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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 20 februarie 2019, ora 11,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Propun să începem ședința în sala organizată puțin altfel de cât cu care ne-am 

obișnuit. 

Mâine o să avem o conferință pentru care a fost organizat deja sala, dar despre 

conferință o să vorbesc la punctul Diverse. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 20 

februarie 2019, ora 11,00 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. 138/15 februarie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 21/S/15 

februarie 2019. 

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

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

„Háromszék”. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

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

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin și Orbán Miklós. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Fiind prezenți 29 de consilieri județeni din cei 31 în funcție, drept urmare declar 

deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna, sper că este ultima ședință din 

acest an. 

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-nei Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidența a 

Persoanei Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 
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- reprezentanţii mass-media. 

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

23 ianuarie 2019, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

Consiliului Judeţean Covasna din data de 23 ianuarie 2019.  

 

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 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 180/2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 

ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, care a fost 

înscris și retras de pe proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare din ianuarie, întru-

cât atunci nu am primit încă avizul ANFP-ului. 

A sosit avizul și propun să includem în proiectul ordinii de zi.  

 

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții pe 

anul 2019; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului contractului de finanțare 

secvențial între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul 

Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și 

Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul finanțării programului 

sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS SEPSI-SIC în 

toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon 

competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa 

României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe 

grupe de vârstă, e.t.c.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de 

Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B); 

http://www.cjcv.ro/
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Contractului de depozit 

între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și comuna Bodoc prin 

Consiliul Local al Comunei Bodoc, a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea 

privată a județului Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului situat în 

Malnaș Băi, comuna Malnaș, Județul Covasna, înscris în Cf. nr. 24347 Malnaș, nr. 

top 1353; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 10/2019 privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul 

audiențelor acordate acestora de către consilierii județeni, în anul 2019; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

28/2016 pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile în care se realizează 

accesul pe proprietatea publică sau privată a Judeţului Covasna de către 

furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, 

înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 

infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind 

construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a 

contractului standard; 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Mihai Viteazul” al județului Covasna a unui bun mobil aflat în 

domeniul privat al județului Covasna;  

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

92/2018 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul 

Covasna pentru serviciile de întreținere a drumurilor județene; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna în vederea participării la Măsura M1/6B - Investiții în 

patrimoniul cultural, serviciile sociale și de bază pe teritoriul Alutus: Investiții în 

serviciile sociale pe teritoriul ALUTUS (m1/6b-b) în cadrul Programului Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Program finanţat de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

lansată de: Grupul de Acțiune Locală Asociaţia Alutus Regio Egyesület, cu 

proiectul „Dezvoltare prin dotarea cu  echipament de recuperare a Centrului de 

reabilitare Baraolt”, precum și implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltare 

prin dotarea cu  echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt”; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii și 

combaterii oricăror forme de violență asupra copilului și violență în familie; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 180/2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

14. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna pe anul 2018; 

15. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2018; 

16. Diverse 
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- Informare cu privire la delegația domnului președinte Tamás Sándor, în 

Ungaria, în data de 14.02.2019, la o dezbatere privind posibilitățile de cooperare, de 

dezvoltare economică a județului Covasna. 

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

unei zile de concediu de odihnă, în data de 29 ianuarie 2019, respectiv efectuarea a 5 

zile de concediu de odihnă în perioada 04-08 februarie 2019. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi, cu completarea 

formulată de mine. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

completarea formulată de domnul Președinte. 

 

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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 10 și 11 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 5, 6 și 9 este necesar 

votul a 2/3 al consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea programului provizoriu de investiții pe anul 2019; 

 

Având în vedere că nu avem încă nici bugetul național adoptat, în consecință nici 

bugetul local nu este adoptat, trebuie să adoptăm un plan provizoriu de investiții.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 

Consiliului 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc - Székely 

Nemzeti Múzeum; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului contractului de finanțare secvențial între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC aferent anului 2019, în cadrul 

finanțării programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS 

SEPSI-SIC în toate competițiile oficiale ale Federației Române de baschet FIBA, sezon 

competițional 2018-2019, junior și seniori (Liga de Baschet Feminin, Cupa României, 
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Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de 

vârstă, e.t.c.) respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă 

(Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B; 

 

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

de ridicat? 

