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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 25 iunie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25 

iunie 2018, 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. 207 /18 iunie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 58/S/18 iunie 2018. 

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

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

Este prima ședință a Consiliului Județean Covasna care se ține aici la Sânzieni. 

 

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 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Grüman Róbert-Csongor, Keresztely Irma și Lukács 

László. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

Profit de ocazie și doresc să mulțumesc pentru cei de la Sânzieni, în special 

domnului primar Balogh Tibor, că ne găzduiesc aici. 

Prezența noastră în Comuna Sânzieni nu este întâmplător pentru că pe ordinea 

de zi a ședinței este cuprins un proiect de hotărâre, care sper că va fi adoptată cu 

unanimitate de voturi, prin care atât Comuna Sânzieni cât și alte localități vor primi 

sprijin financiar în vederea rezolvării anumitor probleme.  

Dau cuvântul domnului primar să ne spună câteva cuvinte. 

Balogh Tibor: Vă salut cu respect și drag! 

Este o onoare pentru noi, ca în comuna Sânzieni se ține ședința Consiliului 

Județean Covasna. 

Sper că veți aduce decizii favorabile nu numai pentru Comuna Sânzieni dar și 

pentru celelalte comune din zonă. 

Noi contam și contăm mereu pe ajutorul Consiliului Județean Covasna. 

De exemplu: un mare ajutor am primit de la Consiliul Județean în cazul în care 

trebuia să rezolvăm problema pârâului Casin, care prezenta un risc de inundații pentru 

locuitorii  comunei.  

În acele momente de la Consiliul Județean am primit nu numai ajutor financiar 

dar și ajutor moral, pe care-l mulțumim domnului președinte. 
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N-aș enumera investiții la care ne ați ajutat, pentru că sunt mai multe și sper că 

și în viitor vom beneficia de sprijinul dumneavoastră și cu această ocazie doresc să vă 

fac cunoscut faptul că am început lucrările de construire a unei biserici în Casinul Mic. 

Vă doresc o ședință fructuoasă. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă tot ați amintit de biserică, salut cu drag la ședința noastră și pe domnul 

Paroh. 

Anul acesta, nu cred că vă putem sprijinii la construirea bisericii, dar anul viitor 

cred că vă putem sprijinii la realizarea investiției, cum v-am sprijinit și anul trecut.  

Dl. Pál Ferenc – Paroh: Și eu aș dori să mulțumesc Consiliului Județean Covasna, 

pentru 50 de mii de lei cu care au sprijinit construirea bisericii și dacă aveți posibilitate 

contăm și în viitor la sprijinul dumneavoastră.  

Să vă simțiți bine la noi! 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Pentru început v-am pregătit o prezentare despre activitatea Consiliului Județean 

Covasna, pentru că acum 10 ani am preluat primul mandat de Președinte al Consiliului 

Județean Covasna și tot atunci a constituit și Consiliul Județean de atunci, și aproape la 

zi, au trecut 2 ani de zile de când actualul Consiliu a fost validat, pe 22 iunie 2016. 

Prezintă un slide show. 

 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

 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. Gyerő József – primar, Primăria Covasna; 

- Dl. Daragus Attila – primar, Primăria Turia; 

- Dl. Balogh Tibor – primar, Primăria Sânzieni; 

- Dl. lt. col. Pais Cristian – reprezentant, Structura Teritorală pentru Probleme 

Speciale Covasna; 

- 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 

24 mai 2018, 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. 

http://www.cjcv.ro/
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Cine este pentru? 28 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 24 mai 2018.  

 

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 un proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului 

Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al 

Comunei Moacșa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Moacșa a imobilului 

Parc Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni, aceasta urmând a fi introdusă la 

punctul 17. 

