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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 29 martie 2017,ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

martie 2017, 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. 147 /24 martie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 40/S/24 martie 

2017. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc motivat domnii Grüman Róbert-Csongor și Szarvadi Tégás Lóránd. 

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. Márton Árpád – deputat; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca județeană ”Bod Péter” Megyei 

Könyvtár; 

- Dl. Vargha Mihály-Béla – director, Muzeul Național Secuiesc; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. András-Nagy Robert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii;  

- Dl. Imreh-Marton István-Attila – director, Centrul de Cultură al Județului 

Covasna; 



 2 

- Dl. Oláh Badi Csaba – șef serviciu, Serviciul Public 

Județean de Evidență a Persoanei Covasna; 

- Dl. Deák Gyula – director, Ansamblu de dansuri ”Trei Scaune - Háromszék”; 

- Dl. Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe; 

- Dl. Szőcs Levente – director, Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională; 

- Dl. Moscviciov Leonid - șef birou, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- Dl. Borsai Gheorghe Emeric – director, S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

- Dl. Orbán Miklós – director, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AGROSIC”; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

28 februarie 2017, 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 februarie 2017.  

 

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 vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu 

completarea proiectului ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâri și anume: 

 

1. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Muzeului Național 

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum a domnului Vargha Mihály-Béla; 

2. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ a domnului Imreh-

Marton István-Attila. 

 

http://www.cjcv.ro/
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Menționez că cele două proiecte de hotărâri au fost prezentate în comisiile de 

specialitate nr. I, II și IV. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 8/2017 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna, în vederea punerii în 

aplicare a prevederilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și completată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016, în lumina dezlegărilor date prin 

Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 și a prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 2/2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și anunțului de participare 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, pentru  activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și 

sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna 

pe anul 2017, conform Legii nr. 350/2005; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

25/2013 privind constituirea Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale care pot primi finanţare nerambursabilă de la bugetul 

Consiliului Judeţean Covasna şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

95/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 

fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum 

şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2017; 

8. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Kiss Tiberiu, respectiv validarea 

desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 

municipiului Târgu Secuiesc și din administrarea Consiliului Local al municipiului 

Târgu Secuiesc în domeniul public al județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna a terenului pe care se află Stația de transfer din Târgu 
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Secuiesc, construit în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Covasna”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unor construcții, în vederea scoaterii din funcțiune și 

demolării; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de parteneriat încheiat între 

Consiliul Județean Covasna și Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul 

Administrarea Afacerilor Sf. Gheorghe, semnată la data de 23 martie 2017; 

13. Proiect de hotărâre privind revocarea atribuirii unor licențe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna și a Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont cu Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna în vederea 

stabilirii modului de colaborare în situații de urgență; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor bunuri aflate în proprietatea 

privată a Județului Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în 

administrarea respectiv folosința gratuită a Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului 

Covasna, în anul 2017”; 

17. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Muzeului Național 

Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum a domnului Vargha Mihály-Béla; 

18. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ a domnului Imreh-

Marton István-Attila. 

19. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul II al anului 2016; 

20. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016; 

21. Raport de activitate pentru anul 2016 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Agrosic; 

22. 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 
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Pethő István: Stimate domnule președinte, aș dori să vă întreb unde a 

dispărut Steagul Secuiesc din spatele prezidiului, deoarece la ultima ședință încă era 

acolo?  

Tamás Sándor: Eu am luat de acolo, ca să nu avem probleme pe urmă, pentru că 

după sentința primei instanțe care a fost Tribunalul Covasna, a doua instanță care era 

Curtea de Apel Brașov, a anulat hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 55/2016 

privind acceptarea ofertei de donație a unui bun mobil, a anulat Contractul de donație, 

care este nelegal din punctul lor de vedere, pentru că nu se poate anula un contract de 

donație, dar aste este o altă speță. Deci citez „Contractul de donație încheiat între 

Kulcsár-Terza József-György în calitate de donator și Consiliul Județean Covasna obligă 

pârâții Consiliul Județean Covasna și președintele Consiliului Județean Covasna să 

îndepărteze steagul albastru auriu al „Ținutului Secuiesc” din sala mare de ședință al 

Consiliului Județean Covasna”. 

