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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

de 24 februarie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

februarie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat la 

art. 134 alin. (1) lit. a), precum și alin. (5) 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. 58/18 

februarie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 12/S/18 februarie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

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

 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, secretarul general al județului, să ne prezinte 

prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, la ședința noastră ordinară de 

astăzi, sunt prezenţi 29 de consilieri județeni, din cei 30 în funcție, lipsește domnul consilier 

Szász István-Endre, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, 

deci în total sunt 30 de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

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

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie, drept 

urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Doresc să vă informez că avem înscris pe proiectul ordinii de zi 21 de puncte, toate 

fiind importante, dar eu aș dori să evidențiez trei proiecte de hotărâri și anume, ajustarea 

prețurilor pentru a continua construirea extinderii unității de primiri urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență “Dr. Fogolyán Kristóf”. 

Totodată aș dori să evidențiez încheierea unui contract de colaborare între 

Universitate de medicină Carol Davila și Consiliul Județean Covasna. 

La fel aș dori să evidențiez și încă un proiect foarte important și anume, festivalul de 

literatură contemporană din Sfântu Gheorghe „SepsiBook”, care este un eveniment inedit, 

unic în județul nostru, care va avea loc la sfârșitul lunii mai 2022. 

Este vorba despre o asociere între municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, 

Biblioteca Județeană „Bod Péter”– Bod Péter Megyei Könyvtár și Casa de Cultură „Kónya 

Ádám”, pe care intenționăm să încheiem în vederea organizării evenimentului cultural 

Târg de carte la Sfântu Gheorghe. 

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

în calitate de invitaţi participă:  
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- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter”; 

- Dl. Pap Endre – președintele Comisiei tehnice de elaborare a planului de 

menținere a calității aerului pentru județul Covasna; 

- 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; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data 

de 13 ianuarie 2022, 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 13 ianuarie 2022.  

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 27 ianuarie 2022, 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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 27 ianuarie 2022.  

 

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: 

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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1. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de 

construcții pentru Contractul de achiziţie publică nr. 148/05.05.2021, încheiat între 

Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Viaduct S.R.L. pentru 

obiectivul de investiție „Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de 

acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu 

Gheorghe”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului  Covasna a unor imobile – terenuri situate în comuna 

Ghelința, județul Covasna, identificate prin C.F. nr. 23659 Ghelința și C.F. nr. 23661 

Ghelința, aflate în domeniul public al Județului Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea Galeriei 

de Artă-Sfântu Gheorghe”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 

din București în vederea inițierii și/sau sprijinirii realizării de proiecte și/sau studii 

științifice în domeniul balnear; 

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

Județean Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe, Biblioteca Județeană „Bod Péter”– Bod Péter Megyei 

Könyvtár și Casa de Cultură „Kónya Ádám” în vederea organizării evenimentului 

cultural Târgul de carte și festivalul de literatură contemporană din Sfântu Gheorghe 

„SepsiBook”; 

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

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare 

ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului 

de formare profesională în domeniul balneoturismului”; 

7. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 6 alin. (3) al anexei nr. 2* la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri 

Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2022; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății 

Exploconstruct S.R.L. pe anul 2022; 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea demolării a construcției 

situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, județul Covasna, aflat 

în domeniul privat al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean 

Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), precum și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Demolare birouri și 

magazie”; 

12. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice 

pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin 

financiar acordat unităţilor de cult; 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a programelor, proiectelor 

și acțiunilor culturale care pot primi finanțare nerambursabilă de la bugetul 
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județului Covasna și a Comisiei de soluționare a contestațiilor asupra 

modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției; 

14. 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”; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2022, la 

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”; 

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

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme, a 

consumului lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile 

publice de interes judeţean, precum și a numărului de autoturisme pentru activități 

specifice desfășurate de Consiliul Județean Covasna; 

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

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării 

măsurilor aferente anului 2021 cuprinse în Planul de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul Covasna 2020-2025; 

19. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna pe anul 2021; 

20. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2021; 

21. Diverse 

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

trei zile de concediu de odihnă începând cu data de 14 februarie 2022. 

 

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

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Solicităm scoaterea de pe proiectul ordinii de zi a 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, precum și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare ansamblu, 

demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare 

profesională în domeniul balneoturismului”. 

Am să vă spun și de ce. 

