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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 16 decembrie 2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 16 

decembrie 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. 250/10 

decembrie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 96/S/10 decembrie 2021. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

Printre cele mai importante puncte pe proiectul ordinii de zi, primul punct este 

depunerea jurământului de către doamna Muntean Felicia-Maria, consilier județean din 

partea Partidului Național Liberal, a cărei mandat a fost validat de către Tribunalul 

Covasna. 

Totodată vom discuta și vom decide despre Planul Posta - Strategia integrată de 

dezvoltare a județului Covasna 2021 – 2030. 

La fel și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din 

impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021, este vorba despre suma de 1.746,32 

mii lei.  

Avem pe proiectul ordinii de zi și rectificare a bugetului județului în care este 

vorba despre o rectificare de 6,5 milioane de lei pentru Județul Covasna, sumă cu care a 

fost suplimentat bugetul nostru săptămâna trecută de Guvernul României.  

Vom decide și despre rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile în 

sensul de a include în buget 8 milioane de HUF adică 105.610 lei. Această sumă va 

susține programe culturale și de turism în județul nostru.  

 

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 sunt prezenţi 

25 de consilieri județeni din cei 29 de consilieri judeţeni în funcţie. Lipsesc consilierii Orbán 

Miklós, Para János, Taierling Johann și Tarczali Maria, respectiv este prezent și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 26 cu drept de vot. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi toți 25 de consilieri judeţeni din cei 29 în 

funcţie plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise 

lucrările şedinţei. 
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La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al 

judeţului, iar în calitate de invitaţi 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 

25 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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 26 de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 25 noiembrie 2021.  

 

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. Depunerea Jurământului de către doamna Munteanu Felicia-Maria consilier 

judeţean declarat ales, a cărui mandat a fost validat de Tribunalul Covasna; 

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

Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Covasna; 

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

Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului Potsa – Strategia integrată de 

dezvoltare a județului Covasna 2021 – 2030”; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumei de 1.746,32 mii lei corespunzător cotei de 6% din impozitul pe venit 

încasat suplimentar peste limita stabilită de 27.134 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

http://www.cjcv.ro/
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6. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al 

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2021; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2021; 

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

Județean Covasna nr. 156/2021 privind ajustarea prețului Acordului contractual 

de proiectare și execuție lucrări nr. 344/07.09.2020, încheiat între Județul 

Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Asocierea NRG Company S.R.L., 4 

People Instal S.R.L. și Deal Next Construct S.R.L. pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare DJ121A Moacșa-

Pădureni, km 31+000-32+700", finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală II; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 80/2019 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A km 

31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa-Pădureni km 31+000-32+700”; 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților 

judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societății Drumuri și 

Poduri Covasna S.A.; 

12. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de reparații 

curente și întreținere la instalațiile electrice, sistemele de încălzire și alimentare 

cu apă, de către comuna Bodoc, la imobilele aflate în coproprietatea Județului 

Covasna și a Comunei Bodoc, situate în comuna Bodoc, satul Olteni nr. 95, 

județul Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din 

domeniul public al Orașului Întorsura Buzăului în domeniul public al Județului 

Covasna a unui teren situat în orașul Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja fn., 

județul Covasna, identificat prin Cartea Funciară nr. 25713 Întorsura Buzăului; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

67/2018 privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

”Extindere, modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și 

Demolare Garaj și Magazie” la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 

10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului 

de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 

special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

17. Diverse 
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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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 26 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 și 14 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 Depunerea Jurământului de către 

doamna Muntean Felicia-Maria consilier judeţean declarat ales, a cărui mandat a fost 

validat de Tribunalul Covasna; 

 

Va depune Jurământul doamna consilier județean Muntean Felicia-Maria, 

supleant, a cărui mandat în funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean 

Covasna a fost validat prin Încheierea Tribunalului Covasna din data de 26 noiembrie 

2021, pronunțată în Dosarul nr. 1383/119/2021.  

 

Jurământul se depune după următoarea procedură:  

 

Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, 

și va depune Jurământul în limba română,   

 

după care va semna Jurământul în 2 exemplare.  

 

Invit pe doamna Muntean Felicia-Maria să depună Jurământul.  

 

Rog asistenţa să se ridice în picioare pe tot parcursul ceremoniei de depunere a 

Jurământului. 

(Asistența se ridică în picioare. ) 
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(Se procedează la depunerea și semnarea Jurământului. ) 

 

(Cei din sală aplaudă. ) 

Tamás Sándor: Vă mulţumim! 

Bine ați venit în rândul nostru și spor la treabă! 

