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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, din data 

de 21 octombrie 2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

Cu regret trebuie să vă informez că ieri a decedat în spital Piștea Jănică. 

Vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria colegului nostru! 

 

Mulțumesc! 

Dumnezeul să-l odihnească! 

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

platforma ZOOM, pentru astăzi, 21 octombrie 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. 214/15 octombrie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 83/S/15 octombrie 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, d-na director executiv Székely Réka? 

Székely Réka: Stimate domnule președinte, la ședința noastră ordinară de astăzi, 

sunt prezenţi 26 de consilieri județeni, lipsind consilierii Fazakas Péter, Floroian Stelian-

Olimpiu, Neagoe Daniel și Piștea Jănică, respectiv este prezent și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 27 cu drept de vot.  

Nu se ia în calcul la stabilirea cvorumului domnul Piștea Jănică. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Între timp s-a conectat la lucrările ședinței și domnul consilier Fazakas Péter, deci 

sunt prezenți la ședință 27 de consilieri județeni și Președintele Consiliului Județean 

Covasna. 

 

Având în vedere că sunt prezenți 27 de consilieri județeni și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei 

Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului general al 

judeţului doamna director executiv Székely Réka, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului general al judeţului, în caz de absenţă a acestuia. 
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Domnul secretar general este în spital, problema nu este gravă, dar nu 

poate participa la ședință.  

În calitate de invitaţi participă:  

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

În anul 2021 nu numai că am avut cel mai mare buget, dar avem și cele mai multe 

și cele mai mari lucrări, în primul și în primul rând drumuri, poduri și spital. 

Pentru Spitalul Județean de Urgență în bugetul nostru de 390 de milioane de lei, 

avem un capitol de 155 de milioane de lei, iar pentru drumuri și poduri 95 de milioane 

de lei. 

Aceste capitole sunt cele mai consistente din bugetul nostru. 

În acest an nu numai am clădit și am construit cel mai mult din ultimii 30 de ani, 

dar am făcut și noi proiecte, de altfel pe proiectul ordinii de zi a ședinței noastre de 

astăzi, avem trei proiecte pregătite pentru Programul Guvernamental „Anghel Saligny” 

și totodată în această ședință intenționăm să preluăm de la comunele Brateș și Zăbala 

încă un drum de 16,7 km, care este drum comunal momentan și dorim să preluăm în 

categoria drumurilor județene, ca să putem pregăti și preda un proiect la Programul 

„Anghel Saligny”.  

Anul acesta, bugetul nostru ne permite să alocăm 3 milioane de lei pentru sistemul 

de asistență socială și protecția copiilor, ca să nu ajungem în situația în care am ajuns 

anul trecut, la sfârșitul anului când din neputința Guvernului a trebuit să amânăm și 

plata salariilor. 

Deci anul acesta avem asigurați banii și vom asigura din timp ca să nu ajungem în 

situația neplăcută în care am ajuns anul trecut.  

Tot așa avem 4 milioane de lei pentru reabilitarea, reconstruirea și lărgirea clădirii 

de boli interne din incinta Spitalului Județean de Urgență, unde se lucrează intens. 

Avem 2 milioane de lei pentru întreținerea de timp de iarnă a drumurilor 

județene, pentru că după cum știm și cum a zis un mare clasic „iarna nu-i ca vara”, iar 

noi vara ne pregătim pentru iarnă. 

La fel avem 1.352 de mii de lei pentru acele proiecte pe care am votat acum o lună 

sau două, pentru asociațiile sportive din județ. 

Totodată, deschidem o nouă posibilitate pentru a cumpăra un imobil pentru 

Școala Populară de Arte și Meserii. 

La această instituție, în ultimii ani s-a accentuat prezența celor interesați. 

Momentan sunt 350-400 de cursanți la diferite cursuri ale școlii și intenționăm să 

cumpărăm un nou imobil pentru aceste activități ale școlii. 

Acestea fiind zise, mergem mai departe! 

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 
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În ultima luna, ședința de astăzi este a patra ședință, asta însemnă că nu numai 

am avut ședințe, dar este și datorită intensității lucrărilor pe care le parcurgem.  

 

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

15 septembrie 2021 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 28 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 15 septembrie 2021.  