Instanța, adică Curtea de Apel Brașov recunoaște existența „Ținutului Secuiesc” 

și Steagul „Ținutului Secuiesc”, pentru că în Hotărâre scrie „Steagul albastru auriu al 

Ținutului Secuiesc”, ne mai vorbind de partea introductivă în care dezbate și spune în 

felul următor: „Prin urmare Instanța a reținut că acest steag este în fapt Drapelul 

Ținutului Secuiesc, analiza legalității arborării acestuia pornind de la această premisă.”  

Sincer vă spun, deși avem o hotărâre care ne obligă să luăm, deocamdată, de aici 

din spatele meu steagul „Ținutului Secuiesc”, însă recunoaște existența Ținutului 

Secuiesc pentru că, citez: „Instanța reține că acest steag este în fapt drapelul Ținutului 

Secuiesc, analiza legalității arborării…”, unde a avut dreptate Instanța, pentru că se 

poate arbora, conform legislației în vigoare steagul României, steagul Uniunii Europene 

și steagul Județului Covasna, deci analiza legalității arborării acestuia pornește de la 

faptul că este în fapt Drapelul Ținutului Secuiesc. 

Nu sunteți de acord domnul coleg? 

Calinic Sabin: Domnule președinte, nu vrea să vă dezamăgesc, dar dispozitivul 

unei hotărâri judecătorești se referă la obiectul cererii, nimeni n-a solicitat să constate că 

acela e steagul cuiva.  

Obiectul judecății a fost altul.  

Tamás Sándor: Foarte mulți au contestat existența Ținutului Secuiesc și în 

legătură cu steagul Secuiesc am ajuns și la expresia „cârpa aia”, care provine de la Dan 

Tănasa. 

Deci, pas cu pas ajungem și acolo să fie recunoscut existența Ținutului Secuiesc. 

Mulțumesc domnului consilier Pethő pentru întrebare, într-adevăr deocamdată 

am fost nevoit să luăm de aici steagul Secuiesc, însă pas cu pas am ajuns ca Instanța de 

recurs recunoaște steagul albastru auriu al Ținutului Secuiesc.  

 

Revenind la ordinea de zi, înainte de a intra în dezbateri, 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 
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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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 2, 3, 7, 12, 14 și 16 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 9, 10, 11 și 15 pe ordinea 

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

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 8/2017 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 31 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

43/2016, în lumina dezlegărilor date prin Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 și a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017; 

 

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

de ridicat? 

Practic este vorba despre punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 

794/15 decembrie 2016 care are consecința de majorare a salariilor. 

Dacă sunt întrebări? 

Henning László János: Stimați consilieri, având în vedere că această Decizie a 

Curții Constituționale este valabilă și pentru instituțiile subordonate și conform 

legislației în vigoare și până acum prin dispoziția președintelui Consiliului Județean au 

fost stabilite salariile directorilor instituțiilor subordonate și ulterior, conform legislației, 

directorii au dispus salariile angajaților.  

În consecință rog să fiți de acord cu completarea Proiectului de hotărâre în sensul 

ca după art. II să introducem un nou articol care să fie art. III, cu următorul cuprins: 

„Punerea în aplicare a prevederilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, modificată și 

completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016, în lumina dezlegărilor 

date prin Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016 și a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 2/2017 în vederea stabilirii salariilor conducătorilor 

instituțiilor subordonate, după caz, se face prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Covasna.”, iar art. III din forma inițială va deveni art. IV. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu completările propuse de domnul 

vicepreședinte Henning László János.  
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

completată. 

 

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

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2017; 

 

Doresc să vă atrag atenția că acele persoane care au interes în asociațiile vizate în 

proiectul de hotărâre, nu pot lua parte nici la deliberare și nici la vot. 

O să luăm punct cu punct asociațiile din anexă. 

Pct. nr. 1 din anexă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”. 

Fazakas András Levente: Nu particip nici la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Supun la vot pct. 1 din anexă. 

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” Balázs Jozsef-Attila 

(Nu a participat la vot domnul consilier Fazakas András Levente.) 

 

Pct. nr. 2 din anexă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 

Transilvaniei”. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 2 din anexă. 

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” Balázs Jozsef-Attila 

 

Pct. nr. 3 din anexă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Covasna ” 

Dacă sunt observații? 

Ambrus József: Nu particip nici la deliberare și nici la vot. 

Váncza Tibor-István: Nici eu. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

Supun la vot pct. nr. 3 din anexă. 

