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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 15 februarie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 15 

februarie 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. 120/9 februarie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 16/S/9 februarie 

2018. 

 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 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Dimény György, Fazakas András-Levente și Lénárt 

Adolf. 

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: 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

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

Könyvtár; 

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

- 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. Koszta Árpád – director adjunct-Ansamblu de dansuri ”Trei Scaune - 

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

Gheorghe; 

- Dl. Moscviciov Leonid - șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

25 ianuarie 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. 

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 25 ianuarie 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 am două propuneri: 

- rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă trei proiecte 

de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale 

la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat 

de pregătirea acestora, aceasta urmând a fi introdusă la punctul 2; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul 

Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2017, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2018 în acest domeniu, aceasta urmând a fi 

introdusă la punctul 12.  

3. Proiect de hotărâre aprobarea completării Contractului de asociere, a 

Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, aceasta urmând a fi 

introdusă la punctul 13. 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisiile de 

specialitate.  

http://www.cjcv.ro/
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- totodată rog să fiți de acord ca proiectul de hotărâre la pct. 5 de pe 

proiectul ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății unor 

cotizații pentru anul bugetar 2018, să fie dezbătut la primul punct pe ordinea de zi. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 28 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 aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor 

financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la 

olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat 

de pregătirea acestora; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

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

Drumuri și  Poduri Covasna S.A. pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 223/2017 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție “Centru de vizitare în Mestecănișul de la Reci” în 

cadrul proiectului “Implementarea planurilor de management ale ariilor naturale 

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

Ciocaș-Dealul Vițelului”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din 

judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la finanţarea: costului anual 

pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist; 

costului anual pentru o persoană cu dizabilitate instituționalizată, respectiv costului 

anual pentru o persoană vârstnică instituționalizată, care provin din unitatea 

administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Covasna; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Demolare Pod 

Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea 

intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea 
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circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita 

Mare, judeţul Covasna”; 

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

44/2016 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

pentru următoarele investiții ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita 

judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, 

„Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-

Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A Leț - Moacșa Km 

22+550-km 28+460", „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste 

pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și 

drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu 

pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”, „Reabilitare pod pe DJ 121 

A, Km 22+946" și „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție “Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și modernizare 

DJ121A Moacșa - Pădureni km 31+000-32+700”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean 

Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2017, precum şi a 

programului cadru de acţiuni pe anul 2018 în acest domeniu; 

13. Proiect de hotărâre aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în județul Covasna”; 

14. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2017; 

15. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a 

Persoanelor Covasna pe anul 2017; 

16. Planul strategic anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 

2018; 

17. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 

trei zile de concediu de odihnă în zilele de 02, 09 și 13 februarie 2018; 

18. 14. 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? 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 



 5 

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 2, 6, 7, 9, 11 și 12 pentru adoptarea cărora 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 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018; 

 

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

de ridicat? 

Varga Zoltán: Aș ruga, dacă sunt care prezintă un interes la acest punct de pe 

ordine de zi, de sine sau pentru rude până la gradul al IV-lea să nu participe nici la 

deliberare și nici la vot.  

Rog să anunțați dacă sunt asemenea cazuri. 

Tamás Sándor: Este vorba de următoarele asociații:  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”,  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor în Județul Covasna ”,  

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, 

Asociaţia Club Sportiv Sepsi-SIC, 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, 

Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică, 

Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județe din România, 

Asociația Secretarilor de Județe din România, 

Assembly of Europeans Regions. 

Varga Zoltán: Dacă aveți interes în cele zece asociații, vă rugăm să semnalați.  

Tamás Sándor: Dar în ce calitate? 

De exemplu: eu sunt membru în Agenția de Dezvoltare Regională Centru, am 

dreptul să votez? 

Ambrus József: Nu. 

Tamás Sándor: Deci să vedem care sunt acele consilieri care nu vor participa la 

vot. 

Váncza Tibor-István: Eu. 

Ambrus József: Eu. 

Nagy Iosif: Eu. 

Oltean Csongor: Eu. 

Tamás Sándor: Eu. 

Hennig László-János: Eu. 

Calinic Sabin: Eu. 

Klárik Attila: Eu.  
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Tamás Sándor: În ADR Centru tot județul are interes, de acolo vom aduce 

bani pentru reabilitarea drumurilor din zona Baraolt.  

Nu e bine așa. 

Varga Zoltán: Interpretarea este: acolo unde limitele de participare sunt stabilite 

prin lege sau statutul lor acolo n-ai cum să influențezi.  

