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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 
 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 30 august 2012, ora 12,00 
 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30 

august 2012, 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. 257 /24 august 2012, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 214/S/24 august 

2012. 

 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 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Ambrus József, Dimény György, Kulcsár-Terza József-

György şi Tompa György.  

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 secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Albert Álmos – senator; 

- Dl. Márton Árpád - deputat; 

- Dl. András-Nagy Róbert – manager - Spitalul Judeţean de urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Kozma Béla – director – Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

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

- Dl. Demeter János – director – Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, 

Dezvoltarea Rurală şi Salvamont; 

- 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; 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 august 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. 

http://www.cjcv.ro/
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 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? - 

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

din data de 13 august 2012.  

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

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

 

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

acestuia cu încă două proiecte de hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unor construcţii, în vederea scoaterii din 

funcţiune şi demolării; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrării de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de reamenajare şi 

refuncţionalizare Centrală termică zona Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” – Bod 

Péter Megyei Könyvtár”;  

Menţionez că cele două proiecte de hotărâri v-au fost înmânate înaintea şedinţei şi 

au fost prezentate în şedinţele comisiilor de specialitate.  

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificaţie, mere şi miere de 

albine în anul 2012; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 21/2012 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 

publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul financiar acordat unităţilor de 

cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012;  

3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului centralizat al creditelor 

externe şi interne pe anul 2012; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 

în baza cărora preşedintele Consiliului Judeţean Covasna numeşte şi eliberează din 

funcţie administratorul public; 

6. Proiect de hotărâre privind numirea temporară în funcția de director a Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Sepsiszentgyörgyi Művészeti 

Népiskola a domnului Mușat Iuliu; 

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

Judeţean Covasna nr. 42/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea îndemnizației de şedinţă pentru membrii 

Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu 

cerinţe educaționale speciale din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi 

administrativ-teritoriale; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de colaborare între Judeţul Covasna 

din România şi Judeţul Jász-Nagykun –Szolnok din Ungaria; 

11. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Covasna la Programul 

„Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct” în perioada 2013-2017 şi a 

cofinanţării acestuia pe anul 2013; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 56/2008 privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind 

transportul de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-

2011, cu modificările ulterioare; 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unor construcţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi 

demolării; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrării de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de reamenajare şi 

refuncţionalizare Centrală termică zona Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” – Bod Péter 

Megyei Könyvtár”; 

15. Diverse 

Prezentarea următoarelor instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean 

Covasna: 

- Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

- Centrul de Studii Europene Arcuş; 

- Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont; 

 

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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 3, 4, 10 şi 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 13 de pe ordinea 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 27 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse 

lactate, panificaţie, mere şi miere de albine în anul 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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.  
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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. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 21/2012 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, 

sprijinul financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna 

pe anul 2012; 

 

Am propus această modificare din mai multe considerente şi anume: Asociaţia 

"Alpin Sport" a solicitat realocarea sumei atribuite şi Asociaţia Sport Klub "ALUTA" la 

fel a solicitat realocarea sumei atribuite.  

Pentru Asociaţia Clubul Sportiv "K.S.E." Târgu Secuiesc pentru participare la 

campionatul naţional de futsal divizia A, propunem majorarea sumei deja atribuite cu 

12 mii de lei şi în total/an va primi 47 de mii de lei.  

Am invitat la această şedinţă reprezentantul a trei echipe şi anume:  

- Echipa futsal Sf. Gheorghe care după o etapă îndelungată a reuşit locul II. pe 

nivel naţional în divizia A;  

- Clubul Sportiv Tg. Secuiesc – Grupa de baschet feminin care din liga B a reuşit 

să ajungă în divizia A şi  

- Asociaţia Fotbal Club Zagon care la rândul ei ani de zile a fost prima la nivel 

judeţean şi acum a ajuns în divizia C. 

I-am invitat ca să le mulţumim pentru rezultate obţinute şi cum am propus să-i 

sprijinim şi financiar în etapa care începe în luna septembrie. 

Dau cuvântul reprezentantului echipei futsal Sf. Gheorghe. 

Bocz József – Căpitanul echipei futsal Sf. Gheorghe.  

Mulţumim Consiliului Judeţean Covasna pentru sprijinul acordat echipei 

noastre. 

