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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, on-line pe 

platforma ZOOM, a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 14 ianuarie 2021, ora 

12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

În primul și în primul rând, vă doresc La mulți ani cu sănătate și de sigur 

rezultate! Nu numai pentru colegii și colegele noastre din plenul Consiliului Județean și 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna, ci și celor care urmăresc 

ședința noastră pe facebook. 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 14 ianuarie 2021, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu 

prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 4/8 ianuarie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

3/S/8 ianuarie 2021. 

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

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

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

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

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora 

prezentei sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Calinic Sabin și Neagoe Daniel, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean 

Covasna, deci în total sunt 29 cu drept de vot. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise 

lucrările şedinţei. 

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

Înainte de toate, doresc să vă informez, că anul 2020 prioritatea noastră, ca și Consiliu 

Județean Covasna a fost, în primul și în primul rând, asigurarea siguranței cetățenilor, 

sănătatea cetățenilor. 

Cu nouă-zece luni în urmă și pe parcurs de fiecare dată, Consiliul Județean Covasna a 

făcut dovada că nu există obstacol administrativ și nici financiar atunci când este vorba de 

protejarea comunității împotriva efectelor pandemiei. 
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Drept urmare, am susținut anul trecut, în primul și în primul rând sistemul de 

sănătate și sistemul social, care a devenit o prioritate absolută, nu numai pentru 

comunitatea noastră ci și pentru întreaga țară și întreaga lume.  

Cele mai recente date, de altfel, arată că județele Harghita, Covasna și Satu Mare sunt 

cele trei județe, care de mai multe săptămâni, au cea mai mică rată de infectare din 

Transilvania.  

În anul 2021 pe lângă susținerea constantă a sistemului social și de sănătate vom 

acorda o maximă atenție și pentru investiții publice, pentru că investițiile publice și 

domeniul construcțiilor este unu dintre salvatorii locurilor de muncă. 

Iar, pentru noi este important, ca locuitorii Județului Covasna să aibă locuri de muncă 

și să aibă un trai cât mai decent. 

Totodată doresc să vă informez că vom continua, în ideea pe care v-am expus, 

modernizarea rețelelor drumurilor din zona Baraoltului.  

Este vorba despre două investiții în valoare totală de 150 de milioane de lei. 

Avem două tronsoane importante în acest bazin, este vorba în total de 50 km de 

drum, care vor fi reabilitate în două tranșe primul Malnaș Băi-Pasul Hatod-Bățani Mari-

Baraolt-podul de la Augustin, iar tot în zona Baraoltului deja anul trecut am semnat 

contractul de execuție și cum timpul ne permite vom începe o lucrare tot așa de majoră de 

15 km între Baraolt-Vârghiș și limita județului Harghita. 

(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Calinic Sabin și Neagoe 

Daniel, deci de la această fază a ședinței sunt prezenți toți cei 30 de consilieri județeni în 

funcție și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 31.) 

 

Acest contract de execuție a fost câștigat de societatea noastră SC Drumuri și Poduri 

Covasna SA, unde de altfel lucrează 150 de oameni din județul nostru, care însemnă 150 de 

familii Covăsnene. 

A treia lucrare, pe care vom continua și sper că în anul acesta le vom finaliza, este 

drumul dintre zona Buzaelor și zona Covasna 22,5 km de drum și este o investiție de 24 de 

milioane de lei. 

Astăzi facem încă un pas important pentru realizarea unui vis mare, pentru ca pe 

proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi avem cuprins o asociere cu privire la realizarea 

unui Centru multifuncțional în municipiul Sfântu Gheorghe, este o investiție comună în 

care sunt implicate Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Fundația Sapientia 

și Consiliul Județean Covasna. 

Două instituții subordonate Consiliului Județean Covasna, adică Biblioteca 

Județeană Bod Péter și Ansamblul de Dansuri Trei Scaune vor avea sediul în acest 

Centru.  

Și nu în ultimul rând, avem cuprins pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi, 

Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna pentru perioada 2020-2025. 

Nu trebuie să ne speriem pentru că și momentan suntem unul dintre județele în 

care calitatea aerului este foarte bună, dar Planul cuprinde toate măsurile necesare 

pentru a menține curățenia aerului din județul nostru. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, iar 

în calitate de invitaţi participă: 
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- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi 

şefii serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

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

21 decembrie 2020, 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? 31 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 31 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 21 decembrie 2020.  

