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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

de 27 iunie 2019, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 iunie 

2019, 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. 200/21 iunie 

2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 46/S/21 iunie 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 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Grüman Róbert-Csongor și Lukács 

László. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în calitate de 

invitaţi participă: 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter”; 

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

Salvamont; 

- D-na Vass Mária – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului 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 30 

mai 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. 

 

http://www.cjcv.ro/
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

Cine este pentru? 27 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 30 mai 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 două proiecte de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean privind 

construirea, reabilitarea și dotarea remizelor serviciilor voluntare pentru situații 

de urgență în subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2019-2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Județean Covasna din 

S.C. Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. –Filiala Fondului Național 

de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și vânzării 

acțiunilor deținute, acestea urmând a fi introduse la punctul 2 și 3. 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunea de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 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 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al 

domnului Bodó Lajos; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean privind construirea, 

reabilitarea și dotarea remizelor serviciilor voluntare pentru situații de urgență în 

subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2019-2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Județean Covasna din S.C. 

Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. –Filiala Fondului Național de 

Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și vânzării acțiunilor 

deținute, 

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

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2019; 

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

Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 106/2019 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 
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sportive, de recreere şi de tineret, sprijinului financiar acordat unităţilor 

de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2019; 

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

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare clădire, Bază salvamont și centru de 

formare-promovare”; 

8. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Bodó Lajos în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. și desemnarea unui 

nou mandatar; 

9. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru perioada de iarnă 

2019– 2020; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe; 

11. Raportul de activitate a unui consilier județean pe anul 2018; 

12. Diverse 

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

zile de concediu de odihnă, în data de 24.06.2019. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu privire la 

efectuarea unei zile de concediu de odihnă, în data de 14 iunie 2019, respectiv 

efectuarea a 5 zile de concediu de odihnă în perioada 28 iunie-04 iulie 2019. 

 

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? 27 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 2, 3 și 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în 

funcție.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bodó Lajos; 

 

Cu regrete infinite, vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria fostului 

nostru coleg Bodó Lajos.  
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(Cei din sală se ridică în picioare.) 

 

Vă mulțumesc. 

Îmi pare forte rău de el, nu știu dacă ați cunoscut mai de aproape, a fost un om, 

coleg, prieten foarte bun. 

Îmi pare foarte-foarte rău de el, dar administrația merge înainte și trebuie să 

adoptăm o hotărâre prin care constatăm încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Bodó Lajos. 

Domnul președinte al Comisiei juridice, Calinic Sabin lipsește de la ședință, dar 

Comisia a analizat dosarul și a avizat favorabil.  

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Mandatul a devenit vacant și urmează ca la prima ședință ordinară să validăm 

mandatul următorului consilier de pe lista de candidați.  

O să vedem ce prevede noul cod administrativ, care a fost adoptat, dar încă nu știm 

ce conține, încă nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, dar are prevederi și cu 

privire la validarea mandatului.  

(După adoptarea acestei hotărâri, numărul consilierilor în funcţie a devenit 30.) 

 

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

aprobarea „Programului județean privind construirea, reabilitarea și dotarea remizelor 

serviciilor voluntare pentru situații de urgență în subordinea consiliilor locale comunale” în 

perioada 2019-2020; 

 

Acest proiect a fost conceput la fel ca toate celelalte proiecte de dezvoltare locală, la 

fiecare proiect câștigător Consiliul Județean Covasna contribuie cu maximum 25 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? 27 de voturi 

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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind aprobarea 

retragerii Consiliului Județean Covasna din S.C. Fondul Local de Garantare Sfântu 

Gheorghe S.A. –Filiala Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 

Mici și Mijlocii și vânzării acțiunilor deținute; 

 

Deținem acțiuni în procent de 0,44 % la Fondul Local de Garantare care va fi 

centralizat și am fost contactați de Fondul Național de Garantare că vor să cumpere 

acțiunile noastre. 

 

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 

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 patru 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 2019; 

 

Cel mai important lucru este să cuprindem în bugetul Județului Covasna suma de 

100 de mii lei, pentru finanțarea programului de dezvoltare adoptat la punctul 2 și în total 6 

de mii de lei pentru Biblioteca Județeană pentru reabilitarea exterioară a clădirii Bibliotecii.  

 

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 

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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont; 
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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? 27 de voturi 

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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 106/2019 privind 

finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinului 

financiar acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2019; 

 

Titlul unui program a fost redactat greșit, pe care trebuie să corectăm, conținutul și 

suma nu se modifică. 

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 

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 investiții 

„Reabilitare clădire, Bază salvamont și centru de formare-promovare”; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

mandatului domnului Bodó Lajos în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A. și desemnarea unui nou mandatar; 

 

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

reprezentantul Consiliului Județean Covasna care să reprezinte interesele județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Covasna şi 

ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la 

persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea persoanei vom folosi 

buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László-János: Fracțiunea UDMR propune pe domnul consilier Ambrus 

József.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt.  

Consult pe domnul Ambrus József dacă acceptă desemnarea? 

Ambrus József: Da, accept.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm punctul 8 și mergem mai 

departe.  

 

La punctul nouă 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 2019– 2020; 

 

Omul înțelept, vara se pregătește pentru iarnă.  

Este vorba de clasificarea drumurilor și ne organizăm pentru întreținerea pe timp de 

iarnă, iar tronsonul de drum între Valea Crișului și Aita Medie între munți, care iarna este 

închisă circulației, este cuprins în anexa la proiectul de hotărâre. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de recuperare pentru 

copilul cu handicap Sfântu Gheorghe; 

 

După cum știți, Consiliul Local Sfântu Gheorghe a dat terenul, banii necesari pentru 

construirea imobilului au fost alocați de către Fundația SERA România, iar Consiliul 

Județean Covasna prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna va asigura funcționarea Centrului.  

Mâine la ora 11,00 vom avea inaugurarea și predarea Centrului de recuperare, care 

va funcționa începând cu 1 iulie 2019. 

Profit de ocazie și vă invit la inaugurarea Centrului de recuperare.  

 

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 

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 Raportul de activitate a unui 

consilier județean pe anul 2018; 

 

Ați primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

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

unei zile de concediu de odihnă, în data de 24.06.2019, consiliul ia act de informarea 

domnului președinte. 

Totodată vă informez că voi fi în concediu de odihnă în perioada 10-22 iulie 2019, 

consiliul ia act de informarea domnului președinte.  

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu privire la 

efectuarea unei zile de concediu de odihnă, în data de 14 iunie 2019, respectiv efectuarea a 5 

zile de concediu de odihnă în perioada 28 iunie-04 iulie 2019, consiliul ia act de informarea 

domnului vicepreședinte. 

 

Reluăm punctul 8 de pe ordinea de zi.  

 

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

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 
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Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 

 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte 

procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Covasna care să reprezinte interesele județului Covasna în Adunarea 

Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Covasna. 

Váncza Tibor-István: prezintă procesul verbal.  

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

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre.  

 

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  


