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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 10 iulie 2017, ora 13,00 

 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 10 iulie 2017, ora 13,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi 

(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 221/7 iulie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 74/S/7 iulie 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”. 

 

Motivul  pentru care a trebuit să convocăm de urgență această ședință este faptul 

că până pe 13 iulie trebuie să depunem celebrul nostru proiect pentru reabilitarea 

drumurilor din bazinul Baraoltului pentru care am adoptat la ședința noastră din Bățani 

o hotărâre, însă după măsurătorile topografice și confruntate cu cele două județe, a 

reieșit faptul că între tronsonul Covasna-Brașov este o diferență de 23 de metri și între 

Județul Harghita și Covasna este o diferență de 57 metri. 

Aceste diferențe trebuie aduse la zi și reabilitarea acestor diferențe vor fi 

suportate integral din bugetul județului în vederea asigurării continuității. 

Proiectele de hotărâri de la punctele 2 și 3 se referă la această problemă, iar 

proiectul de hotărâre de la primul punct se referă la includerea în bugetul județului a 

unei sume câștigate de la Fondul Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, dintr-un proiect prin 

care se va finanța integral editarea unei cărți. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 22 de consilieri din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Benedek Erika, Calinic Sabin, Dimény György, Floroian 

Stelian-Olimpiu, Kiss Imre, Klárik Attila, Morar Cătălin-George, Orbán Miklós și Teacă 

Florentina.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 
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La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului 

judeţului domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care 

exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- 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. 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi și 

proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, a fost avizat de cele șase comisii de specialitate.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de contract de finanțare 

nerambursabilă între Fondul Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt și Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna în vederea finanțării proiectului cu titlul ”Publicație 

pentru prezentarea istoriei Societății Carpatine Ardelene filiala Covasna”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum 

județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, 

Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la 

limită județ Augustin și Măieruș”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum 

județean „Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621”. 
 

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? 22 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 
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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 în funcție, cu excepţia proiectului de hotărâre de la 

punctul 1 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la 

şedinţă.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea proiectului de contract de finanțare nerambursabilă între Fondul Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea 

finanțării proiectului cu titlul ”Publicație pentru prezentarea istoriei Societății Carpatine 

Ardelene filiala Covasna”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Valoarea totală a proiectului este de 8.580 de lei, iar contribuția Consiliului 

Județean Covasna este zero. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico 

– economici pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Brașov” de 

la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de 

la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș”; 

 

Așa cum v-am amintit, este vorba de o porțiune de drum de 23 de metri cuprinși 

între pozițiile km 12.208-12.231, care nu este intabulată în favoarea niciunui județ și 

ținând cont de faptul că acest tronson se regăsește pe raza administrativă a Județului 

Covasna o să realizăm reabilitarea acesttuia din surse proprii ale Consiliului Județean 

Covasna.  

 

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

de ridicat? 

Fazakas Péter: Întrebarea mea se leagă atât cu acest punct cât și cu punctul 

următor.   
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Dacă am înțeles bine acest proiect este viabil numai dacă se depun împreună 

cu de toate cele trei județe, deci separat nu se pot depune proiecte.  

Tamás Sándor: Sunt două proiecte, unul care se depune de Harghita și Covasna, 

iar celălalt care se depune de Brașov și Covasna, dar Harghita și Covasna va fi viabil 

numai dacă va fi gata Brașov și Covasna pentru că așa putem vorbi de un tronson care 

face legătura între două drumuri Europene. 

Separat Harghita-Covasna nu este viabil.  

Henning László-János: Covasna-Brașov e viabil și separat. 

Fazakas Péter: După cum am înțeles cei de la Brașov au depus proiectul și a și 

fost respins.  

Henning László-János: Va fi redepus. 

Fazakas Péter: Județul Harghita încă nu este gata.  

Tamás Sándor: Ne-au promis că vor fi gata. 

Fazakas Péter: Vor fi gata? 

Tamás Sándor: Așa ne-au promis. 

Fazakas Péter: Fără ei nu putem face nimic.  

Henning László-János: În parteneriat cu Județul Brașov tot va funcționa. 

Tamás Sándor: Județul Brașov este gata și cei de la Harghita ne-au promis că vor 

fi gata până la data de 13 iulie. 

 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico 

– economici pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Harghita” 

tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621”; 

 

(A sosit doamna consilier Benedek Erika, de la această fază a ședinței sunt 

prezenți 23 de consilieri județeni.) 

 

Este vorba de o diferență de 57 metrii și reabilitarea căruia se va realiza din surse 

proprii.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 23 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Înainte să luăm rămas bun, doresc să vă informez că cel mai probabil în data de 

24 iulie 2017, ora 12,00, o să avem ședința ordinară pe luna iulie.  

Dacă nu intervine nimic pe data de 31 august 2017, vom avea ședința ordinară pe 

luna august.  

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 