 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului 

Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, a 

estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 

2019-2021; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna 

şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cofinanțare 

între județul Covasna și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, în 

vederea susținerii competiției cicliste „Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc, ediția a 

XII-a - 2018”; 

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Muzeului 

Național Secuiesc a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Recoltei nr. 3, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a Județului 

Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului asupra imobilului-apartament 

situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, ap. 6, județul 

Covasna, aflat în proprietatea publică a județului Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unei suprafețe de teren 

din domeniul public al orașului Baraolt și din administrarea Consiliului Local al 

Orașului Baraolt în domeniul public al județului Covasna și în administrarea 

Consiliului Județean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unui corp de clădire, aflat în administrarea Școlii 

Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe, în vederea scoaterii din funcțiune și 

demolării; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Centrul de vizitare 

Mestecănișul de la Reci”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna, în calitate de 

lider, în parteneriat cu Comuna Reci și Centrul Județean pentru Protecția Naturii 

și Salvamont la Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa 

prioritară 4-Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, 

Obiectivul specific 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, activitatea B ”Implementarea 

planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de 

acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar 

aprobate” cu proiectul ”Implementarea planurilor de management ale ariilor 

naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Mestecănișul de la Reci, Tinovul Apa 

Roșie, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”; 

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

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Bartók Előd Huba, respectiv 

validarea desemnării a unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna” 

în perioada 2014-2020; 

14. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de 

iarnă 2018– 2019; 
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15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Modernizarea DJ 121 A Km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului - Valea Mare- 

Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna"; 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului 

Covasna, Ediția 2018;  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului 

Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al 

Comunei Moacșa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Moacșa a 

imobilului Parc Memorial al Covăsnenilor de Pretutindeni; 

18. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2017; 

19. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire 

la efectuarea a trei zile de concediu de odihnă în perioada 25-27 iunie 2018, 

respectiv 5 zile în perioada 2-6 iulie 2018; 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

anume: 

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

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

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

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

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

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

respectivă. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 10, 12, 14, 15 și 16 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor prezenți la şedinţă.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 6, 7, 8, 9 și 17 este 

necesar votul a 2/3 al consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din 

fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor 

sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru 

anii 2019-2021; 

 

Este vorba despre următoarele unități administrativ-teritoriale: 

Orașul Covasna – 200 de mii de lei, sumă cu care se va finaliza porțiunea de 

drum 1,5 km de la ieșirea din orașul Covasna până la calea ferată spre Surcea. Nu-i așa 

domnul primar? 

Gyerő József: Vă mulțumim pentru sprijin! Noi dorim să asfaltăm, din fonduri  

proprii, chiar până la indicatorul de localitate, deci și dincolo de calea ferată.  

Tamás Sándor: Și când va fi gata atunci vom ține ședința Consiliului Județean 

Covasna în orașul Covasna. 

Se alocă suma de 120 de mii de lei Comunei Moacșa, pentru întreținere drumuri 

comunale, plus înființarea unei parcări pe lângă drumul județean pe care construim 

acum. 

Pentru Comuna Dobârlău se alocă suma de 70 de mii de lei, pentru Comuna 

Turia se alocă 200 de mii de lei și pentru Comuna Sânzieni 200 de mii pentru finalizarea 

drumurilor comunale.  

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 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 

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

județean pe anul 2018; 

 

Pe deoparte, sumele adoptate la punctul anterior, în total 590 mii de lei și suma 

de 130 de mii de lei pentru finanțarea programului „Primul ghiozdan” trebuie să 

cuprindem în bugetul județului. 
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Acum 6 ani am început programul „Primul ghiozdan” care funcționează cu 

mare succes. Prin acest program putem asigura, tuturor copiilor din județ care încep 

clasa pregătitoare, câte un ghiozdan care conține creioane, caiete, penare etc. diferențiat 

pentru fete și băieți.   

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

anul 2018; 

 

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

de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Marea majoritatea din lucrările amintite anterior, de exemplu: de la Sânzieni 

până la Lemnia, au fost efectuate de societatea noastră S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A. 
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Este extraordinar de important pentru noi ca societatea să aibă ce lucra 

pentru că au peste 80 de angajați și prin aceste contracte putem asigura salariul pentru 

acești angajați. 

Una dintre cele mai mari lucrări din județ, drumul dintre Boroșneu Mare-Valea 

Mare-Întorsora Buzăului, în total 22 km, a fost câștigat de firma noastră împreună cu o 

firmă din Brașov. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 (Nu a participat la vot domnul Váncza Tibor-István 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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii unui contract de cofinanțare între județul Covasna și Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, în vederea susținerii competiției cicliste 

„Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc, ediția a XII-a - 2018”; 

 

În fiecare an am sprijinit această inițiativă, care este de un nivel internațional, 

împreună cu Uniunea Ciclistă Internațională, cu Federația Națională de Ciclism și organele 

abilitate din județul Harghita. 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

transmiterea dreptului de administrare Muzeului Național Secuiesc a unui spațiu din 

imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Recoltei nr. 3, județul Covasna, aflat 

în proprietatea publică a Județului Covasna; 
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După cum știți, urmează reabilitarea totală a clădirii Muzeului Național Secuiesc 

din Sf. Gheorghe și conținutul birourilor, arhiva și toate obiectele trebuie depozitate în 

siguranță și în strada Recoltei avem spațiu adecvat pentru depozitarea acestora. 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului asupra imobilului-apartament situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. 