 

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.  

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean al domnului Gál Károly; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Sapientia, în vederea realizării în 

comun a unui Centru multifuncțional în municipiul Sfântu Gheorghe; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în 

județul Covasna, 2020-2025;  

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Covasna pentru anul școlar 2021-2022; 

6. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data 30 decembrie 2020. 

 

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

 

http://www.cjcv.ro/
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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? 31 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. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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 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 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Gál 

Károly; 

 

Mandatul de consilier județean a domnului Gál Károly încetează pentru că a fost 

ales cu succes deputat UMDR la scrutinul din 6 decembrie 2020. 

Cu această ocazie mulțumim respectuos prietenia dânsului, colegialitatea 

dânsului și munca depusă ca și coleg atât în acest mandat cât și în mandatul anterior.  

Profit de ocazie și-l întreb pe domnul Gál Károly dacă dorește să ia cuvântul? 

Gál Károly: Mulțumesc domnule președinte? 

Mulțumesc pentru tot colegilor atât din mandatul trecut cât și din acest mandat 

și le urez mult succes în următorii patru ani și să muncească împreună pentru Județul 

Covasna, pentru binele locuitorilor județului. 

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim și sperăm că nu peste 4 ani ne vom întâlni ci între 

timp, fiindcă avem niște idei comune pe care dorim să le realizăm în zona Baraoltului și 

în zona Trei Scaune. 

 

Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar Direcţia Juridică şi 

Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul Gál Károly.) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

(De la acest punct al ședinței sunt prezenți 29 de consilieri județeni și 

președintele Consiliului Județean Covasna. ) 

 

Totodată doresc să vă informez că în locul domnului Gál Károly urmează să fie 

validat mandatul domnului Szász István Endre, un medic veterinar tânăr de 39 de ani 

din Micfalău.  

 

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

aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul 

Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația 

Sapientia, în vederea realizării în comun a unui Centru multifuncțional în municipiul 

Sfântu Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Floroian Stelian Olimpiu: În mod normal trebuia să fie clarificat intervenția mea 

la ședința comisiei de specialitate. 

Nu s-a putut face acest lucru și în paranteză vă solicit ca și în cazul ședințelor 

comisiilor de specialitate să aprobați ca formatul să fie on-line sau măcar parțial on-line 

cu cei care nu pot participa fizic la aceste ședințe. 

Asta este subiectul despre care aș dori să discutăm ulterior, dar în legătură cu 

acest punct de pe ordinea zi, adică în legătură cu acest Centru multifuncțional, aș avea 

de clarificat o situație vis a vis de Biblioteca Județeană Bod Péter. 

Din discuțiile cu colegii mei așa am înțeles că în continuare Biblioteca își va 

desfășura activitatea în vechiul sediu și că în noul Centru multifuncțional va beneficia 

de niște spații pentru activitățile culturale pe care le va organiza. 

Eu am văzut că sunt niște contradicții în materialul pe care a fost publicat pe site 

și aș dori să știu dacă intr-adevăr Biblioteca va rămâne în sediul vechi, ca și sediu al 

Bibliotecii, sau se va muta cu sediu în noua clădire, în noul Centru multifuncțional? 

În documentație se vede că și Biblioteca prin adresa pe care a depus la Consiliul 

Județean Covasna, dar și în Referatul de aprobare al Consiliului Județean Covasna se 

solicită includerea noului sediu în Centru multifuncțional. 

Tamás Sándor: Biblioteca județeană va funcționa în totalitate în noul sediu, adică 

în Centrul multifuncțional. 

Sediul actual al Bibliotecii nu a fost construit pentru a funcționa în el o bibliotecă. 

Desigur funcționează, dar vrem ca să funcționeze la un nivel de secolul XXI. 
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Așa a fost început proiectarea noului sediu care să fie funcțional atât ca 

bibliotecă dar ca și spațiu cultural. 

În bibliotecă, momentan avem 250 de mii de volume care crește exponențial, iar 

sunt și peste 50-60 de programe culturale organizate de Bibliotecă în fiecare an.  

Deci, concepția noului sediu multifuncțional, va cuprinde în primul rând 

posibilitatea de a cuprinde în totalitate activitatea Bibliotecii în noul sediu, atât ca și 

bibliotecă dar ca și centru cultural.  