Noi sperăm că vom reuşi să obţinem rezultate cât mai bune şi cu această ocazie 

dorim să oferim o medalie de argint domnului preşedinte.  

(Înmânează medalia de argint domnului preşedinte.) 

Tamás Sándor: Mulţumesc şi felicitări. 

Sper ca anul viitor o să ne aduceţi medalia de aur.  

Şi eu vă ofer cu această ocazie o medalie din partea Consiliului Judeţean 

Covasna. 

(Domnul preşedinte înmânează medalia domnului Bocz József. 

Cei din sală aplaudă.) 

Bocz József: Mulţumim. 

Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului Primar al comunei Zagon.  

Kis József –Primarul comunei Zagon: 

Stimate domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri. 
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Eu nu am venit aici să înmânez nici un cadou domnului preşedinte ci să vă rog 

să ne ajutaţi. 

Nu o să uit niciodată momentul când veţi aproba această sumă şi o să vă 

mulţumim cu o medalie ori de argint ori de aur.  

Eu vă mulţumesc pentru sprijinul acordat de dumneavoastră pentru că de şase 

ani am muncit ca să câştigăm locul I. atât la campionat cât şi în cupe.  

În şase ani am reuşit să câştigăm 12 cupe de locul I.   

Nu a fost un lucru uşor dar echipa a fost sprijinită atât de Consiliul local Zagon 

cât şi de 2-3 societăţi comerciale. 

Eu încă o dată vă mulţumesc pentru sprijinul acordat şi vă invit să veniţi la 

Zagon să vedeţi cum joacă echipa noastră.  

Vă mulţumesc şi sper că n-o să vă facem de ruşine. 

(Cei din sală aplaudă. ) 

 

Tamás Sándor: Dau cuvântul domnului antrenor al echipei de baschet feminin 

din Tg. Secuiesc. 

Farkas Árpád - antrenorul echipei de baschet feminin din Tg. Secuiesc.  

Vă mulţumim că ne aţi invitat la şedinţă şi de posibilitatea că vă putem mulţumi 

pentru sprijinul acordat de dumneavoastră.  

Rezultatul echipei de baschet feminin din Tg. Secuiesc este că am ajuns în divizia 

A şi aşa oraşul Tg. Secuiesc are o echipă de divizia A. Divizia A acum se numeşte 

Divizia naţională.  

Cum a spus şi domnul primar al comunei Zagon şi noi am muncit mult ca să 

ajungem aici. Mai precis este vorba de 7 ani de muncă.  

Avem o jucătoare Lenart Paula care este cea mai bună baschetbalistă a Europei. 

Până acum a ea a jucat în divizia de juniori, anul trecut a jucat în divizia B, iar acum va 

juca în divizia A.   

Această tânără baschetbalistă a reuşit în 7 meciuri să realizeze 6 aruncări double 

double, aşa ceva nu a reuşit încă nimeni.  

Încă o dată vă mulţumesc pentru sprijinul acordat şi noi facem tot posibilul ca să 

fiţi mândri de echipa noastră. 

(Cei din sală aplaudă). 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 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. 

 

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

aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe şi interne pe anul 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 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. 
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în baza cărora preşedintele 

Consiliului Judeţean Covasna numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public;  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 

Varga Zoltán: Aş dori să propun să reformulăm art. 1 din proiectul de hotărâre 

faţă de cel pe care l-aţi primit şi a fost făcut public şi pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna, în sensul că acolo era scris la art. 1 „Se constată încetarea raportului de 

serviciu…” şi având în vedere că între Consiliul Judeţean şi administratorul public nu 

există un contract ci există un contract încheiat între domnul preşedinte şi 

administratorul public, propun să reformulăm acest articol în sensul că ia act consiliul 

de acest fapt şi pe baza acestui fapt care este un act încheiat între preşedintele 

Consiliului Judeţean şi administratorul public se va scoate la concurs postul. 

Consiliul nu poate să constate ceva în care nu este parte, deci numai se ia la 

cunoştinţă acest fapt. 

Rog să fiţi de acord cu această modificare care nu schimbă fondul.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Dacă sunt alte întrebări sau intervenţii? 

Nu sunt. 

