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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 25 noiembrie 

2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

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

platforma ZOOM, pentru astăzi, 25 noiembrie 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. 241/19 noiembrie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 88/S/19 noiembrie 2021. 

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

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

 

Unu dintre punctele importante de pe proiectul ordinii de zi, este modificarea 

bugetului Consiliului Județean Covasna, prin care vom prelua suma de 523 de mii de lei 

din partea Consiliului Local Sf. Gheorghe pentru sprijinirea Spitalului Județean de 

Urgență „Dr. Folgolyán Kristóf”. 

Cu această ocazie îl mulțumim domnului Primar Antal Árpád András și 

Consiliului Local Sfântu Gheorghe pentru acest sprijin. 

Totodată avem pe proiectul ordinii de zi inițierea procedurii de a cumpăra un 

teren 3200 m2 , de la Biserica Reformată parohia Zăbala pentru modernizarea taberei din 

Valea Csipkés. 

Tot așa, este un punct foarte important, darea în folosință gratuită a unui imobil, 

conform unui contract de comodat pentru substația de pompieri de la Baraolt. 

Cu această ocazie am încheiat și din punct de vedere juridic construirea acestei 

substații, pe care am construit împreună cu Orașul Baraolt și Comunele Vârghiș, 

Brăduț, Bățani Mari, Aita Mare, Belin și pe care am pus în funcțiune în luna iunie din 

anul 2020 și în primul an au avut peste 400 de intervenții. 

 

Rog pe domnul Varga Zoltán, secretarul general al județului să ne prezinte 

prezența.  

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

sunt prezenţi 27 de consilieri județeni, lipsind domnii consilieri Leaua Jănel și Para 

János, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 

sunt 28 cu drept de vot. 

Nu se ia în calcul la stabilirea cvorumului domnul Piștea Jănică, care a decedat. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  
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Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 27 consilieri judeţeni, drept 

urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

iar în calitate de invitați participă:  

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Török Sándor – director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA; 

- 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 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 21 octombrie 2021.  

 

Tot așa și Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 04 noiembrie 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 04 noiembrie 2021.  

 

Stimaţi consilieri, 

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.  

  

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Leaua Jănel, numărul 

consilierilor prezenți la ședință a devenit 28.) 

 

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi rog să fiți de acord cu completarea  

proiectului ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, precum şi a indicatorilor 

tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modificare instalații de 

utilizare gaze naturale la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe”; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri și 

Poduri Covasna S.A.; 

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

Covasna nr. 122/2021 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea implementării 

proiectului de finanțare “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare 

nivel de oxigen” ce se va depune în cadrul Programul Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi „pentru” s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al 

domnului Piștea Jănică; 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2021; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 

2021; 

5. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor necesare cumpărării în 

proprietatea publică a județului Covasna a unui imobil - teren - situat în comuna 

Zăbala, județul Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a părții de 25,28% 

din imobilul înscris în C.F. nr. 26017 Baraolt, nr. cad. 26017-C3 ”Substație situații 

de urgență (garaj pentru autospeciale de stins incendii, prim ajutor medical și 
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descarcerare)”, deținut de Județul Covasna, Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum şi a 

noilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiție “Extindere, 

Modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și 

Magazie”; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii, a devizului general 

actualizat, precum și a noilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiţie “Reparații capitale la Centrul de Informare, Îndrumare și 

Documentare, Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr. 18B, județul Covasna”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 118/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local al 

Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul 

Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC în competițiile interne și 

internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon 

competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și 

competiții sportive”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului 

de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna; 

11. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole 

pentru anul fiscal 2022, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței 

bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

12. 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 pe 

anul 2022; 

13. Proiect de hotărâre privind acordul pentru demararea procedurilor în vederea 

demolării, de către comuna Bodoc, a imobilului aflat în coproprietatea Județului 

Covasna și a Comunei Bodoc, înscris în C.F. nr. 23743 Bodoc, nr. cad. 23743-C1; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a noilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reparații acoperiș 

terasă și terminarea lucrărilor de finisare a fațadei nordice – Sala Studio”; 

15. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 110/2021 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada 

de iarnă 2021-2022; 

16. 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; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 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; 

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

Județean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei 

tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna; 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, precum şi a 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Modificare 

instalații de utilizare gaze naturale la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu 

Gheorghe”; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri și 

Poduri Covasna S.A.; 

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

Covasna nr. 122/2021 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe în vederea implementării 

proiectului de finanțare “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare 

nivel de oxigen” ce se va depune în cadrul Programul Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

22. Diverse 

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

4 zile concediu de odihnă începând cu data de 2 noiembrie 2021. 

- Înștiințarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos cu privire la 

întreruperea concediului de odihnă în perioada 28-29 octombrie 2021. 

- Înștiințarea scrisă a domnului vicepreședinte Jakab István-Barna cu privire la 

întreruperea concediului de odihnă în data de 04 noiembrie 2021. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 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 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, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 și 21 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție. 
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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 județean al domnului Piștea Jănică; 

 

Procedura este că după adoptarea acestei hotărâri trebuie validat de Tribunalul 

Covasna următorul supleant de pe lista consilierilor Partidului Național Liberal și după 

validarea Tribunalului vom avea o ședință cu prezența fizică a consilierilor, ca să putem 

asista la depunerea jurământului de către noul consilier. 

 

Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar Direcția Juridică și 

Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune spre aprobare. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva 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 cu privire la 

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

judeţean pe anul 2021; 

 

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 

Este cineva 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 privind 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021; 
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Prin această rectificare adoptăm în bugetul nostru suma de 5340 lei, sprijin 

financiar primit de Muzeul Național Secuiesc de la institutul Academia Științifică 

Maghiară din Ungaria pentru finanțarea unei publicații științifice. 

 

Cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, iar 

Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 

 

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 

Este cineva 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 cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul III 2021; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

inițierea demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna 

a unui imobil - teren - situat în comuna Zăbala, județul Covasna; 

 

Este vorba despre terenul de care am amintit la începutul ședinței, la Zăbala, în 

Valea Csipkés. 

Acum 10 ani de zile din partea Guvernului României am primit patru tabere, 

Crasna, Comandău, Ozunca Băi și Zăbala, dintre care Crasna am dat comunității din 

Sita Buzăului, Ozunca Băi am dat Comunei Bățani Mari, am demolat și am reconstruit 

în totalitate tabăra de la Comandău și acum urmează să ne ocupăm de tabăra de la 

Zăbala. 
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Problema era că noi am primit numai imobile iar terenul de sub imobile 

este în proprietatea Bisericii Reformate, iar noi am inițiat și obținut aprobarea Bisericii 

de a cumpăra 3200 de m2 pe care este clădirea principală a taberei și câteva căsuțe. 

 

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 la vot, deoarece tabăra de la Zăbala 

este în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

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 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea dării în folosință gratuită a părții de 25,28% din imobilul înscris în C.F. nr. 

26017 Baraolt, nr. cad. 26017-C3 ”Substație situații de urgență (garaj pentru autospeciale 

de stins incendii, prim ajutor medical și descarcerare)”, deținut de Județul Covasna, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna; 

 

Este vorba despre darea în folosință gratuită a imobilului pentru Substația de 

situații de urgență, garaj pentru autospeciale de stins incendii, prim ajutor medical și 

descarcerare.  

Imobilul a fost construit în comun cu Consiliul local al orașului Baraolt și a 

Comunelor Vârghiș, Brăduț, Bățani Mari, Aita Mare, Belin. 

Cota de participare a Consiliului Județean Covasna la construirea acestui imobil 

a fost de 183 de mii de lei, ceea ce însemnă cota de 25,28%. 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: După cum știu eu Substația de pompieri nu este pe strada 

Apei nr. 29, ci este pe strada Baróthi Szabó Dávid și ar fi bine să adoptăm așa cum este 

corect. 