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” Balázs Jozsef-Attila 
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(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Váncza Tibor-

István.) 

 

Pct. nr. 4 din anexă, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul 

Covasna. 

Dacă sunt observații? 

Fazakas András-Levente: Nu particip nici la deliberare și nici la vot. 

Oltean Csongor: Nici eu. 

Szőcs László: Nici eu. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

Supun la vot pct. nr. 4 din anexă. 

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” Balázs Jozsef-Attila 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Fazakas András-Levente, Oltean 

Csongor și Szőcs László.) 

 

Pct. nr. 5 din anexă, Asociaţia Club Sportiv Sepsi-SIC. 

Dacă sunt observații? 

Ambrus József: Nu particip nici la deliberare și nici la vot. 

Lénárt Adolf: Nici eu. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

Supun la vot pct. nr. 5 din anexă. 

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abținere” Balázs Jozsef-Attila 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf.) 

 

Pct. nr. 6 din anexă, Asociaţia „Vadon”. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 6 din anexă. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Pct. nr. 7 din anexă, Agenția de Dezvoltare Regională Centru. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 7 din anexă. 
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Pct. nr. 8 din anexă, Uniunea Naționale a Consiliilor Județene din România. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 8 din anexă. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Pct. nr. 9 din anexă, Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine 

Publică. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 9 din anexă. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Pct. nr. 10 din anexă, Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județe 

din România. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 10 din anexă. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Pct. nr. 11 din anexă, Asociația Secretarilor de Județe din România. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 11 din anexă. 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Pct. nr. 12 din anexă, Assembly of European Regions. 

Dacă sunt observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot pct. nr. 12 din anexă. 
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2017; 

 

Permiteți-mi să vă prezint câteva secvențe, mai ales pentru viitor, dar mai înainte 

doresc să vă informez că noi avem obligația ca în termen de 45 de zile de la apariția 

Legii bugetului de stat să adoptăm bugetul județului și ne am încadrat în acest interval 

de timp. 

Prezintă un slide show. 

 

Pe scurt atât am vrut să vă spun. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Înainte de a supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat 

doresc să fac cunoscut faptul că potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul bugetului 

local se adoptă după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, 

alineate, după caz, și pe anexe. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/1. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 

1/1. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/2. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/2. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/3. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/3. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/4. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/4. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/5. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/5. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/6. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/6. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/7. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/7. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/8. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/8. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/9. 
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Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/9. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/10. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/10. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/11. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/11. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/12. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/12. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/13. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/13. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/14. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/14. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/15. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/15. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/16. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/16. 
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Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/17. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/17. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/18. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/18. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/19. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/19. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/20. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/20. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/21. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/21. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/22. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/22. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/23. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/23. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/24. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 



 14 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/24. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/25. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/25. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/26. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/26. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/27. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/27. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/28. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/28. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/29. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/29. 

 

Supun la vot art. 1 în întregime. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă articolul nr. 1 în 

întregime. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP. 
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Supun la vot art. 2, anexa nr. VP1. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP1. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP2. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP2. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP3. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP3. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP4. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP4. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP5. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP5. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP6. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP6. 

 

Supun la vot art. 2, anexa nr. VP7. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. VP7. 

 

Supun la vot art. 2 în întregime. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă articolul 

nr. 2 în întregime. 

 

Supun la vot art. 3, anexa nr. SP. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. SP. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/1. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/1. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/10. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/10. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/11. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/11. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/15. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/15. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/25. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/25. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV1/27. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/27. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP1. 
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Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP1. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP2. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP2. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP3. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP3. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP4. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP4. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP5. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP5. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP6. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP6. 

 

Supun la vot art. 4, anexa nr. INV VP7. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV VP7. 

 

Supun la vot art. 4 în întregime. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art.4 în întregime. 
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Supun la vot art. 5, anexa nr. COT. 

Cine este pentru? 22 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă anexa COT. 

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-

Levente, Lénárt Adolf, Oltean Csongor, Orbán Miklós, Szőcs László și Váncza Tibor-

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Supun la vot art. 6. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 6. 

 

Supun la vot art. 7. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 7. 

 

Supun la vot art. 8. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 8. 