 

Tot așa și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 24 septembrie 2021, 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 28 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 24 septembrie 2021.  

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 4 octombrie 2021, 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 28 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 4 octombrie 2021.  

 

Stimaţi consilieri, 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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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, rog să fiți de acord ca proiectul de 

hotărâre de la pct. 18 de pe proiectul ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre pentru 

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 87/2020 pentru 

stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna, să fie dezbătut la punctul 13, iar proiectul de hotărâre de 

la punctul 13 de pe proiectul ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna să fie dezbătut la punctul 18 pe ordinea de zi. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 de voturi „pentru”, s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului 

Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor necesare cumpărării în 

proprietatea publică a județului Covasna a unui imobil situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 3, Județul Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață 

de 84.357 mp, reprezentând sector de drum comunal DC9, situat în comuna 

Brateș, din domeniul public al comunei Brateș în domeniul public al județului 

Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață 

de 33.095 mp reprezentând sectorul de drum comunal DC9 și a terenului în 

suprafață de 102.959 mp reprezentând sectorul de drum comunal DC10, situate 

în comuna Zăbala, din domeniul public al comunei Zăbala în domeniul public al 

județului Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferent 

obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 

48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 

tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferent 

obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și 

modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR 

Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 

indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare 

aferent obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – 

km 1+300”pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna, în 

parteneriat cu Asociația Vinca Minor, în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin 

măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi 

decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 

„Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 

ecosistemelor degradate” cu proiectul „Revizuirea Planurilor de management ale 

ariilor protejate Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de 

întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene către S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de 

clădire B1 cu terenul aferent, cu excepția Sălii Mari de Ședințe - situat în 

municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, din 

domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul 

Covasna, în domeniul public al județului Covasna; 

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

pentru obiectivul de investiție ”DEMOLARE BIROURI ȘI MAGAZIE”; 

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

Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 87/2020 pentru stabilirea componenței Colegiului director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

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

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

funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum;  

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

Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de asociere nr. 265/23.06.2021 încheiat între Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea 

animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul 

pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 

Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 
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19. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 115/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 58/2021 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 

bugetar 2021; 

20. Diverse 

 

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

 

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 28 de voturi „pentru”, 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 modificările și 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, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 16 și 19 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 cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2021; 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 6 octombrie 2021, Județului Covasna i s-a 

alocat 11.031 mii de lei pentru plata unor cheltuieli curente și de capital, pe care trebuie 

să cuprindem în bugetul județului și așa cum v-am spus imediat punem la capitolele 

pentru Spitalul de Urgență, protecția socială, pentru întreținere drumuri pe timp de 

iarnă și programe sportive. 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule președinte, la acest punct nu particip la deliberare și nici 

la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 
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Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Cine este 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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

inițierea demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna 

a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 3, 

Județul Covasna; 

 

Este vorba despre imobilul Societății AFACOV – CONSULTING GROUP S.R.L. 

Sfântu Gheorghe, care se situează vis-a-vis de Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântu 

Gheorghe. 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule președinte, la acest punct nu particip la deliberare și nici 

la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Floroian Stelian-Olimpiu, 

deci de la această fază a ședinței sunt prezenți 28 de consilieri județeni și 

președintele Consiliului Județean Covasna.) 

 

Aș dori să vă informez că procedura de cumpărare este în felul următor: în 

primul rând am făcut un studiu de oportunitate văzând interesul și cererile repetate ale 

Școlii Populare de Arte și Meserii. 

Dacă proiectul de hotărâre va fi adoptat de plenul Consiliului Județean Covasna, 

atunci vom evalua imobilul cu un evaluator autorizat la ANEVAR, după care o să 

formăm o comisie de negociere în vederea stabilirii preţului de achiziţie și după 

parcurgerea acestor capitole o să aducem prețul negociat în fața Consiliului Județean 

Covasna pentru a supune aprobării. 