Daliei nr. 3, bl. 37, sc. D, ap. 6, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a județului 

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea solicitării de trecere a unei suprafețe de teren din domeniul public al orașului 

Baraolt și din administrarea Consiliului Local al Orașului Baraolt în domeniul public al 

județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba de preluarea administrării, unui teren de 108 m2 din centrul orașului 

Baraolt în vederea reabilitării drumului județean, care se va realiza din fonduri 

Europene. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

trecerea din domeniul public al județului Covasna în domeniul privat al acestuia a unui 

corp de clădire, aflat în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe, în 

vederea scoaterii din funcțiune și demolării; 

 

Nu trebuie să vă speriați, nu numai demolăm ci și construim dintr-un program 

European, pentru care am obținut deja și acordul Ministerului Învățământului. 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Centrul de vizitare Mestecănișul de la Reci”; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

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

privind aprobarea participării Județului Covasna, în calitate de lider, în parteneriat cu 

Comuna Reci și Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont la Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 4-Protecția mediului prin 

măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a 

siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1 ”Creșterea gradului de protecție și 

conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, activitatea B 

”Implementarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de 

interes comunitar aprobate” cu proiectul ”Implementarea planurilor de management 

ale ariilor naturale protejate Munții Bodoc-Baraolt, Mestecănișul de la Reci, Tinovul 

Apa Roșie, Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnului Bartók Előd Huba, respectiv validarea desemnării a 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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna” în perioada 2014-2020; 
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Este vorba de proiectul de care vorbeam la începutul ședinței, acum putem 

începe un nou proces de dezvoltare a localităților din județ în ceea ce însemnă sistemul 

de apă potabilă și apă uzată. 

Este vorba despre un sprijin financiar de aproape 140 de mii de lei pentru a porni 

acest proiect. 

Responsabil de acest proiect este domnul consilier Fazakas András, directorul 

Asociației Aquacov și reprezentantul Județului Covasna este domnul manager public 

Kovács Ödön. 

Intenționăm să preluăm toată povara de la localitățile județului, atât în faza de 

pregătire, cât și în fază de execuție, desigur și Comuna Sânzieni este vizat prin acest 

proiect.  

Localitatea Sânzieni va primi 1.000.000 euro, în Peticeni - Conductă de aducţiune 

apă tratată, extindere reţea distribuţie, inclusiv branşamente, în Casinul Mic – Extindere 

reţea distribuţie, inclusiv branşamente și rezervor, în Valea Seacă - Conductă de 

aducţiune apă tratată, extindere reţea distribuţie, inclusiv branşamente, rezervor și 

stație de pompare în valoare totală mai mult de 2,2 milioane de euro.  

 

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

de ridicat? 

Fazakas András: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

(Nu a participat la vot domnul Fazakas András-Levemte 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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 2018– 2019; 

 

Intenționăm să aducem la accesibilitate toate drumurile județene. 

Nu știu dacă ați observat că în iarna care a trecut nu au fost evenimente de lungă 

durată și neplăcute în Județul Covasna, nici pe drumuri naționale și nici pe drumuri 

județene.  
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014 

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţie „Modernizarea DJ 121 A Km 0+000-22+550, Întorsura Buzăului - Valea 

Mare- Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna"; 

 

Este vorba de reglarea documentației tehnico-economice, pentru că după licitație 

suma programului nu corespundea cu suma înaintea licitației și noi trebuie să ne 

raportăm, să corelăm cu realitatea și să raportăm la Ministerul de resort care este 

finanțatorul în acest program.   

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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 Proiectul de hotărâre 

privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Covasna, Ediția 2018; 

 

Este sarcina noastră întocmirea proiectului monografiei Județului Covasna care 

se întocmește în 4 în 4 ani de zile și se actualizează anual. 

Este prezent domnul consilier Pais Cristian, dacă aveți întrebări dânsul cu 

siguranță va răspunde. 