 

Deci de la această fază a ședinței Consiliul Județean Covasna se compune din 

30 de consilieri județeni, din care fiind prezenți 26.  

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 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? 27  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 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? 27  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea ”Planului Potsa – Strategia integrată de dezvoltare a județului Covasna 2021 

– 2030”; 
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Planul Potsa de fapt este strategia de dezvoltare a județului nostru până la 2030. 

A expirat palanul strategic de dezvoltare 2015-2020 la care am fost primii și 

singurii care am dat un nume Planului de dezvoltare și anume Planul Potsa. 

Potsa József a fost comitele Comitatului Trei Scaune timp de 26 de ani între 1877 

și 1903. 

În timpul exercitării mandatului s-a dezvoltat cel mai intens Județul Covasna. 

 

(A sosit domnul consilier Taierling Johann, deci de la această fază a ședinței sunt 

prezenți 27 de consilieri județeni.) 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna să ne prezinte succint Planul 

de dezvoltare a a județului Covasna. 

Jakab István-Barna: Mulțumesc domnule Președinte! 

Primul Plan Potsa care a fost întocmit pe perioada 2014-2020 și-a pierdut 

valabilitatea și din acest motiv am fost nevoiți să refacem, să-l actualizăm acest Plan și 

să venim și cu idei noi. 

Pe plan teoretic aș putea să spun că dacă un om nu știe în ce port vrea să ajungă 

atunci nici un vânt nu o să-i fie favorabil, cred că în asemenea situație este și Județul 

Covasna, pentru că dacă Județul Covasna nu știe unde vrea să ajungă în 2030, atunci 

nici un fond european, nici un ajutor de stat nu va fi favorabil.  

Deci, trebuie să avem un țel! 

Trebuie să știți, că strategia a fost întocmită împreună cu reprezentanții Județului 

Covasna, cu reprezentanții ONG-urilor, cu reprezentanții diferitelor instituții și oamenii 

din Județul Covasna au fost întrebați. 

Avem și o viziune: Covasna va fi un județ verde, cu conectivitate crescută, cu o 

economie diversificată, cu un sistem de educație performantă și un mediu 

antreprenorial. 

Pentru această viziune am identificat pericole strategice, de exemplu 

dimensiunea redusă a județului, dar avem și multe avantaje cum ar fi poziționarea 

geografică a județului. 

Dacă am vrea să tragem o linie și să spunem trei direcții, care sunt cele mai 

importante ale strategiei ar fi: creșterea calității vieții, dezvoltarea economică 

diversificată și creșterea coeziunii teritoriale la nivel județean.  

Acestea ar fi cele trei puncte mai importante. 

Evident, această strategie se poate modifica în viitor dacă vedem că ceva a 

pierdut valabilitatea atunci putem modifica de către plenul Consiliului Județean 

Covasna, pentru că nu este vorba despre un document bătut în cuie.  

Vă mulțumesc pentru atenție! 

Dacă aveți întrebări vă stau la dispoziție. 

Tamás Sándor: Vă mulţumim! 

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  

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1.746,32 mii lei 

corespunzător  cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar peste limita 

stabilită de 27.134 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

 

Aș dori să evidențiez că am avut o ședință cu toți primarii din județ și am decis 

împreună să regrupăm fondurile și să punem la comun resursele financiare. 

Un exemplu de solidaritate foarte frumos a dat Primarul Municipiului Sfântu 

Gheorghe, Primarul Municipiului Târgu Secuiesc și Primarul Orașului Covasna care au 

renunțat la sumele primite de la Guvern, adică sumele repartizate, în favoarea 

comunelor din zonele respective.   

Aș evidenția două exemplu de solidaritate frumoase, comunele din Scaunul 

Sepsi au decis că vor realiza împreună o cantină socială care va deservii nevoiașii din 

această zonă, astfel suma s-a ridicat la 327 de mii de lei, iar Consiliul Județean Covasna 

la rândul său va contribui la acest proiect cu încă 327 de mii de lei. 

Tot așa un exemple frumos este din zona Baraoltului, unde în afara Comunei 

Bățani toate autoritățile locale contribuie la funcționarea spitalului din orașul Baraolt, 

astfel unitățile administrativ-teritoriale din zonă au strâns 315 mii de lei. 

Situația din anexa la proiectul de hotărâre s-a creionat în urma consultărilor cu 

toți primarii din județ.  

 

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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 cu privire la 

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

judeţean pe anul 2021; 

 

Așa cum v-am informat la începutul ședinței, cel mai important punct este să 

cuprindem în bugetul nostru suma de 6.500 mii de lei, alocat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1249/2021, adoptată săptămâna trecută, cu care a fost suplimentat bugetul județului la 

capitolul cheltuieli curente și de capital.  
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: La acest punct nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Oare de ce? 