 

Supun la vot art. 9. 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 9. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitate.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Vă mulțumesc.  
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Sincer vă spun, această hotărâre este cea mai importantă hotărâre în fiecare an 

pentru Consiliul Județean Covasna și pentru instituțiile subordonate și vă mulțumesc 

pentru votul acordat pentru adoptarea acestei hotărâri. 

 

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

aprobarea Programului anual și anunțului de participare privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

pentru  activități educativ-științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul 

financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2017, conform 

Legii nr. 350/2005; 

 

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

de ridicat? 

Ambrus József: Comisia nr. II a propus o modificare textuală și anume am cerut 

schimbarea sintagmei „conform Strategiei județului”, având în vedere că sunt mai 

multe strategii și propunerea noastră sună în felul următor: „Conform prevederilor 

Strategiei de dezvoltare a județului Covasna 2015-2020, Strategiei integrate pentru 

dezvoltarea inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în 

domeniul turistic, Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Covasna 

pentru anii 2014-2020 respectiv conform activităților prioritare pe anul 2017 al 

Consiliului Județean Covasna… ” și mai avem o propunere la criteriile de evaluare a 

proiectelor și aici mă refer la proiectele depuse de unitățile de cult ca să facem un pic de 

exercițiu și să vedem puțin punctajul și propunem la patrimoniul de importanță 

județeană 100 de puncte și la patrimoniu de importanță națională 150 de puncte. 

Aceste sunt niște lucruri tehnice care ușurează munca viitoarei comisii. 

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Henning László-János: Stimați consilieri. Având în vedere că în proiectul de 

hotărâre se specifică că proiectele se depun până pe date de 20. 04. 2017 și având în 

vedere că noi trebuie să publicăm în Monitorul Oficial această hotărâre, s-ar putea ca 

până pe 5 aprilie să nu apară anunțul în Monitorul Oficial și atunci nu putem să ținem 

această dată.  

Din acest motiv, propunem ca data limită de depunere a proiectelor să fie 15 zile 

de la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al României partea 

VI-a. 

Totodată se prevede că evaluarea și selecția proiectelor este în perioada 21 

aprilie-19 mai 2017.  

Noi propunem ca perioada de evaluare și selecție a proiectelor să fie de cel mult 

30 zile de la ultima de zi de depunere a proiectelor, respectiv proiectul de implementare 

a fost pus între 22 mai – 20 decembrie 2017 și propun ca perioada de implementare a 

proiectului să fie până la 20 decembrie 2017. 

A fost și o sintagmă care trebuie schimbată și anume proiectele pot fi depuse 

personal la Registratura Consiliului Județean Covasna sau expediate prin poștă cu 

sosire până la data și ora depunerii care nu mai este valabilă, corect este „Proiectele pot 
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fi depuse personal la Registratura Consiliului Județean Covasna sau 

expediate prin poștă.” 

Rog să fiți de acord cu această reformulare.  

Benedek Erika: Este vorba de data poștei? 

Henning László-János: Da, este vorba de data poștei. 

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările formulate de domnul consilier 

Ambrus József și de domnul vicepreședinte Henning László-János.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

modificările propuse. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 25/2013 privind constituirea 

Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale care pot primi 

finanţare nerambursabilă de la bugetul Consiliului Judeţean Covasna şi a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea şi desfăşurarea selecţiei; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 95/2012 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de 

cult; 

Propun modificarea pct. 1 al articolului unic al proiectului de hotărâre cu 

următorul cuprins: 
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”Art. 1. Se reorganizează Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în 

vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru 

activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar 

acordat unităţilor de cult, în următoarea componenţă nominală…” 

Respectând ceea ce am adoptat la pct. 5 și anume să fie compusă din 5 persoane 

în felul următor: 2 persoane de la UDMR, o persoană de la PCM-MPP, o persoană de la 

EMNP-PPMT și o persoană din partea Grupului de consilieri neconstituite etnic.  

 

Fac această propunere având în vedere că am intrat într-o nouă legislatură și se 

impune desemnarea de noi membri în această comisie care să reflecte rezultatul 

alegerilor din 2016. 

Dacă sunt intervenții în legătură cu această propunere? 

Nu sunt.  

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine prevederi prin care se 

desemnează persoane în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea 

atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi 

educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat 

unităţilor de cult şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru 

desemnarea persoanelor vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László-János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Grüman Róbert-

Csongor și Oltean Csongor. 