Anul trecut, a mai fost pe ordinea de zi într-o ședință un proiect de hotărâre privind 

un deviz general pentru acest obiectiv de investiție, acum practic este vorba de deviz 

general actualizat. 

Ca și anul trecut, și acum constatăm că în spatele acestui deviz nu există nici o 

documentație din care să rezulte ce înseamnă sumele trecute în acest deviz. 

Anul trecut ni s-a spus că ni se va pune la dispoziție documentația proiectului, ceea 

ce nu s-a întâmplat. 

În momentul de față constatăm că suntem în aceeași situație, din punctul nostru de 

vedere sumele trecute în acest deviz sunt total nereale și până când se clarifică aceste 

chestiuni, noi solicităm scoaterea de pe proiectul ordinii de zi. 
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În cazul în care nu o să fiți de acord o să revin la punctul 6 și o să detailez 

solicitarea noastră.  

Tamás Sándor: În primul rând, dacă îmi permiteți, momentan situația stă în felul 

următor: în 2018 Școala Populară de Arte și Meserii, care are în administrare, a inițiat și a 

fost împuternicit pentru întocmirea documentației necesare obținerii unei autorizații de 

construire etc. 

După aceea, instituția subordonată Consiliului Județean Covasna, printr-o firmă de 

specialitate a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții în fază de D.A.L.I. 

În anul 2019 au fost aprobate de către Consiliul Județean Covasna indicatorii 

tehnico-economici prezentate de firma de proiectare. 

În anul 2021 a fost aprobat devizul general, care a fost actualizat. 

În anul 2020, pe data de 3 septembrie acest proiect a fost predat la Compania 

Națională de Investiții în vederea analizării și finanțării acestei lucrări.  

În 2021 a fost actualizat devizul general pentru că la Compania Națională de 

Investiții a trecut primul prag, a fost inclus pe lista de sinteză și am „câștigat” Etapa I. 

Ca să intrăm în etapa a II-a ne-au solicitat să reactualizăm devizul pentru că anul 

trecut au crescut prețurile la materialele de construcții. 

Deci, reactualizarea devizului fiind Etapa a II-a, la Compania Națională de Investiții.  

După reactualizare, Compania Națională de Investiții va analiza documentația și în 

cadrul Companiei există o Comisie tehnico-economică care va analiza acest deviz.  

După aceea va prelua amplasamentul și va iniția la ministrul de resort, adică prima 

dată la Comisia tehnico-economică a ministerului de resort, să vadă dacă corespunde din 

punct de vedere juridic, tehnic și economic pentru a finanța. 

Deci, finanțarea acestor investiții în general și în speța respectivă se face de către 

Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. 

Deci, toată procedura de pregătire este, în speță, la Consiliul Județean cu toată 

documentația pe care o predăm la Compania Națională de Investiții, la care sunt două 

filtre, Comisia tehnico-economică a Companiei și după aceea la minister, Comisia tehnico-

economică a ministerului. 

Eu sincer vă spun că nu mă pricep la întocmirea de devize, eu mă pricep la 

proceduri, dar știu foarte clar că procedura a fost respectată și că specialiștii pot discuta 

despre devizul întocmit, despre conținutul devizului, însă devizul s-a executat. 

Devizul prezentat de către firma de proiectare a fost prezentat în comisii de 

specialitate și este la documentația ședinței noastre.  

Eu sincer nu văd raționamentul ca să scoatem de pe proiectul ordinii de zi.  

Eu aș vedea în felul următor: să adoptăm, să punem pe masa Companiei Naționale 

de Investiții să analizeze și dacă Compania consideră că devizul nu este corect întocmit 

atunci Compania la rândul lui va modifica acest aspect.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Vă dau perfectă dreptate, nicio procedură de pe pământ 

și nici una din cele pe care le-ați invocat dumneavoastră nu spune că, noi consilierii județeni 

nu avem dreptul, să fim informați despre tot ceea ce înseamnă documentația din spatele 

unui proiect.  

Ori, în acest caz, noi nu avem nici un fel de informație despre ceea ce înseamnă 

sumele trecute în acest deviz general.  

Este datoria și obligația Consiliului Județean ca să ne pună la dispoziție aceste 

documente. 

Noi le-am solicitat din anul trecut și nu ni s-au pus la dispoziție. 
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Noi nu putem să fim de acord, chiar dacă această procedură pe care dumneavoastră 

ați invocat-o respectăm. 