Ambrus József: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Mulțumesc.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Varga Zoltán: Față de materialul prezentat în ședința comisiilor de specialitate, la 

anexa proiectului de hotărâre am două propuneri care se datorează faptului că în data 

de 6 februarie 2019 a apărut în Monitorul Oficial al României modificarea Ordinului 

emis de Ministrul Tineretului de Sportului nr. 664/2018, care prevede că „În cazurile în 

care structurile sportive contribuie la contractul de finanţare a programului sportiv, 

cuantumul contribuţiei, respectiv felul şi modul de asigurare a acesteia, se aprobă prin 

hotărâre a organului deliberativ”. 

În consecință propun ca art. 5 pct. 7 din contractul de finanțare să fie reformulat 

și să aibă următorul cuprins: „Să contribuie financiar cu minimum 10% din valoarea 

totală a finanțării programului sportiv”, iar după pct. 7 să introducem un pct. care să 

aibă următorul cuprins: „Contribuția proprie prevăzută la punctul 7 se va asigura din 

venituri proprii și din alte surse”, iar restul punctelor să fie renumerotate în mod 

corespunzător.  

Tamás Sándor: În urma apariției Ordinului Ministerului Tineretului de Sportului 

trebuie să facem aceste modificări.  

Ambrus József: Noi suntem în fața legii, de un an de zile am stipulat treaba asta, 

minimum 10% contribuție financiară, anul trecut am și făcut 17-18%. 

Tamás Sándor: 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerile de modificare formulate de 

domnul secretar.  

 

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 cu 

modificările formulate de domnul secretar al județului. 

(Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, 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 privind 

aprobarea proiectului Contractului de depozit între județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna și comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, a unor 

bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a județului Covasna; 
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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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

reglementarea situației juridice a terenului situat în Malnaș Băi, comuna Malnaș, 

Județul Covasna, înscris în Cf. nr. 24347 Malnaș, nr. top 1353; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 10/2019 privind 

organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor acordate acestora de către 

consilierii județeni, în anul 2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 28/2016 pentru aprobarea 
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regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică 

sau privată a Judeţului Covasna de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 

în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii 

electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi 

măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare 

şi a contractului standard; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

darea în administrare Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mihai Viteazul” al 

județului Covasna a unui bun mobil aflat în domeniul privat al județului Covasna; 

 

Este vorba despre o autoutilitară pe care a cumpărat Consiliul Județean Covasna 

cu 158 mii de lei și pe care o să dăm în administrare la Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență ”Mihai Viteazul”. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 92/2018 privind aprobarea 

prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în 

calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru serviciile de întreținere a 

drumurilor județene; 

 

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

de ridicat? 
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Váncza Tibor-István: Domnul președinte, nu voi participa nici la 

deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc.  

Alte observații dacă sunt? 

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, titlul proiectului de hotărâre care a 

fost publicat în ziare și a fost prezentat și în comisii de specialitate era: „... pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 92/2018…” și având în vedere 

că modificarea privește doar anexa hotărârii și din anexă numai anumite poziții, am 

reformulat titlul care nu afectează în conținutul său hotărârea în sensul ca titlul să fie:  

„…pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 92/2018…”. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar al 

județului.  

 

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 cu 

modificările formulate de domnul secretar al județului. 

(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 unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea parteneriatului între Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna în 

vederea participării la Măsura M1/6B - Investiții în patrimoniul cultural, serviciile 

sociale și de bază pe teritoriul Alutus: Investiții în serviciile sociale pe teritoriul 

ALUTUS (m1/6b-b) în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală, lansată de: Grupul de Acțiune Locală Asociaţia 

Alutus Regio Egyesület, cu proiectul „Dezvoltare prin dotarea cu  echipament de 

recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt”, precum și implementarea proiectului cu 

titlul „Dezvoltare prin dotarea cu  echipament de recuperare a Centrului de reabilitare 

Baraolt”; 

 

Este vorba despre un proiect de 60 de mii de euro, la care contribuția Consiliului 

Județean Covasna va fi de 50 de mii de lei. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea unor măsuri în domeniul prevenirii și combaterii oricăror forme de 

violență asupra copilului și violență în familie; 

 

Rog pe d-na director general Vass Mária să prezinte pe scurt despre ce este 

vorba.  