Lukács László: Propun pe domnul Pethő István.  

Balázs Jozsef-Attila: Propun pe doamna Benedek Erika. 

Calinic Sabin: Propunem pe domnul Morar Cătalin-George.  

 

Tamás Sándor: Domnul Grüman Róbert-Csongor ne-a anunțat că acceptă 

desemnarea. 

Dacă celelalte persoane propuse acceptă desemnarea? 

Oltean Csongor: Da, accept. 

Pethő István: Da. 

Benedek Erika: Da.  

Morar Cătalin-George: Da.  

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Keresztely Irma: Această comisie va evalua toate tipurile de proiecte? 

Henning László-János: Nu.  

Varga Zoltán: Sunt două comisii pentru evaluarea proiectelor, primul a fost 

pentru evaluarea proiectelor culturale și asta este pentru evaluarea proiectelor educativ-

ştiinţifice, sportive şi de recreere și pentru culte. 

Această comisie a fost compus din 7 membrii plus secretarul comisiei, acum 

componența comisiei se schimbă și va fi compus din 5 membri plus secretarul comisiei.  

În prima fază a fost vorba că se schimbă acele două persoane care deja nu mai 

sunt consilieri județeni și se schimbă și secretarul comisiei. 
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Ambrus József: Întrebarea era care comisie ce evaluează.  

În comisii la pct. 6 cea ni-sa prezentat comisia care va evalua proiectele culturale, 

educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere. 

Varga Zoltán: Dacă știți atunci ce mă întrebați. 

Nu vă supărați! Eu m-am gândit, ca fiind în plen, să explic tuturor care n-au 

înțeles. 

Ambrus József: Ceva n-a fost clar, doamna consilier a formulat întrebarea și eu 

am întrebat din nou. 

Varga Zoltán: De aceea ați intervenit ca să nu mai vorbesc atât.  

Ambrus József: De aceea am intervenit pentru că n-am înțeles răspunsul.  

Întrebarea era dacă această comisie evaluează proiectele culturale, educativ-

ştiinţifice, sportive şi de recreere și pentru culte. 

Varga Zoltán: Nu, această comisie nu evaluează proiectele culturale.  

Keresztely Irma: Va evalua proiectele de sport, tineret și de culte. 

Tamás Sándor: Da, așa este.  

Calinic Sabin: Eu cred, că aici la propuneri, ar trebui să avem un principiu și 

anume ca cei propuși în comisie să nu coordoneze vreo activitate culturală, de tineret 

sau religioasă, pentru că altfel intrăm în incompatibilitate la selecția programelor.  

Varga Zoltán: Potrivit procedurilor, membrii comisiei înainte de a analiza 

proiectele trebuie să dea declarație de imparțialitate, tocmai pentru a evita cazul de 

incompatibilitate. Cel care e în conflict acela nu poate vota.  

Calinic Sabin: Dacă unu nu votează, atunci iar nu se poate vota pentru că rămân 

patru.  

Varga Zoltán: Sub acest aspect aveți dreptate.  

Calinic Sabin: Eu zic că însăși componența ar trebui să fie în regulă, pentru că s-

ar putea ca cineva care selectează programele să fie imparțial și atunci numărul 

membrilor care votează va fi par.  

Varga Zoltán: Și cel vechi a avut numărul membrilor impar pentru că era 7 plus 

secretarul comisiei, care acum s-a redus la 5 plus secretarul comisiei.  

Calinic Sabin: Chiar de principiu, dacă face parte din comisia de selecție… 

Varga Zoltán: Așa este, aveți dreptate. S-ar putea să fie 2 la 2 dacă unu se abține. 

Tamás Sándor: Există o reglementare legală cu privire la ce se întâmplă în 

această situație, dă o declarație de imparțialitate. 

Varga Zoltán: Asta a vrut să zică domnul consilier, dar atunci ajungem 2 la 2 și 

sunt cazuri în care nu pot lua o hotărâre.  

Tamás Sándor: Dacă ajungem în asemenea situație atunci o să analizăm mai 

amănunțit.  

Keresztely Irma: Domnule președinte, aș dori să vă spun, că timp de 8 ani de zile 

am fost consilier local la Consiliul Local Sf. Gheorghe și am fost membru în comisia de 

secționare a proiectelor. 