Nu se poate și nu există nicio procedură care să ne interzică de a vă solicita 

documentele.  

În situația de față, noi nu facem altceva decât să spunem că probabil sumele pe care 

dumneavoastră le considerați ca fiind reale, sunt reale, dar noi vrem doar să le verificăm. 

Nu spunem altceva, decât dorim o documentație din care să rezulte ceea ce este în 

spatele acestor sume. 

Tamás Sándor: Probabil sunt mai precar la limba română, dar aș dori să vă întreb 

cine este „noi”? 

Floroian Stelian-Olimpiu: Prin „noi” mă refer la consilierii județeni din PNL în 

speță cu toate că este foarte probabil și posibil ca și consilierii din PSD să fie de acord cu noi, 

dar mă exprim doar în calitate de Președinte al PNL, respectiv consilier din PNL care este în 

acord cu colegii.   

Tamás Sándor: Nu cumva cineva să creadă că conducerea Consiliului Județean s-a 

gândit la ceva și nu ne-am consultat cu consiliul întreg. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Nu suntem tendențioși, nu avem nici un fel de problemă 

cu asta. 

Calinic Sabin: Distins domnule Președinte, distinși colegi! 

Susțin propunerea domnului coleg Floroian Stelian-Olimpiu și cred că și colegi mei 

de la PSD o susțin, pentru că noi suntem un grup. 

Susțin acest lucru și cred că cea mai bună soluție dintre toate ar fi să scoatem de pe 

proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi discutarea acestei chestiuni și să compliniți, 

domniile voastre, executivul Consiliului Județean Covasna, această chestiune privind 

justificarea sumelor, pentru că iar vom vota în orb și ne vom trezi ca aceea Companie 

Națională de Investiții să respingă spunând că ăștia au votat, cum se zice că au semnat ca la 

primărie, ceea ce nu se poate. 

Noi am făcut și anul trecut această solicitare, suntem consecvenți și cred că cea mai 

bună soluție ar fi să scoateți, să dispuneți să votăm că scoatem de pe proiectul ordinii de zi, 

urmând ca atunci când se va repune din nou să fie pregătit astfel încât să nu existe 

obiecțiuni.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Domnule Președinte! 

Voiam, când ajungem la pct. 6 să susțin încă două-trei chestiuni care sunt foarte 

importante.  

Permiteți-mi ca să le spun acum și în momentul în care vom ajunge la pct. 6 să nu 

mai pierdem timpul și eventual să votăm sau să nu votăm. 

Tamás Sándor: Vă rog! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Am cerut în ședința comisiei de specialitate de ieri să mi 

se spună care este contractul cu societatea de proiectare. 

Răspunsul a fost, din punctul meu de vedere, de râs, cum că nu există, au încasat 

doar niște sume din studiul de fezabilitate.  

Nu se poate ca un proiect de 33 de milioane de lei, cel mai probabil finanțat de 

Guvernul României, pentru că nu s-a specificat sursa de finanțare în această documentație, 

dar aici rămâne să ne informați dacă într-adevăr sursa de finanțare este CNI. 

E clar că este un proiect finanțat din banii Guvernului României și nu există un 

contract cu societatea de proiectare? 
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Cu siguranță această societate de proiectare are un contract în care există și un 

procent din suma totală, dar există suspiciunea ca această sumă, care e trecut în devizul 

general este tot mai mare și tot mai mare, ori în situația respectivă și suma luată de 

proiectant este tot mai mare și tot mai mare.  

Aș dori ca să ni se pună la dispoziție contractul de proiectare, să vedem ce 

presupune acest contract de proiectare. 

Să vedem care sunt sumele care sunt trecute în acest contract, pentru că nu ni s-a 

răspuns ieri la această întrebare. 

Aici mai apare și o problemă de oportunitate pe care am descoperit-o din ceea ce ați 

prezentat dumneavoastră în limba maghiară, mai mult decât în limba română. 

Am înțeles despre contractul cu Carol Davila și despre ceea ce însemnă disciplinele 

și cine va lucra în acest Centru de formare profesională în domeniul balneoturismului.  

Oportunitatea înseamnă că dacă acest centru va forma de exemplu 100 de persoane 

într-un an, ce facem cu diferențele de săptămâni/luni până le acoperim tot ce înseamnă 

funcționarea acestui Centru. 