Dacă se stabilește prin lege sau prin statutul asociației, că pe locuitor se plătește 

cu 50 de bani de cotizație, atunci cel care este membru în asociație nu poate influența ca 

să fie 65 de bani. 

Eu totuși țin să vă aduc la cunoștință această obligație.  

Tamás Sándor: Deci, sunt opt persoane care nu vor participa nici la deliberare și 

nici la vot.  

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 20 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot consilierii: Váncza Tibor-István, Ambrus József, Nagy 

Iosif, Oltean Csongor, Tamás Sándor, Hennig László-János, Calinic Sabin și Klárik 

Attila.)  

 

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au 

obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare 

județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora; 

 

Anul acesta, am cuprins în buget, 120 de mii de lei pentru această activitate, 

împreună desigur cu Inspectoratul Școlar Județean 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 

Cine este 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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

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

județean pe anul 2018; 

 

În viața fiecărei instituții, cel mai important moment este când se adoptă bugetul 

și am pregătit un material prin care aș dori să vă prezint niște investiții mai mari care au 

fost realizate în anul 2017 și despre investiții care se vor continua sau se vor începe în 

anul 2018.  

De aceea voi vorbii despre investițiile din anul 2018, pentru că anul 2018, din 

partea Consiliului Județean Covasna, va fi anul dezvoltării infrastructurale ale 

județului. 

Conform unor statistici, 75% din locuitorii țării, sunt de părere că dezvoltarea 

țării nu merge în direcția bună și noi totuși putem să afirmăm că în bugetul județului 

cea mai tare poziție este care cuprinde sumele pentru dezvoltarea infrastructurii, cu 

toate că Guvernul a diminuat sumele pentru plata cheltuielilor de funcționare cu 14 

milioane de lei și prin această diminuare a creat, în bugetul nostru, un deficit de 25 de 

milioane de lei. 

Având în vedere că în anii precedenți am fost buni gospodari, partea de investiții 

putem să ținem la un nivel ridicat.  

 

Prezintă un slide show despre investițiile realizate în anul 2017 și care urmează a 

fi realizate în anul 2018.  

 

Mulțumesc pentru atenție. 

Rog pe domnul vicepreședinte Henning László-János să ne prezinte, detailat 

bugetul anului 2018.  

Henning László-János: Prezintă un slide show despre bugetul Județului 

Covasna pe anul 2018. 

Tamás Sándor: Mulțumim domnului vicepreședinte. 

 

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

de ridicat? 

Teacă Florentina: N-am văzut nicio sumă în buget pentru proiecte culturale și de 

tineret. 

Știam acest lucru, însă sunt 100 de asociații care n-au alte venituri. Ce vor face 

acum? 

Mai înainte ați amintit de centenar, centenarul trebuie serbat și în județul 

Covasna.  

Tamás Sándor: Desigur, avem surse pentru evenimente organizate de Consiliul 

Județean Covasna, aici este vorba și de Centenarul Marii Uniri, deci cu asta nu o să 

avem nicio problemă.  

Este o comisie, convocată de domnul Prefect, în care dânsul este președinte, iar și 

eu sunt membru.  

Am găsit și vom găsi soluții financiare pentru aceste evenimente, la care sigur și 

noi avem ideile noastre pe care o să le prezentăm. 

Teacă Florentina: O iau ca o promisiune. 
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Tamás Sándor: Așa este. Dacă doriți vă spun și câteva dinte aceste idei: o să 

avem o conferință despre activitatea și mai ales despre legătura între Mihai Viteazul și 

Secuii. 

Nu am nici un secret, am această idee, cunosc istoria românilor și a României și 

vreau să avem o conferință cu această temă.  

Sau de pildă: stema țării care este desenat, proiectat de către Keöpeczi Sebestyén 

József, care a trăit în județul nostru la Căpeni. 

O să avem și o conferință cu această temă la care dorim să edităm și o broșură 

despre stema României.  

Cu această temă suntem puși la punct și o să avem și susținere financiară. 

Am editat și un calendar, în contextul Centenarului, în care prezentăm mai multe 

personalităţi de etnie maghiară care, prin activitatea lor, au contribuit, într-un fel sau 

altul, la dezvoltarea societăţii româneşti. 

Referitor la întrebarea dumneavoastră cu privire la proiectele culturale și tineret 

dau cuvântul domnului vicepreședinte Henning care va expune situația. 