După selecția proiectelor un ONG, a căror nume n-ași aminti, a avut un proiect 

câștigător și acum umblăm în instanță, pentru că un membru din comisie a dat 

declarație de imparțialitate, dar a semnat procesul verbal al comisiei care a cuprins toate 

proiectele și acest lucru a ieșit la iveală la controlul Curții de Conturi. 
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ONG-ul în cauză a primit o somație prin care solicită să restituie suma primită 

în urma proiectului, la care ONG-ul a zis să nu este vina lor pentru că nu ei au aprobat 

proiectul și acum pe noi ne-au somat și noi trebuie să restituim suma respectivă.  

Deci, dacă am ajuns în situația în care pentru fiecare pas trebuie să depunem o 

declarație atunci există și acest risc.  

În calitatea mea de consilier județean, eu propun ca în fiecare comisie să 

nominalizăm persoane care într-adevăr n-au nici un interes și nu se pune 

incompatibilității ca să nu ajungem la instanță. 

E o problemă destul de delicată. 

Benedek Erika: Persoana respectivă a votat la selecția programului depus de acel 

ONG? 

Keresztely Irma: Nu, dar a semnat procesul verbal final și acest lucru imediat a 

fost observat de Curtea de Conturi.  

Dacă eu sunt membru într-o asociație, sau am o fundație atunci eu nu depun nici 

un proiect la Consiliul Județean.  

Varga Zoltán: Domnul Kiss Tiberiu, fost consilier județean, Dumnezeul să-l 

odihnească în pace!, a votat bugetul județului, după care a participat la o investiție la 

Spitalul Județean și au zis că este incompatibil.  

Oltean Csongor: Anul trecut am semnat un contract intervenit între Consiliul 

Județean și HÁRTIT care a câștigat un proiect și domnul secretar ne-a anunțat că ar 

putea fi vorba de incompatibilitate și am renunțat la suma câștigată din proiect.  

Eu am fost nominalizat în această comisie, dar ca să evităm problemele eu 

propun în locul meu pe domnul consilier Fazakas András Levente. 

Tamás Sándor: Bine, atunci în locul domnului Oltean Csongor nominalizăm pe 

domnul Fazakas András Levente. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Rog colegii să pregătească buletinele de vot. 

Noi suspendăm acest punct și mergem mai departe.  

 

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

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2017; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului Kiss Tiberiu, respectiv validarea desemnării unui nou membru al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și 

din administrarea Consiliului Local al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public 

al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna a terenului pe 

care se află Stația de transfer din Târgu Secuiesc, construit în cadrul proiectului ”Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Covasna”; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

judeţului; 

 

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

de ridicat? 

De fapt, este vorba de o actualizare a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului și care n-a fost actualizat prin Hotărâre de Guvern din 

anul 2010. 
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Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

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

construcții, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Convenției de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Covasna 

și Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor Sf. Gheorghe, semnată 

la data de 23 martie 2017;  

 

Rog preşedinţii celor șase comisii de specialitate (1-6) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv adjunct Niste Gabriel Nicolae să prezinte Raportul 

Direcţiei Urbanism și Administrativ.  

 

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

de ridicat? 

Oltean Csongor: Având în vedere că Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

va implementa această convenție, eu nu voi participa nici la dezbatere și nici la vot.  

Fazakas András Levente: Nici eu. 

Szőcs László: Nici eu.  

Tamás Sándor: Bine, mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Fazakas András Levente, Oltean 

Csongor și Szőcs László, conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

revocarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea asocierii Județului Covasna și a Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai 

Viteazul” al județului Covasna în vederea stabilirii modului de colaborare în situații de 

urgență; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea transmiterii unor bunuri aflate în proprietatea privată a Județului 

Covasna din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea respectiv 

folosința gratuită a Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care 

desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2017”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind numirea în funcția de director al Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti 

Múzeum a domnului Vargha Mihály-Béla; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 



 28 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

numirea în funcția de director al Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna 

Megyei Művelődési Központ a domnului Imreh-Marton István-Attila; 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul șase de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al județului 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. 

 

Floroian Stelian-Olimpiu: Comisia ulterior se completează și cu alți membrii sau 

cele 5? 

Henning László János: 5 plus secretarul comisiei. 

Varga Zoltán: Secretarul comisiei care nu are drept de vot.  