33 de milioane de lei investiți din banii Guvernului României doar pentru a forma 

profesional în domeniul balneoturismului nu este justificat, nu există o oportunitate a 

acestui proiect. 

Cu siguranță se dorește a se completa activitatea Centrului și cu alte tipuri de 

activități, dar noi trebuie să știm exact care sunt aceste activități. 

Se vor referi la turiști, se vor referi la altceva, se vor referi la un sistem de cazare de 

tip tabără pentru copii? 

Trebuie să cunoaștem lucrul asta, pentru că altfel nu este sustenabil. 

Nu se poate ca să cheltui 33 de milioane de lei doar pentru a face un Centru de 

formare profesională în domeniul balneoturismului, fiindcă domeniul balneoturismului 

poate fi interpretat la nivel de regiune, la nivel de județ sau la nivel național. 

Să vedem care este situația. 

Îl dorim de a face la nivel național pentru pregătirea tot ceea ce înseamnă 

balneoturismul la nivel național sau îl dorim ca și obiect de activitate locală?  

Toate acestea sunt niște chestiuni care trebuie explicate. 

Documentația pe care ne-ați pus-o la dispoziție nu prezintă nici un astfel de detaliu.  

Asta este solicitarea noastră! 

Repet, fără a fi tendențioși, doar vrem să ne convingem ca ceea ce însemnă acest 

proiect este într-adevăr corect. 

Tamás Sándor: Eu am înțeles că aceste aspecte în comisii au fost clarificate. 

A fost prezent în comisii și domnul director Gáj Nándor, care v-a prezentat aceste 

aspecte. 

Dar îl întrebăm și pe dânsul pentru că este prezent. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Nu ne-a răspuns ce reprezintă acest contract, care este 

procentul în valoarea investiției… 

Henning Laszlo-Ianos: Eu am impresia ca în anul 2019, cum a zis și domnul 

președinte, s-a făcut studiul de fezabilitate și cred că e absolut normal ca în anul 2019 

studiul de fezabilitate să fie plătit. 

Ulterior, cum a zis și domnul președinte, a trecut timpul și am procedat ca și în cazul 

celorlalte proiecte. 

Trebuie să vă întreb, de ce nu ați întrebat același lucru și la celelalte proiecte unde au 

fost numai devizele actualizate? 

Și aici, un deviz a fost teoretic actualizat. 
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Toată documentația este din anul 2019 care a fost depus de ani de zile la CNI și a 

fost votat în unanimitate de plenul Consiliului Județean Covasna. 

Chiar că nu înțeleg, acum care este problema. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Nu este corect să ne întrebați de ce nu am votat și alte 

proiecte. 

Această abordare nu este deloc corectă. 

Adică, dacă cel vechi a fost votat trebuie neapărat să votăm și pe asta? 

Henning Laszlo-Ianos: Nu, nu. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Anul trecut am solicitat documentația și clarificări pe 

acest proiect și nu ni s-au dat.  

Henning Laszlo-Ianos: Anul trecut s-a intervenit într-o problemă, unde totalmente 

ați avut dreptate, că a apărut în proiectul respectiv demolarea unei clădiri.  

Acolo totalmente ați avut dreptate, pentru că în proiect a apărut, dar între timp s-a 

demolat. 

Acest lucru s-a modificat acum, în acest deviz nu mai există acel lucru. 

Deci, eu așa consider că dacă doriți documentația, facem demersuri către CNI, ca din 

documentația respectivă să ni se retrimită documentația din 2019 și atunci vă o putem pune 

la dispoziție.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Deja discutăm de o jumătate de oră, aș dori să oprim aici 

discuția vis-a-vis de punctul 6. 

Noi vom vota în consecință. 

Am înțeles că nu se dorește scoaterea de pe proiectul ordinii de zi. 

Eu îmi păstrez părerea, uitându-mă la cifrele din acest deviz, cât de nereale, spun eu 

că sunt. 

Apar cheltuieli de milioane de lei neprevăzute, cheltuieli de milioane de lei pentru 

amenajări pe care nu știu în ce constau, cheltuieli de milioane de lei și de 100 de mii de lei 

pentru o amenajare de teren. 

Nu știm ce este în spatele acestor sume. 