Vass Mária: Prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

180/2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția 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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

  

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 

2018; 
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Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitatea.  

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 Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe anul 2018; 

Ați primit Raportul de activitate al domnilor consilieri Balázs Jozsef Atila și 

Lukács László. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoartele de activitate. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse 

- Informare cu privire la delegația domnului președinte Tamás Sándor, în Ungaria, 

în data de 14.02.2019, la o dezbatere privind posibilitățile de cooperare, de dezvoltare 

economică a județului Covasna. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

unei zile de concediu de odihnă, în data de 29 ianuarie 2019, respectiv efectuarea a 5 

zile de concediu de odihnă în perioada 04-08 februarie 2019. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Vă consult dacă sunt și alte intervenții la punctul Diverse? 

Nu sunt. 

 

Eu doresc să informez plenul Consiliului Județean Covasna despre trei probleme. 

Sunt două inițiative de înfrățire cu alte județe din alte țări, este vorba în primul 

rând despre Raionul Cimișlia din Moldova. 

Unde anul trecut colega noastră doamna Teacă Florentina și din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna doamna Vojcik Mirela au participat la 

Festivalul Național al Strugurelui. 

A fost o propunere din partea doamnei Teacă Florentina și a domnilor Boricean 

Cosmin, Calinic Sabin, Ion Deaconu, Floroian Stelian-Olimpiu și Morar Cătălin George 

să demarăm procedura pentru realizarea unui parteneriat. 

Din nefericire, primul pas a eșuat, în luna decembrie anul trecut, din cauza poștei 

dar o să luăm încă o dată un avânt. 

Tot aici se leagă o altă inițiativă de înfrățire, este vorba despre Tirolul de Sud și 

Județul Covasna. 

Mâine o să avem o conferință, la care va participa viceguvernatorul Guvernului 

Autonom al Provinciei Bolzano, din Tirolul de Sud, la care invit pe toți cei prezenți. 
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Conferința va avea loc în această sală, mâine de la ora 9,00 și scopul 

principal este de a iniția un proiect de hotărâre pentru realizarea unui parteneriat de 

relații de înfrățire cu Guvernul din Tirolul de Sud, la care desigur vom parcurge toate 

procedurile legale, o să înștiințăm Ministerul Afacerilor Externe etc. 

Totodată doresc să vă anunț că am fost oficial informați despre decizia pozitivă al 

Biroului Executiv al Consiliului Europei de la Strasbourg, legat de amenajarea unui 

stand de promovare a județului Covasna în cadrul celei de a 36-a sesiune a Congresului 

Puterilor Locale și Regionale din Europa, unde Județul Covasna, prin intermediul 

domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor deținem un mandat. 

Acest eveniment va avea loc în perioada 1-4 aprilie a.c. și prin prezenta vă rog ca 

fiecare frecțiune să nominalizeze câte un reprezentant în delegația oficială a Consiliului 

Județean care se va deplasa la Strasbourg.  

Vă rog, ca până luni să nominalizați din fiecare grup politic câte un reprezentant, 

care va participa la acest eveniment din Strasbourg. 

Dacă sunt alte intervenții? 

Poftiți domnul consilier Pethő. 

Pethő István: În legătură cu această conferință doresc să vă rog ca în viitor să ne 

anunțați din timp ca să ne putem organiza în așa fel încât să putem participa la 

asemenea evenimente importante.  

De pildă: eu am fi dorit să particip la această conferință, dar în ultimul moment 

nu pot modifica programul meu de mâine.  

Tamás Sándor: În totalitate aveți dreptate. 

Luni seara ne-a confirmat prezența viceguvernatorul Guvernului Autonom al 

Provinciei Bolzano, din Tirolul de Sud și că sunt de acord și cu contractul de colaborare. 

Mai înainte n-aveam curajul să trimitem invitațiile. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

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  