Henning László-János: Referitor la proiectele culturale, de învățământ și de 

tineret, pe care nu am reușit să le finanțăm, sunt două versiuni și anume: o versiune este 

ca la activitățile care sunt foarte-foarte importante vom găsi soluții cu parteneriate, iar 

în general numai cu o rectificare de buget se poate pune sume la aceste capitole.  

Teacă Florentina: Dar această rectificare va fi la sfârșitul anului.  

Henning László-János: Nu-i precis. Guvernul are multe pârghii, deci nu se știe.  

Teacă Florentina: Domnul președinte a spus la evenimentele legate de Centenar 

că Consiliul Județean Covasna este partener, dar eu vorbesc de asociațiile simple 

culturale, de tineret. 

Acum vorbesc în numele unor asociații, ce ne îndrumați să facem? 

Henning László-János: Această problemă e discutabilă. Sunt consilii locale, sunt 

sponsori, sunt proiecte, sunt n și n surse de finanțare.  

Eu nu cred că o asociație nu trebuie să trăiască numai din sumele primite de la 

consiliul județean.  

Evident, o părticică poate să fie din sumele consiliului județean, dar sunt și alte 

surse, mai ales sunt multe proiecte pentru care se pot obține finanțare. 

Uitați și noi dacă n-am face proiecte Europene sau alte tipuri de proiecte, la 

partea de dezvoltare nu prea avem nimic.  

O asociație trebuie să gândească să aibă multe proiecte. 

Grüman Róbert-Csongor: Și anul trecut abia în luna mai am putut să dăm 

drumul la concursul de finanțare, ceea ce însemna că am putut finanța doar programele 

care se desfășurau în partea a doua a anului.  

Henning László-János: Să sperăm că vom demara.  

Și noi suntem în asentimentul să dăm surse de finanțare acestor proiecte.  

Teacă Florentina: La Fundația Județeană pentru Tineret la care Consiliul 

Județean Covasna este partener… 

Grüman Róbert-Csongor: Nu este partener.  

Fundația Județeană pentru Tineret este o fundație sine stătătoare cu care putem 

încheia parteneriate, dar deocamdată nu am primit nicio sugestie de la ei.  

Deci, deocamdată nu există parteneriat între noi, deși aici a avut loc Adunarea 

Generală de constituire a Fundației Județene pentru Tineret Covasna. 
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Tamás Sándor: Și domnul secretar are un răspuns la întrebarea 

dumneavoastră.  

Varga Zoltán: Ceea ce doresc să vă spun, este o informare pentru toți. 

Se știe că sarcinile principale ale Consiliului Județean sunt stabilite prin lege.  

Noi ne raportăm la acele sarcini pe care trebuie să la facem neapărat, la acelea 

trebuie să asigurăm sursa de finanțare și dacă mai rămâne putem să finanțăm și altceva. 

Având în vedere, că anul aceasta nu sunt bani, sigur că s-a axat bugetul pentru a 

putea îndeplini sarcinile care neapărat trebuie executate.  

În alte țări se scrie: sarcini obligatorii și sarcini asumate. Deci, după ce ai 

îndeplinit sarcinile obligatorii mai poți să cheltui și pentru altceva.  

Cum arăta și domnul vicepreședinte Henning, noi veneam și ajutam peste 

ajutorul local, deci finanțări locale obținute de către asociații și fundații, mai dădeam și 

noi sume cu care contribuiam la acțiunile lor.  

Cum a spus și domnul Vicepreședinte, dacă o să fie rectificare de buget s-ar 

putea să finanțăm și aceste programe. 

Henning László-János: Sperăm să găsim surse. Noi suntem deschiși. 

Varga Zoltán: Nici eu nu văd, cum se poate să faceți așa o previziune de 

funcționare pentru anul acesta, nu numai dumneavoastră ci toate asociațiile. 

Nu știu la municipiu cât s-a votat cu această destinație.  

Teacă Florentina: La Covasna la fel stau lucrurile.  

Varga Zoltán: Din păcate asta este. Legea ne obligă să asigurăm sursele de 

finanțare pentru sarcinile care trebuie neapărat îndeplinite. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Alte observații dacă sunt? 

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? 28 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? 23 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Oltean Csongor, Orbán 

Miklós, Nagy Iosif și Váncza Tibor-István, conform art. 46, alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.) 
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În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/1. 

 

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

Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 
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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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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. 

1/24. 

 

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

Cine este pentru? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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? 28 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, anexa nr. 1/30. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/30. 

 

Supun la vot art. 1, anexa nr. 1/31. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. 1/31. 

