 

devenit consilier judeţean. 

În cadrul PCM-MPP am încercat să lucrez folosindu-mă de cunoştinţele mele 

profesionale, dar mi s-a părut că nu au avut nevoie de aceste cunoştinţe şi nu m-au 

susţinut profesional. 

Trebuie să vă anunţ că nu mai doresc să muncesc în cadrul fracţiunii PCM-MPP, 

dar consider că fiecare om merită o a doua şansă şi de aceea ofer munca mea şi 

cunoştinţele mele fracţiunii UDMR.  

Tamás Sándor: Vă mulţumim.  

Eu cred că, şi în continuare, avem nevoie de specialişti şi în numele fracţiunii 

UDMR vă mulţumesc pentru încredea dumneavoastră.  
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Lângă domnul consilier Baka Mátyás este un loc liber şi vă rog să staţi lângă 

consilierii din fracţiunea UDMR.  

Bine aţi venit! 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16 februarie 2012, 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 menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva? 1 abţinere (Kiss Tiberiu) 

Kiss Tiberiu: Eu nu am participat la şedinţa respectivă şi de aceea mă abţin. 

 

Tamás Sándor: În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, 

s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 16 februarie 2012.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi. 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor imobile aflate în domeniul 

public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nerambursabile pe anul 2012 al Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Covasna pe anul 2012-2013. 

 

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. 

http://www.cjcv.ro/
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2.) – pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris la primul punct de pe 

ordinea de zi, este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie 

(21); 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16); 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris la punctul 3 de pe ordinea de zi, 

este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

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

schimbarea destinaţiei unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Covasna şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János să prezinte Expunerea de motive 

a domnului vicepreşedinte Demeter János, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei 

Dezvoltarea Teritoriului. 

Demeter János: A prezentat materialul. 

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

completări, probleme de ridicat? 

Bote Aurel: Cel de la Bixad nu a fost trecut în Proiectul Drumul Apelor Minerale? 

Demeter János: Nu.  

Lângă clădire este amenajat un parc al rocilor vulcanice dar clădirea nu figurează 

în proiect.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Vă consult, dacă aveţi şi alte întrebări? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva 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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012 al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive 

a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

Ferencz Lajos: A prezentat materialul.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

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 
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Este cineva 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 Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna pe anul 

2012-2013; 

 

Rog pe domnul vicepreşedinte Henning László János să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

Henning László János: A prezentat materialul.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 25 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 abţineri (Fazakas Tibor, Kulcsár-Terza József-

György şi Tulit Attila) 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” şi 3 „abţineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Varga Zoltán: Aş avea o întrebare la domnul consilier Nagy András şi anume: Nu 

aţi ieşit din partidul din care aţi fost ales? 

Tamás Sándor: Nu a ieşit din partid. A ieşit numai din fracţiunea politică. 

Nagy András: Este adevărat. Nu am ieşit din partid ci numai din fracţiunea 

politică. 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