Totodată vă informez că o parte din suma neceserară cumpărării imobilului este 

în contul Consiliului Județean Covasna, pentru că la începutul anului, din bugetul 

național de stat ne-a fost asigurat o sumă pentru asigurarea spațiilor necesare 

funcționării unor instituții subordonate Consiliului Județean Covasna.  
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Dacă sunt intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Cine este 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 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 84.357 mp, reprezentând 

sector de drum comunal DC9, situat în comuna Brateș, din domeniul public al comunei 

Brateș în domeniul public al județului Covasna; 

 

Este vorba despre o porțiune de drum din DC9 care va fi completat cu DC10 și 

astfel facem legătura între Brateș-Telechia-Surcea-Tamașfalău-Zăbala. 

Vom  prelua aceste două drumuri, parțial modernizate, vrem să lărgim aceste 

drumuri, să modernizăm aceste drumuri și această lucrare să fie cuprins în Programul 

Național „Anghel Saligny”. 

La punctul 3 și 4 sunt două proiecte de hotărâri separate, dar ambele vizează 

acest proiect comun.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la punctul trei aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Oláh István: Nu particip la deliberare și nici la vot deoarece sunt angajatul 

Primăriei Comunei Zăbala.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Nu cred că ar fi vreo problemă, dar este decizia dumneavoastră. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 33.095 mp 

reprezentând sectorul de drum comunal DC9 și a terenului în suprafață de 102.959 mp 

reprezentând sectorul de drum comunal DC10, situate în comuna Zăbala, din domeniul 

public al comunei Zăbala în domeniul public al județului Covasna; 

 

Așa cum v-am spus, este vorba despre DC10 și parțial DC9. 

 

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

probleme de ridicat? 

Oláh István: Nici la acest punct nu voi participa la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Acum urmează trei puncte pe ordinea de zi, unde avem proiectul pregătit de 

câteva luni de zile, inițial am vrut să depunem la Compania Națională de Investiții dar 

între timp, din fericire, s-a adoptat Ordonanța de Urgență prin care s-a lansat 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și aceste proiecte vom depune la 

Programul „Anghel Saligny”. 

Este vorba despre modernizarea drumului județean care traversează Valea 

Crișului în lungime de 2,3 km. 

La fel drumul județean din Comuna Bixad, un pod și o porțiune de drum 

județean, de la drumul național până la gara din Comuna Bixad. 

La al treilea, este vorba despre un drum de 800 m în localitatea Angheluș, din 

localitate până la calea ferată. 

Deci, aceste proiecte sunt gata și dacă adoptăm astăzi hotărârile, săptămâna 

viitoare deja vom depune la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 

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

aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, 

precum și a cererii de finanțare aferent obiectivului de investiție „Modernizare drum 

județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
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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? 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 

aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, 

precum și a cererii de finanțare aferent obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 

peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, 

Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? 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 privind 

aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, 

precum și a cererii de finanțare aferent obiectivului de investiție „Reabilitare drum 

județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300”pentru includerea la finanțare prin Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 

aprobarea participării Județului Covasna, în parteneriat cu Asociația Vinca Minor, în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Axa Prioritară 

4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 

aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1 

„Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor 

degradate” cu proiectul „Revizuirea Planurilor de management ale ariilor protejate 

Munții Bodoc-Baraolt și Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului”; 

 

Este vorba de un proiect european la programul Operațional Infrastructură Mare, 

denumirea Programului este „Creșterea gradului de protecție şi conservare a 

biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” la care intenționăm să participăm 

împreună cu Asociația Vinca Minor, care are o istorie specifică și corectă în județul 

nostru. 

Intenționăm să atragem bani europeni prin acest program, valoarea totală a 

proiectului este de 5,2 milioane de lei, dar pot apăra pe durata implementării și 

cheltuieli neprevăzute.  

Județul Covasna va asigura 90% din cheltuielile conexe și neeligibile, iar 

Asociația Vinca Minor va suporta 10%. 

 

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? 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 

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a 

drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor –István: La acest punct nu particip la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor –István, conform art. 228 

alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Szölösi Tamás: Domnule președinte! 

Mă scuzați dar din cauza unor probleme familiale trebuie să deconectez de la 

lucrările ședinței.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

 

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

aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de clădire B1 cu terenul aferent, cu 

excepția Sălii Mari de Ședințe - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 

4, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției 

Prefectului – Județul Covasna, în domeniul public al județului Covasna; 
 

Este vorba despre clădirea unde are sediul Consiliul Județean Covasna. 