 

Supun la vot art. 1 în întregime. 
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Cine este pentru? 28 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. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art.2. 

 

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

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Supun la vot art. 3, anexa nr. VP1. 

Cine este pentru? 28 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. 3, anexa nr. VP2. 

Cine este pentru? 28 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. 3, anexa nr. VP3. 

Cine este pentru? 28 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. 3, anexa nr. VP4. 

Cine este pentru? 28 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. 3, anexa nr. VP5. 

Cine este pentru? 28 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. 

VP5. 

 

Supun la vot art. 3, anexa nr. VP6. 

Cine este pentru? 28 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. 3, anexa nr. VP7. 

Cine este pentru? 28 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. 3 în întregime. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă articolul nr. 3 în 

întregime. 

 

Supun la vot art. 4. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 4. 

 

Supun la vot art. 5 anexa nr. SP. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă art. 5 anexa nr. SP. 

 

Supun la vot art. 6, anexa nr. INV1/1. 

Cine este pentru? 28 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. 6, anexa nr. INV1/11. 

Cine este pentru? 28 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. 
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Supun la vot art. 6, anexa nr. INV1/12. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/12. 

 

Supun la vot art. 6, anexa nr. INV1/16. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/16. 

 

Supun la vot art. 6, anexa nr. INV1/28. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă anexa nr. INV1/28. 

 

Supun la vot art. 6, anexa nr. INV VP1. 

Cine este pentru? 28 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. 6, anexa nr. INV VP2. 

Cine este pentru? 28 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. 6, anexa nr. INV VP3. 

Cine este pentru? 28 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. 6, anexa nr. INV VP4. 

Cine este pentru? 28 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. 6, anexa nr. INV VP5. 

Cine este pentru? 28 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. 

INV VP5. 

 

Supun la vot art. 6, anexa nr. INV VP6. 

Cine este pentru? 28 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. 6, anexa nr. INV VP7. 

Cine este pentru? 28 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. 6 în întregime. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot cu unanimitate de voturi se aprobă articolul nr. 6 în 

întregime. 

 

Supun la vot art. 7, anexa nr. COT. 

Cine este pentru? 23 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă anexa COT. 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Nagy Iosif, Oltean 

Csongor, Orbán Miklós 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. 8. 

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Supun la vot art. 9.  

Cine este pentru? 28 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 23 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Oltean Csongor, Orbán 

Miklós, Nagy Iosif și Váncza Tibor-István, conform art. 46, alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.) 

Domnul Președinte părăsește sala de ședință. Lucrările ședinței vor fi conduse de 

către domnul Henning László János vicepreședintele Consiliului Județean Covasna. 

Henning László János: La punctul patru 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 2018; 

 

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

de ridicat? 

 

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

Henning László János: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 46, 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.) 

 

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

aprobarea 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? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 223/2017 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune 

- Háromszék”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

“Centru de vizitare în Mestecănișul de la Reci” în cadrul proiectului “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? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin consiliile locale care 

participă la finanţarea: costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la 

asistent maternal profesionist; costului anual pentru o persoană cu dizabilitate 

instituționalizată, respectiv costului anual pentru o persoană vârstnică 
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instituționalizată, care provin din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se 

află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 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? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico 

– economici pentru investiţia „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou 

peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 

și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod 

provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul 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? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 44/2016 privind asigurarea 

finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru următoarele investiții ,,Modernizare 

DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) 

– Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-

Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A Leț - 

Moacșa Km 22+550-km 28+460", „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou 

peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 

și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod 
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provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”, „Reabilitare pod pe DJ 121 A, 

Km 22+946" și „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție “Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și modernizare DJ121A Moacșa - 

Pădureni km 31+000-32+700”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul 

relaţiilor externe în cursul anului 2017, precum şi a programului cadru de acţiuni pe 

anul 2018 în acest domeniu; 

 

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? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management 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? 27 de voturi pentru 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2017; 

 

Ați primit materialul care 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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Covasna pe anul 2017 

 

Ați primit materialul care 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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Planul strategic anual al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pe anul 2018; 

 

Ați primit materialul care 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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 
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- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea 

a trei zile de concediu de odihnă în zilele de 02, 09 și 13 februarie 2018. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Până la punctul trei al ordinii de zi: 

 

Preşedinte,   

TAMÁS Sándor  

 

 

De la punctul trei al ordinii de zi:  

 

Pentru Preşedinte,   

Vicepreședinte Secretar al judeţului Covasna, 

HENNING László János VARGA Zoltán  

 

 