Tamás Sándor: Nu are drept de vot și este șeful biroului care se ocupă de aceste 

proiecte.  

Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

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. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

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

desemnarea persoanelor în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea 

atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi 
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educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat 

unităţilor de cult. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

 

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre. 

 

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 pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 (A lipsit de la vot domnul consilier Klárik Attila.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la 

modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II 

al anului 2016; 

 

Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raport de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016; 

 

Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate 

pentru anul 2016 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic; 

 

Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 
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Fazakas Péter: În comisia VI n-a fost prezentat materialul.  

Tamás Sándor: Rog pe domnul Orbán Miklós să prezinte materialul. 

Orbán Miklós: Prezintă materialul. 

Tamás Sándor: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul 

prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și doi  al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Poftiți domnul Ambrus. 

Ambrus József: Nu am intervenit la punctul 1 de pe ordinea de zi pentru că 

există aceea Decizie a Curții Constituționale, dar nu pot să ies din sala asta fără să spun 

că ceea ce am votat este o aberație. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Am și eu o intervenție: doresc să vă mulțumesc încă o dată că ați sprijinit cu 

unanimitate să depunem un proiect pentru reabilitarea Muzeului Național Secuiesc și 

vă informez că proiectul nostru a fost eligibil și câștigător. 

Am acumulat 87 de puncte din 100 de puncte și proiecte care acumulează peste 

70 de puncte sunt eligibile și acum urmează semnarea contractului de pre-finanțare. 

Vă mulțumesc încă o dată. 

Bodo Lajos: Am și eu o rugăminte: avem locomotive, avem vagoane ar trebui să 

încercăm să răscumpărăm calea ferată, planul înclinat de la Comandău. 

Tamás Sándor: Am avut o discuție cu domnul primar ar orașului Covasna care a 

zis că primăria orașului Covasna este dispus să preia atât vagoanele cât și locomotivele 

și să rezolve și traseul. 

Asta ar fi lucrul cel mai plauzibil. 

Noi suntem dispuși să dăm în administrare orașului Covasna.  

Bodo Lajos: Era vorba că recumpărăm de la BRAFOR SA calea ferată. 

Tamás Sándor: O să vedem ce soluții găsim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Balázs Jozsef-Attila: Aș dori să cer ajutor cu privire la redactarea unei scrisori, 

știu că nu are legătură cu Consiliul Județean Covasna, dar are legătură cu proprietarii 

autoturismelor din Tg. Secuiesc. 

Este vorba despre starea foarte de proastă a trecerii peste calea ferată din Tg. 

Secuiesc, unde sunt niște gropi enorme și imediat este necirculabil. 

Dacă nu mă înșel problema aparține de CFR și către ei ar trebui să redactăm o 

adresă prin care solicităm remedierea situației. 

Dacă ei nu vor rezolva problema atunci eu o să plombez aceste gropi. 

Tamás Sándor: Să nu faceți pentru că acest fapt va fi infracțiune, trebuie adresat 

CFR-ului. 

Benedek Erika: La Micfalău situație e la fel.  

Tamás Sándor: La Tg. Secuiesc acum 2 ani a fost reabilitat și atât a ținut. 

Nagy Iosif: Domnule președinte, stimați colegi! 
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Dacă vorbim de calea ferată, de trenuri și de locomotive, atunci eu aș dori 

să vă aduc la cunoștință că între Brașov și Sighișoara se va desfășura o amplă dezvoltare 

a liniei de cale ferată. 

Lucrările sunt împărțite în trei etape și etapa din mijloc de la Apața până la Cața 

la care ne racordăm și noi din zona Baraolt, va fi total ocolit. 

Deci, drumul modernizat va trece prin niște tuneluri de la Apața până la Cața. 

Eu aș dori, dacă se poate, să invităm un reprezentant al CFR-ului aici, pentru că 

suntem și noi interesați ce se va întâmpla acolo, să ne prezinte acest plan și să vedem 

despre ce este vorba și cum putem să salvăm aceste gări. 

Tamás Sándor: Concret pe cine ar trebui să invităm? 

De la minister directorul care? 

Nagy Iosif: Să ne interesăm cine se ocupă cu acest proiect. 

Tamás Sándor: O să întrebăm de la domnul Szentes József pe cine trebuie să 

invităm și o să organizăm această întâlnire. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