Supun la vot propunerea de modificare formulată de domnul secretar al 

judeţului. 

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 propunerea de 

modificare.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.  

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 în forma 

modificată. 

 

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

numirea temporară în funcția de director a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe – Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola a domnului Mușat Iuliu; 
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Rog pe domnul Calinic Sabin şi pe doamna Keresztely Irma să prezinte 

Rapoartele de avizare,,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? 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. 

 

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

modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 2a la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

42/2012 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 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. 

 

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

stabilirea îndemnizației de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi 

Profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaționale speciale din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Covasna; 
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Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi pe doamna Keresztely 

Irma 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? 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. 

 

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

repartizarea consilierilor judeţeni pe unităţi administrativ-teritoriale; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 

Cziprián Kovács Loránd: Dacă se poate în cazul meu lângă Băţani să adăugăm şi 

Sf. Gheorghe. 

Tamás Sándor: Se poate. 

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completarea propusă de domnul consilier 

Cziprián Kovács Loránd.  

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 în forma 

completată. 

 

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

aprobarea Înţelegerii de colaborare între Judeţul Covasna din România şi Judeţul Jász-

Nagykun –Szolnok din Ungaria; 
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar doamna consilier Giliga Márta să prezinte Raportul Compartimentului 

Relaţii externe, mass-media. 

 

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? 

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. 

 

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

privind participarea Consiliului Judeţean Covasna la Programul „Reţeaua Centrelor de 

Informare Europe Direct” în perioada 2013-2017 şi a cofinanţării acestuia pe anul 2013; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar doamna consilier Sándor Laura să prezinte Raportul Compartimentului 

Relaţii externe, mass-media. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sándor Laura: 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? 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. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 56/2008 

privind stabilirea traseelor şi programului de transport privind transportul de persoane 

prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008-2011, cu modificările 

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

avizare, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte Raportul de specialitate.  

 

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? 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. 

 

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

trecerea din domeniul public al judeţului Covasna în domeniul privat al acestuia a unor 

construcţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) 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? 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. 

 

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

aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrării 

de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Lucrări de reamenajare şi refuncţionalizare Centrală termică zona Bibliotecii Judeţene 

„Bod Péter” – Bod Péter Megyei Könyvtár”; 
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Rog pe domnii Fejér László Ödön, Calinic Sabin şi Tóth-Birtan Csaba,să 

prezinte Rapoartele de avizare, iar domnul arhitect şef Bíró Dónát să prezinte 

Raportul de specialitate.  

 

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? 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. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Am de făcut un anunţ şi anume am efectuat 4 zile de concediu de odihnă în 

perioada 21-24 august 2012 şi am obligaţia să anunţ în faţa plenului acest lucru.  

Nagy Iosif: Şi eu aş dori să vă anunţ că începând cu data de 10 septembrie o să 

efectuez 7 zile de concediu de odihnă. 

Consiliul ia act de informarea domnului preşedinte şi de informarea domnului 

vicepreşedinte. 

Tamás Sándor: În data de 27 septembrie ora 12,00 vom avea şedinţa ordinară din 

luna septembrie.  

 

La punctul Diverse am invitat conducătorii a trei instituţii subordonate şi anume: 

-  Camera Agricolă Judeţeană Covasna; 

- Centrul de Studii Europene Arcuş; 

- Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltare Rurală şi Salvamont; 

ca să ne prezinte pe scurt activitatea instituţiei pe care o conduc.  

Rog conducătorii instituţiilor să prezinte materialele.  

Prima dată dau cuvântul domnului Kozma Béla directorul Camerei Agricole 

Judeţeană Covasna. 

Kozma Béla: A prezentat instituţia.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Kozma Béla: Vă invităm la expoziţia judeţeană de taurine, organizat de Consiliul 

Judeţean, Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului Judeţului Covasna, Camera 

Agricolă Judeţeană Covasna, Primăria oraşului Covasna şi Asociaţia Judeţeană a 

Crescătorilor de Bovine care va avea loc în data de 8 septembrie lângă fostul poligon de 

tragere între Covasna şi Chiuruş.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 
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Rog pe domnul Moscviciov Leonid, directorul Centrului de Studii Europene 

Arcuş să ne prezinte instituţia.  