Gáj Nándor: Pentru că și bugetul de venituri și cheltuieli al Școalii Populare de 

Arte și Meserii va fi majorart. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27  

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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021; 

 

Acest punct cuprinde 8 milioane de forinți primit de la diferite instituții din 

Ungaria în urma unor concursuri de proiecte. 

8 milioane de forinți însemnă 105.610 lei pentru susținerea unor programe 

culturale și turistice. 

 

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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2021; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

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

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27  

Este cineva 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 27 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. 156/2021 privind 

ajustarea prețului Acordului contractual de proiectare și execuție lucrări nr. 

344/07.09.2020, încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și 

Asocierea NRG Company S.R.L., 4 People Instal S.R.L. și Deal Next Construct S.R.L. 

pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare 

DJ121A Moacșa-Pădureni, km 31+000-32+700", finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală II; 

 

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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 pentru 

modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 80/2019 

privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 

bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de 

investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa-

Pădureni km 31+000-32+700”; 
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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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 acordarea unui mandat special reprezentanților judeţului Covasna în Adunarea 

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

 

Este vorba despre un mandat special pentru domnii Bálint Arnold Csaba și 

Máthé László, care sunt reprezentanții Județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor S.C. DRUMURI ȘI PODURI COVASNA S.A., pentru exercitarea votului în 

sensul de a cumpăra o societate comercială pentru suma de 400 de lei. 

 

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

de ridicat? 

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

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27  

Este cineva 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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind acordul pentru executarea lucrărilor de reparații curente și întreținere la 

instalațiile electrice, sistemele de încălzire și alimentare cu apă, de către comuna Bodoc, 

la imobilele aflate în coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Bodoc, situate în 

comuna Bodoc, satul Olteni nr. 95, județul Covasna;   

 

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? 28  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al Orașului 

Întorsura Buzăului în domeniul public al Județului Covasna a unui teren situat în 

orașul Întorsura Buzăului, str. Gheorghe Doja fn., județul Covasna, identificat prin 

Cartea Funciară nr. 25713 Întorsura Buzăului; 

 

Până acum am avut un centru de recuperare pentru copii cu dizabilități în orașul 

Întorsura Buzăului în str. Mihai Viteazul nr. 150, cu o capacitate de 30 de locuri, această 

capacitate fiind sub cerințele actuale. 

Atât autoritățile locale cât și specialiștii noștri de la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna au solicitat să construim încă un centru 

de recuperare.  

Noi avem un acord de principiu cu Fundația SERA România, care și-a arătat 

disponibilitatea de a construi o clădire împreună cu Consiliul Județean Covasna, iar 

mentenanța o să avem noi prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna. 

Pentru edificarea acestei construcții avem nevoie de cca. 1000 m2 , imobil care a 

fost deja identificat, dar procedural prima dată trebuie să adoptăm o hotărâre pentru 

rezolvarea situației juridice a imobilului, după care consiliul local va preda acest imobil 

unde vom construi cu Fundația SERA Romania Centrul de recuperare pentru copii cu 

dizabilități.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Totodată doresc să vă informez că în această săptămână a fost pus în funcțiune 

un centru de plasament pentru copii nevoiași, în Întorsura Buzăului, cu o capacitate de 
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12 persoane, de fapt paralel cu închiderea Centrului de plasament de la Olteni, am 

construit două case familiare, unu la Tg. Secuiesc și o casă la Întorsura Buzăului. 

 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 67/2018 privind 

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Extindere, modernizare Școală 

Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie” la Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în 

formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 

Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

 

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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

privind stabilirea programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031; 

 

Am devenit puțin sceptic văzând anul 2031, pentru că cunoaștem istoria acestui 

traseu și cu siguranță vom modifica pe parcurs. 

 

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  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” 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? 28  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Diverse.  

 

Vă consult dacă sunt intervenții, probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse? 

Nu sunt. 

Doresc să vă informez că următoarea ședință, care probabil va fi ultima ședință 

din acest an, vom avea în data de 22 decembrie 2021, ora 12,00 pe platforma ZOOM, 

ședință în care vom avea cu siguranță și rectificare de buget, dacă mâine, în intimitatea 

sa Guvernul României va adopta câteva daruri de Crăciun. 

 

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

Vă urez o perioadă liniștită în așteptarea Crăciunului! 

Am pregătit pentru fiecare consilier județean câte un calendar și alte cadouri! 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