Tamás Sándor: În proiectul de hotărâre figurează numai numărul cadastral și 

numărul CF, dar în anexa la proiectul de hotărâre figurează și adresa. 

Întreb pe reprezentanții Direcției Juridice care este adresa corectă? 

Székely Réka: În extrasul CF scrie Strada Apei nr. 29.  
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Tamás Sándor: Deci, noi ne ghidăm după extrasul CF. 

Váncza Tibor-István: Problema este că pe strada Apei într-adevăr există o 

remiză de pompieri, dar acela este unitatea locală și eu cred că strada Apei figurează 

greșit în extrasul CF. 

Tamás Sándor: Eu propun să adoptăm așa cum este, pentru că recent am semnat 

împreună cu primarii în cauză, în fața notarului public, că am luat la cunoștință noul CF 

pe baza căruia a fost pregătit proiectul de hotărâre. 

Vom face verificări și în cazul în care trebuie corectat, atunci vom reveni asupra 

acestei hotărâri. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva 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, precum şi a noilor indicatori tehnico - economici 

pentru obiectivul de investiție “Extindere, Modernizare Școală Gimnazială Specială 

Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”; 

 

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 

Este cineva 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 

aprobarea schimbării denumirii, a devizului general actualizat, precum și a noilor 

indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Reparații capitale la 

Centrul de Informare, Îndrumare și Documentare, Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș 

nr. 18B, județul Covasna”; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva 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 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2021 privind 

alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea 

programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi SIC 

în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și 

handbal, sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori, respectiv organizare 

evenimente și competiții sportive”; 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: La cest punct nu particip 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 

Este cineva contra? - 

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.) 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Covasna; 

 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna să ne explice pe scurt ce este 

de fapt Planul de Amenajare a Teritoriului. 

Jakab István-Barna: Strategia Integrată de Dezvoltare a Județului Covasna – 

Planul Potsa, a fost elaborat, acum este în faza de transparență publică, mai sunt câteva 

zile până când putem primii observații pe marginea acestuia. 

Am decis că este oportun ca împreună cu această strategie să elaborăm și să 

reactualizăm Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna fiindcă și acest Plan 

descrie o strategie, practic este o strategie spațială.  
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Astăzi, cu sprijinul dumneavoastră vom aproba începerea procedurii de 

reactualizare a acestui plan.  

Această procedură este una foarte complexă și o să dureze aproximativ doi ani.  

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Noi vă mulțumim! 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2022, în 

vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 

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 

Este cineva 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 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 pe anul 2022; 

 

Gáj Nándor: Domnule președinte!  

La acest punct nu particip la deliberare și la vot, deoarece și Școala Populară de 

Arte și Meserii modifică tarifele. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  



 12 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

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 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind acordul pentru demararea procedurilor în vederea demolării, de către comuna 

Bodoc, a imobilului aflat în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Bodoc, 

înscris în C.F. nr. 23743 Bodoc, nr. cad. 23743-C1; 

 

Este vorba despre un imobil mai vechi de 200 de ani, pe care a căzut o ramură 

destul de grea a unui nuc și care e deja parțial demolat. 

 

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 

Este cineva 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 Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „ Reparații acoperiș terasă și terminarea lucrărilor de 

finisare a fațadei nordice – Sala Studio”; 

 

Imobilul în cauză este dat în folosință Ansamblului de Dansuri Trei Scaune-

Háromszék.  

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 

Este cineva 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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 110/2021 

privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2021-2022; 

 

Este vorba despre un tronson de drum de 15,1 km pe care am preluat acum o 

lună de la Comunele Brateș și Zăbala și care trebuie inclus în sistemul de drumuri, iar 

pentru perioada de iarnă trebuie să încadrăm pe niveluri de viabilitate și să includem și 

în programul de deszăpezire acest tronson. 

 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Para János, numărul 

consilierilor prezenți la ședință a devenit 29.) 