Floroian Stelian Olimpiu: Am înțeles argumentele dumneavoastră, dar în 

continuare susțin, că informațiile sunt contradictorii, pentru că în ședințele comisiilor de 

specialitate s-a discutat că Biblioteca va funcționa în vechiul sediu. 

Tamás Sándor: Da, până când se construiește noul sediu, după aceea se va muta 

în totalitate în noul sediu.  

Floroian Stelian Olimpiu: Nu putem fi de acord! Ceea ce s-a discutat în comisii 

și ceea ce apare în documente nu coincid, deci din acest motiv cei trei consilieri din PNL 

se vor abține la votul acestui punct! 

Tamás Sándor: Care este motivul abținerii? 

Floroian Stelian Olimpiu: Faptul că în comisii, colegii mei au fost informați că 

Biblioteca nu-și va muta sediul de acolo, deci va rămâne în acest sediu. 

În acest sediu s-au cheltuit, după cum știm bine cu toții, sume importante bani și 

că de fapt în noul Centru multifuncțional vor fi puse la dispoziție doar niște spații și 

numai atunci când Biblioteca va avea de făcut diverse activități. 

În documentație și în adresa depusă la Consiliul Județean, ¼ pe pagină practic se 

referă la ceea ce dorește Biblioteca să facă în continuare, printre care birou pentru relații 

cu cititorii, birouri pentru administrație, birouri pentru conducere, depozite de carte, 

vestibul multifuncțional, cafenea, spații de deservire tehnice, sală multifuncțională 

pentru evenimente culturale etc., deci informațiile către noi sunt contradictorii. 

Au venit informații către noi din două surse diferite și nu suntem convinși în 

momentul de față că ne au fost prezentate corect aceste informații. 

Tamás Sándor: Sursa oficială este plenul Consiliului Județean Covasna.  

Floroian Stelian Olimpiu: Așa este, aveți dreptate! 

Eu solicit ca ședințele de comisii să se facă și în format mixt, dacă nu se poate în 

totalitate în format on line.  

Tamás Sándor: La această problemă o să revenim în cadrul punctului Diverse 

pentru că și alții au ridicat această problemă.  

Însă revenind la problema în speță, în documentul semnat de mine, adică 

Referatul de aprobare, scrie foarte clar că: „Toate activitățile ar necesita o suprafață 

totală de aproximativ 4000 de mp.” 

Desigur, pentru toate nevoile pe care le ați înșirat și dumneavoastră.  

Deci, sursa oficială este plenul Consiliului Județean Covasna și pot să afirm că 

Biblioteca va funcționa în totalitate în noul sediu! 

Poftiți domnul consilier Grüman Róbert-Csongor! 

Grüman Róbert-Csongor: Și în ședința comisiei nr. VI s-a discutat acest aspect, 

dar după cum am înțeles noi, suntem numai în stadiul de intenție, care instituție va 

primii o sală sau ce drepturi vor avea se va clarifica ulterior, peste câțiva ani când se va 

construi și efectiv se va inaugura acest Centru multifuncțional.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 
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Exact așa este! 

Acum este vorba doar de intenția noastră, care este forte important și după care 

va urma proiectarea. 

În faza de proiectare se va lua în considerare cerințele anumitor instituții și 

atunci tot trebuie să adoptăm DALI, proiectul de execuție etc.  

Atunci vom vedea aceste suprafețe concret, spațiile concrete după nevoile 

creionate de către aceste instituții. 

Domnul director Sztakics vroia să ne spună ceva. 

Sztakics István Attila: Aș fi vrut să lămuresc această problemă. 

Într-adevăr s-a discutat acest aspect care a fost ridicat de domnul consilier 

Floroian, noi atunci când am discutat am discutat numai pe scurt, lucruri generice. 

Desigur, fiecare instituție după nevoile sale va primi o parte din clădire, poate n-

am fost eu foarte concis în acest sens.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Cu siguranță Biblioteca se va muta în totalitate în noul sediu! 

Alte nelămuriri dacă sunt?  

Fazakas Péter: Aș avea și eu o întrebare în legătură cu terenurile din vecinătatea 

imobilului unde urmează să fie construit acest Centru multifuncțional. 