Această clădire este în proprietatea statului, este în administrarea Instituției 

Prefectului și în folosința Consiliului Județean Covasna.  

Deci, după consultări și cu Ministerul de resort și cu Instituția Prefectului 

Județului Covasna, intenționăm să preluăm în administrare aceea porțiune unde se 

desfășoară efectiv munca a 103 oameni care formează aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna, desigur sala mare de ședințe va rămâne, pentru că este 

folosit în comun cu Instituția Prefectului Județului Covasna, iar corpul de clădire B1 

care a fost construit în 1973, în care suntem și acum, intenționăm să preluăm prin 

hotărârea Guvernului. 

Ca să ajungem în această situație, trebuie să facem o cerere prin adoptarea unei 

hotărâri de Consiliul Județean Covasna.  
 

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

probleme de ridicat? 

Dimény György: Așa ar fi un lucru normal! 

Va fi o mare realizare să preluăm în administrare clădirea.  

Tamás Sándor: Depinde ce răspuns vom primi de la București, dar ne străduim 

să rezolvăm această problemă.   

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 
 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 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 ”DEMOLARE BIROURI ȘI MAGAZIE”; 
 

Este vorba despre imobilul din spatele Muzeului Carpaților Răsăriteni. 

Înainte de Hotel Park avem un mic imobil cu o curte, imobilul este într-o stare 

avansată de degradare și dorim să punem la punct, dar prima dată trebuie să demolăm 

această clădire. 
 

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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2021 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna;   

 

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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 87/2020 

pentru stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna; 

 

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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece 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 funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum; 

 

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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 

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

și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 
 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule președinte!  

La aceste punct nu particip la deliberare și la vot.  
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Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Cine este 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. 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 

265/23.06.2021 încheiat între Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de 

plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Covasna; 
 

Este vorba despre gestionarea câinilor fără stăpâni, avem un contract cu TEGA 

S.A. pe care acum clarificăm și vom adopta prețul la serviciile efectuate la serviciul 

gestionarea câinilor fără stăpâni. 
 

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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Centrul Transilvaniei”; 
 

În această Asociație sunt prezenți toate județele din Regiune Centru și are o 

activitate de dezvoltare în interesul celor șase județe care fac parte din Asociație. 
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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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
 

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

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

 

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? 28 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
 

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 115/2021 privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 58/2021 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2021; 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Domnule președinte! 

La acest punct nu particip la deliberare și la vot  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 
 

Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) 

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

(A lipsit de la vot domnul consilier Szölösi Tamás. ) 

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

proiectului de hotărâre. 
 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  
 

La acest punct aș dori să vă informez că în perioada 14-15 octombrie, am 

participat la Dunaföldvár, la o întâlnire a județelor Harghita, Covasna, Mureș și Satu 

Mare pe deoparte și pe de ală parte județele înfrățite din Ungaria.  

Am obligația să vă informez despre această deplasare. 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse?   

Henning Laszlo-Ianos: Doresc să informez plenul, că voi efectua două zile de 

concediu de odihnă în perioada 28-29 octombrie 2021, consiliul ia act de informarea 

domnului vicepreședinte. 

Jakab István-Barna: Și eu voi efectua 5 zile de concediu de odihnă în perioada 1-

5 noiembrie 2021, consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Doresc să informez pe doamnele și pe domnii consilieri dar și publicul prin 

intermediul transmisiunii on-line, că acum un an de zile, anul trecut pe 22 octombrie 

2020, s-a constituit Consiliul Județean Covasna în actuala componență. 

A trecut un an, care nu a fost deloc ușor, de foarte multe ori am avut ședințe on-

line datorită crizei generate de COVID-19. 

Am avut cu două sau cu trei ori mai multe ședințe ca în anii precedenți, pentru 

că situația creată ne-a cerut decizii urgente.  

Cu respect, vă mulțumesc pentru colaborarea din acest an și sper ca tot așa, în 

această componență și cu această înțelegere vom merge în continuare.  
 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința! 
 

Preşedinte,  p. Secretar general al județului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZÉKELY Réka 

Director executiv 


