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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 24 mai 2012, ora 09,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 

24 mai 2012, ora 09,00 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. 85 /22 mai 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 128 /S/22 mai 2012.  

 Proiectul ordinii de zi a 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 24 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bartha Sándor, Calinic Sabin, Demeter László, Farkas 

György, Solomon Ioan şi Tulit Attila.  

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: 

- 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 27 aprilie 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

de 27 aprilie 2012.  

 

http://www.cjcv.ro/
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De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 mai 

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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abţinere” (Fülöp Csaba) 

 

Fülöp Csaba: Eu nu am fost prezent la şedinţa extraordinară şi de aceea am 

abţinut. 

Tamás Sándor: Procesul verbal a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna.  

Fülöp Csaba: Dar eu nu am fost prezent la şedinţă şi nu cunosc ce s-a întâmplat.  

Tamás Sándor: Am înţeles. 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”şi o „abţinere”, s-a aprobat 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 mai 2012.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi şi aşa am 

înţeles că aţi şi discutat despre materialele şedinţei. 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul 

Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea 

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” cu proiectul 

„Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul 

Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Mestecănişul de la Reci”; 

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi propunerea spre aprobare către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor a „Regulamentului Sitului de 

importanţă comunitară ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2011 a 

managementului unor instituţii publice de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Covasna; 

4. Raport de activitate al unui consilier judeţean pe anul 2011; 

 

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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

http://www.cjcv.ro/
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(A sosit domnul consilier Demeter László, de la acest moment al şedinţei sunt 

prezenţi 25 de consilieri judeţeni.) 

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 în funcţie (16); 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre înscris la punctul 3 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 Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea participării Judeţului Covasna la Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 

2007-2013, Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management 

pentru Protecţia Naturii” cu proiectul „Managementul adecvat al ariilor naturale 

protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, 

Mestecănişul de la Reci”; 

 

Kulcsár-Terza József-György: Am primit materialul dar nu am purtat discuţii pe 

marginea acestuia.  

Tamás Sándor: Rog pe domnul vicepreşedinte Demeter János să prezinte 

materialul.  

 

(A sosit domnul consilier Bartha Sándor, de la acest moment al şedinţei sunt 

prezenţi 26 de consilieri judeţeni.) 

 

Demeter János: Stimaţi colegi şi data trecută, în şedinţa extraordinară am avut pe 

ordinea de zi un punct legat de acest proiect. 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013 s-a deschis Axa 

prioritară 4- „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii”. Acum avem posibilitatea de a depune proiectul nostru privind crearea acestui 

sistem în judeţul Covasna. 

Am discutat de foarte multe ori despre acest proiect şi am avut nişte probleme nu 

de eligibilitate ci de conformitate în primele noastre încercări. 

Acum aceste probleme sunt depăşite şi suntem în situaţia de a depune acest 

proiect, sigur cu votul plenului Consiliului Judeţean şi vă rog să-l sprijiniţi. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

însuşirea şi propunerea spre aprobare către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului şi pădurilor a „Regulamentului Sitului de importanţă comunitară ROSCI0242 

Tinovul Apa Roşie”; 

Acest proiect de hotărâre este consecinţa proiectului de hotărâre de la primul 

punct de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe domnului vicepreşedinte Demeter János să prezinte Expunerea de 

motive a domnului vicepreşedinte, Proiectul de hotărâre şi Raportul 

Compartimentului pentru protecţia naturii, dezvoltarea turismului. 

Demeter János: A prezentat materialul.  

 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre prezentat. 
 

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

aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pe anul 2011 a managementului unor instituţii 

publice de cultură din subordinea 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: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 27 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al unui 

consilier judeţean pe anul 2011; 

Este vorba de Raportul de activitate al domnului consilier Kulcsár-Terza József-

György, care este preşedintele PCM-MPP din Judeţul Covasna şi liderul grupului de 

consilieri PCM-MPP din consiliul judeţean. 

 

Aţi primit materialul în scris. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Kulcsár-Terza József-György: Când o să avem şedinţa ordinară că această şedinţă 

e extraordinară? 

Tamás Sándor: Încă nu ştim exact, dar o să vă anunţăm.  

Kulcsár-Terza József-György: Aş dori să vă atrag atenţia că astăzi suntem în data 

de 24 mai. 

Tamás Sándor: Ştiu pentru că şi eu număr zilele. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