Știu că au avut loc neînțelegeri cu privire la terenurile din vecinătate și aș dori să 

vă întreb dacă s-a clarificat problema terenurilor? 

Am fost căutat personal în legătură cu această problemă și așa se auzea că în 

PUZ deja este prevăzut că se vor expropria terenuri care sunt în proprietatea anumitor 

persoane fizice în vederea realizării Centrului. 

Au ajuns la înțelegere? 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Din punct de vedere juridic, noi decidem numai de terenul care este în 

proprietatea Județului Covasna și anume este vorba de imobilul din Strada Ciucului nr. 

15 cu care vom contribui la acest proiect.  

După cunoștințele mele, Primăria Municipiului Sf. Gheorghe și Fundația 

Sapientia poartă discuții în continuare cu proprietarii terenurilor și sunt proprietari cu 

care au ajuns deja la înțelegere. 

Evident ideea este ca toți cei implicați să fie mulțumiți.  

Fazakas Péter: Deci, exproprierile nu vor fi realizate prin această asociere? 

Tamás Sándor: Noi decidem numai de imobilul nostru în suprafață totală de 

1394 m2 , iar celelalte două persoane juridice vor intra în asociere cu acele terenuri unde 

reușesc să ajungă la înțelegere cu proprietarii.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 „abțineri” (Floroian Stelian-Olimpiu, Leaua Jănel și 

Piștea Jănică.) 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 
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La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Covasna, 2020-2025; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

De fapt proiectul de hotărâre se referă la taxele și tarifele care vor fi aplicate de 

Consiliul Județean Covasna, de Muzeul Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum, de 

Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfîntu Gheorghe, de Școala Populară de Arte şi 

Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, de Ansamblul de 

Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” și de Centrul Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Nu voi participa nici la deliberare și nici la vot pentru ca materialul 

se referă și la Școala Populară de Arte şi Meserii.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi „pentru”.  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

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

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

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna 

pentru anul școlar 2021-2022; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

În cadrul acestui punct vă informez că am efectuat o zi de concediu de odihnă în 

data 30 decembrie 2020, despre care am obligația juridică, legislativă să vă informez.  

Domnul Floroian Stelian Olimpiu a avut o intervenție, am discutat și personal cu 

dânsul despre această problemă. 

Eu cred că se poate rezolva să se țină mixt ședințele comisiilor de specialitate. 

Totuși avem experiența ca contactul fizic, discuțiile personale sunt întotdeauna 

mai fructuoase de cât cele online. 

O să asigurăm posibilitatea ședințelor mixte, pentru că știm că fiecare dintre 

dumneavoastră aveți loc de muncă, eventual și alte activități. 

Întreb pe domnul consilier Floroian dacă este mulțumit de ceea ce am propus? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Da și vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Poftiți domnul Ambrus! 

Ambrus József: Sunt total de acord cu domnul Președinte și cu colegul nostru, 

domnul Floroian. 

Eu nu văd de ce n-am putea ține aceste ședințe 100% pe platforma ZOOM, 

pentru că în continuare avem pandemie, nu avem vot secret. 

Într-adevăr dacă ținem pe comisii separate suntem mai activi de cât dacă facem 

împreună ședința cu toate comisiile de specialitate. 

Eu propun să luați în considerare și această procedură de 100% on line. 

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Vom analiza și această posibilitate și într-o săptămână, deci înainte de ședința pe 

care vom avea peste două săptămâni și înainte de ședințele comisiilor de specialitate vă 

vom comunica ce am decis. 

Cel mai probabil vom avea ședință exact peste două săptămâni, deci în data de 

28 ianuarie 2021, ora 12,00 cu participarea fizică a consilierilor județeni, pentru că până 

atunci Tribunalul Covasna va valida mandatul noului nostru coleg și atunci vom avea 

pe ordinea de zi și depunerea jurământului de către acesta.  

Alte intervenții dacă sunt? 
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Grüman Róbert-Csongor: Toți membri comisiei nr. VI au solicitat, dacă 

există posibilitate, să se aprobe ținerea ședințelor comisiei on line, lucru pe care eu am și 

semnalat prin e-mail domnului secretar general.  

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

De sigur, vom analiza, vom discuta și vă vom comunica ce am decis!  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

ședințe din acest an! 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință! 

Închid ședința! 

 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