 

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

de ridicat? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Covasna și din 

administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al Comunei Moacșa și 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Moacșa a imobilului Parc Memorial al 

Covăsnenilor de Pretutindeni; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva - 

 

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 Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe anul 2017; 

 

Ați primit Rapoartele domniilor Henning László János, Kiss Imre și Morar 

Cătălin George. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoarte. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

Balázs Jozsef-Atila: Profit de ocazie că ținem ședința de astăzi la Sânzieni, 

pentru că am formulat o propunere în legătură cu drumul de pelerinaj până la Perkő 

unde vin anual mai multe sute de pelerini nu numai din țară dar și din străinătate.  

Drumul este întreținut, în măsura posibilităților, de domnul primar, dar părerea 

mea este ca acest drum neapărat ar trebui asfaltat. 
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Am înțeles că din cauza unor probleme juridice nu se poate investi în 

acest drum, dar ar trebui să rezolvați problemele juridice, după care și Consiliul 

Județean ar trebui să acorde ceva finanțare pentru asfaltarea drumului. 

Eu am măsurat este vorba de 1,4 km de la biserică până la Capelă. 

După asfaltare drumul ar putea fi folosit și de bicicliști și cu timpul drumul ar 

putea fi extins până la Poian. 

Rugămintea mea este ca domnul primar împreună cu Consiliul Județean să 

asfalteze cumva porțiune aceea de 1,4 km.  

Vă mulțumesc. 

Balogh Tibor: Vă mulțumesc pentru propunere. 

Într-adevăr trebuie să începem cu rezolvarea problemei juridice a drumului ca să 

vedem cine și în ce mod va putea investi în acest drum. 

Dacă Consiliul Județean Covasna ne va sprijinii financiar atunci și noi vom face 

tot posibilul pentru realizarea acestei inițiative. 

Balázs Jozsef-Atila: Dacă am înțeles bine, atunci dumneavoastră veți rezolva 

partea juridică și dacă eventual Consiliul Județean Covasna va sprijini financiar atunci 

s-ar putea asfalta drumul până la Perkő. 

Tamás Sándor: Într-adevăr putem vorbii de cel mai mare pelerinaj după cel de la 

Șumuleu Ciuc. 

În fiecare an pe data de 20 august se adună aici 6-7 mii de enoriași. 

Prima întrebarea este dacă localnicii vor să fie asfaltat drumul? 

Nu știu! Este o întrebare, dacă cei de la Sânzieni vor să aibă drum asfaltat în 

pădure? 

În primul rând această întrebare se adresează domnului primar, consilierilor 

locali și nu în ultimul rând domnului paroh.  

Nu trebuie să răspundeți pe loc, aveți timp să purtați discuții în comună.  

Dacă nu doriți drum asfaltat, atunci problema e simplă. 

Dacă doriți atunci trebuie rezolvat situația juridică a drumului și trebuie 

schimbat categoria drumului în DC, trebuie făcut un studiu de fezabilitate, după care 

vom vedea și problema finanțării. 

Alte intervenții dacă sunt la punctul Diverse? 

Nu sunt. 

 

Avem cuprins Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-

Csongor cu privire la efectuarea a trei zile de concediu de odihnă în perioada 25-27 

iunie 2018, respectiv 5 zile în perioada 2-6 iulie 2018. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Totodată vă informez și eu că voi efectua 13 zile de concediu de odihnă începând 

cu 27 iunie 2018, perioadă în care atribuțiile președintelui vor fi exercitate de domnul 

vicepreședinte Henning László-János. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

Alte intervenții dacă sunt? 

Kiss Imre: Când vom avea următoarea ședință? 

Tamás Sándor: Deocamdată nu știm.  
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Încercăm să ne organizăm în așa fel încât în luna iulie să nu ținem ședință ca 

fiecare să poată merge liniștit în concediu. 

Deci, în luna iulie s-ar putea să nu ținem ședință și numai la sfârșitul lunii august 

să ținem următoarea ședință.  

Întreb și pe locuitorii comunei, care ne au onorat cu prezența, dacă au întrebări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Balogh Tibor: Eu aș dori să vă mulțumesc că ați acceptat să țineți ședința la noi 

în comună și pentru deciziile luate în această ședință. 

Tamás Sándor: Noi vă mulțumim că ne ați găzduit.  

 

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  