Moscviciov Leonid: A prezentat instituţia.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Rog pe domnul Papucs András locţiitorul domnului director Demeter János să 

prezinte Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Dezvoltarea Rurală şi Salvamont. 

Papucs András: A prezentat instituţia. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Dacă sunt întrebări? 

Radu Iosif: Domeniul ocupaţional este determinat de Ministerul Dezvoltării 

Rurale şi se regăseşte în organigrama fiecărui judeţ? 

Tamás Sándor: Nu se regăseşte în organigramă pentru că este instituţie 

subordonată. 

Papucs András: Numai judeţul Neamţ are serviciu din asta.  

Cziprián Kovács Lórád: La ce taxă v-aţi gândit să introduceți? 

Papucs András: Există un ordin al Ministerului care stabileşte minimul şi 

maximul taxei care se poate percepe.  

Cziprián Kovács Lórád: Şi pentru ce veţi percepe taxă? 

Papucs András: Pentru eliberarea avizelor care sunt necesare pentru aproape 

fiecare proiect Natura 2000.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Pethő István: Am înţeles că se pregăteşte un proiect care are legătura cu Munţii 

Bodoc-Baraolt despre care dacă se poate să primim nişte informaţii şi anume care sunt 

obiectivele acestui proiect şi ce şi cum se va întâmpla.  

Papucs András: În legătură cu Munţii Bodoc –Baraolt există un proiect care a fost 

început de Agenţia Naţională a Mediului. Consiliul Judeţean Covasna a depus mai 

multe proiecte care vizează nu numai Munţii Bodoc –Baraolt ci toată suprafeţele din 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna şi pe lângă acestea încă două suprafeţe 

care nu sunt în administrarea Consiliului Judeţean.  

Prin aceste proiecte se va realiza un Centru de vizitare în Mestecănişul de la Reci 

şi trei puncte de informare la Hatod, la Bixad şi la Estelnic.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Fekete Carol: De la domnul director Kozma Béla, aş dori să întreb cum ajută 

Camera Agricolă producătorii agricoli şi dacă ajută producătorii şi la vânzarea 

produselor? 

Kozma Béla: Fosta Consultanţă Agricolă din anul 2009 s-a reorganizat şi s-a 

transformat în actuala Cameră Agricolă dar atribuţiile au rămas aceleaşi. 

Deci orice agricultor care are solicită consultanţă se adresează centrului unde 

aparţin şi vor primi consultanţă de specialitate sau dacă nu au specialişti în domeniul 

respectiv atunci ei se adresează la centru la colegi care sunt specialişti în domeniu. 

Ei în afară de consultanţă organizează seminare, simpozioane. O să fie şi acum 

un simpozion la Tg. Secuiesc în cadrul căruia o să avem şi o prezentare. 

Organizăm şi cursuri. Anul trecut am organizat zece cursuri de pregătire 

profesională a fermierilor, a gospodarilor în domeniul agricol, deci lucrători în 

domeniul creşterea animalelor, silvicultură şi apicultură.  
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Am încheiat opt cursuri din care o parte la Întorsura Buzăului, la Baraolt şi la 

Băţani Mari. 

Momentan avem două cursuri în derulare la Sf. Gheorghe. 

În total anul acesta s-au înscris la cursuri 223 de persoane.  

Responsabili de cursuri sunt colegii de la centrele locale, la o parte din cursuri tot 

ei predau. Unde nu avem acoperire, de exemplu: nu avem specialist în agricultură care 

să aibă şi curs de formator, atunci apelăm la specialişti de la alte instituţii care au 

pregătirea necesară.  

Aceste centre elaborează proiecte pentru fonduri Europene.  

Este o sesiune pentru fiecare măsură, adică o lună de zile. Acum pentru măsura 

112- Instalarea Tinerilor Fermieri în judeţ s-au depus 120 de proiecte din care noi am 

elaborat 98 de proiecte. 

Deci fizic într-o lună de zile n-ai cum să faci mai multe proiecte.  

Noi avem contract cu fermieri pentru care elaborăm proiecte şi monitorizăm 

proiectele pe perioada desfăşurării. 

De 6 ani de zile facem acest lucru.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Dacă sunt şi alte intervenţii? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialele prezentate. 

 

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  