 

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. 

 

Doresc să informez plenul Consiliului Județean Covasna și publicul care ne 

urmărește pe facebook, că întreținerea de iarnă a drumurilor județene este asigurat de 

societatea noastră S.C. Drumui și Poduri Covasna S.A.  

În lunile de iarnă, societate noastră asigură bazele de deszăpezire, este vorba 

despre patru stații și anume la Sf. Gheorghe, la Tg. Secuiesc, la Baraolt și la Întorsura 

Buzăului și de la aceste stații pornesc utilajele când este nevoie. 

Totodată vă informez că se face inspecția drumurilor județene între orele 3-7 

dimineața și societatea noastră intervine unde este nevoie, curăță suprafața drumului, 

împrăștie nisip și material antiderapant. 

Contractul de deszăpezire este valabil din 2 noiembrie până pe 31 aprilie anul 

viitor. 

Avem și un număr de intervenție nr. de telefon mobil 0744-486294, este numărul 

dispeceratului la care se poate apela în caz de nevoie. 

 

La punctul șaisprezece 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 
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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 acest punct nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

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. 

 

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

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 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? 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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

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

147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 
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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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea proiectului tehnic, precum şi a indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiţie “Modificare instalații de utilizare gaze naturale la 

Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe”; 

 

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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special reprezentanților judeţului Covasna în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

 

Dorim să înființăm o stație de asfalt la Malnaș Băi, avem două stații de asfalt unu 

la Sf. Gheorghe și unu la Sânzieni, dar ambele au fost fabricate în anii 1970, deci nu sunt 

chiar performante, ar fi timpul să avem și o stație nouă de asfalt. 

Pentru asta cerem acordul Consiliului Județean Covasna.  

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Domnule președinte! La acest punct nu particip la 

deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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(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 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 122/2021 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” 

Sfântu Gheorghe în vederea implementării proiectului de finanțare “Proiectare și 

instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen” ce se va depune în cadrul 

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 9 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 19, Obiectivul 

Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

 

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 douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Aș dori să informez, în primul și în primul rând, publicul care ne urmărește că 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihai Viteazul a scos la concurs 32 de posturi 

de soldați profesioniști, este vorba despre servanți, iar cei interesați nu trebuie să facă 

altceva decât să corespundă din punct de vedere a probelor practice. 

Dosarele se pot depune la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență până 

pe data de 1 decembrie 2021. 

Doresc să îndemn pe tinerii din Județul Covasna să participe la acest concurs și 

să fie pompieri în Județul nostru. 

 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse? 

Ambrus József: Aș dori să vă informez că odată cu câștigarea meciului de ieri 

din Turcia, echipa de baschet feminin a clubului nostru SepsiSIC a asigurat ieșirea din 

grupe și demonstrând astfel că reprezintă orașul, județul și România la un nivel foarte 

înalt în cupele Europene. 

Doar atât am vrut să vă spun! 

Vă mulțumesc! 
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Tamás Sándor: Bravo SepsiSIC! 

Și eu doresc să vă informez că am efectuat 4 zile concediu de odihnă începând cu 

data de 2 noiembrie 2021 și totodată, în perioada 8-12 noiembrie 2021, am fost la un curs 

de formare profesională la Budapesta și în continuarea formării am participat la 

Congresul partidului de guvernământ FIDESZ. 

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte. 

Alte observații, probleme de discutat dacă sunt? 

Jakab István-Barna: Doresc să informez plenul cu privire la întreruperea 

concediului de odihnă în data de 04 noiembrie 2021 și că în data de 29 noiembrie 2021 

voi efectua o zi de concediu de odihnă. 

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte. 

Henning Laszlo-Ianos: Și eu vă informez că am fost rechemat din concediul de 

odihnă în perioada 28-29 octombrie 2021.  

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte. 

Tamás Sándor: Vă mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

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

Vă mulţumesc pentru participare!  

Închid ședință! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