Ne rezervăm dreptul de a vota împotrivă, pentru că mi se pare total incorect, ca noi 

consilierii județeni, să mergem pe acest principiu, că dacă până acum s-a votat anumite 

proiecte și nu am făcut aceleași remarci, atunci la acele proiecte trebuie neapărat să votăm și 

acum.  

Deci, propun să oprim discuțiile pe acest punct.  

Tamás Sándor: Dacă îmi permiteți, eu o să propun când să oprim discuțiile.  

A cerut cuvântul domnul András-Nagy Róbert, directorul Spitalului de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf”, pentru că domnul Floroian a întrebat dacă o să mai fie și alte activități 

acolo.  

Poftiți domnul director.  

András-Nagy Róbert: Mulțumesc frumos domnule președinte că îmi permiteți să 

intervin în această discuție, deși nu sunt consilier județean.  

Am ascultat cu atenție și din punctul nostru de vedere, adică a spitalului. Aș dori să 

dau un răspuns la întrebarea domnului consilier și anume în ce sens va fi folosit. 

Din punctul nostru de vedere, noi anul acesta deja am demarat o acțiune amplă, 

multianuală cu privire la formarea personalului integral al spitalului, dintre care și 

asistenții medicali. 

În prima țintă sunt asistenții medicali care sunt aproape 400.  

Nu vă ascund și de aceea am și dorit să intervin și să vă povestesc de aceste discuții 

pe care le-am avut, încă de la începerea proiectului, cu domnul director Gáj Nándor.  
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În momentul în care se va realiza această construcție, în momentul în care se 

va realiza această investiție, această clădire, atunci și noi ca și spital, am dori să participăm 

la umplerea cu activități a acestui centru. 

Realizăm Centrul nostru de formare, să fie și un centru de formare profesională 

pentru spital, pentru asistenții medicali, pentru că o formare continuă și în domeniul 

asistenței medicale este foarte importantă. 

Vrem să punem accent în perioada următoare pe acest punct. 

Ca și răspuns la întrebare și Spitalul de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” participă, 

deși nu este scris în documentație, discuțiile au fost purtate de mai mulți ani în această 

privință, ca să putem avea acces și noi la acest centru de formare.  

Tamás Sándor: Nimic nu e de ascuns și avem pe proiectul ordinii de zi o colaborare 

Universitatea de medicină Carol Davila, care tot acolo se canalizează. 

Da, vrem să întărim acest aspect al județului și al regiunii noastre care ține de 

cercetare științifică, de tratament balnear, de compoziția apelor minerale medicinale, cât și a 

băilor tradiționale. 

În primul să avem bază științifică, pe lângă noi o universitate și eu cred că 

Universitatea Carol Davila în România totuși este bună și mare, și în plus dorim să investim 

banii publici în comun cu Guvernul României, să înființăm și să punem în folosință 

imobilele pe care le are județul.  

Poftiți domnul Grüman. 

Grüman Róbert-Csongor: Mulțumesc pentru cuvânt! 

Doar o scurtă intervenție în discursul domnului Floroian, dânsul s-a și 

antepronunțat, ca această investiție nu ar fi utilă sau bine venită și nu ar trebui să ducem 

discuția dintr-o latură tehnică, despre care fiecare consilier județean poate să aibă o opinie 

și să ceară informații, în latura politică și să ne antepronunțăm. 

Deci, nu ar trebui să amestecăm lucrurile și dacă dorește mai multe informații poate 

să solicită, dar să nu ne antepronunțăm despre această investiție de nu ar fi benefică sau 

bine venită în județ.  

Orice investiție, mai ales această investiție care poate să ajute turismul sau 

balneoturismul, este bine venită în județul nostru. 

Mulțumesc! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Domnule Grüman, vorbeam de oportunitate și nu despre 

altceva. Să avem grijă la nuanțe! 

În legătură cu ceea spunea domnul Robert, sunt de acord și chiar apreciez acest 

lucru, doar că denumirea proiectului de investiții este Centrul de formare profesională în 

domeniul balneoturismului și pe această denumire și pe acest proiect se vor obține cei 33 de 

milioane de lei. 

Ce se va întâmpla după aceea? Vom vedea! 

Dacă este în limita legii, e foarte bine. 

Tamás Sándor: Deci, noi lucrăm aici în județul Covasna numai până la limita legii, 

lucrăm conform Constituției României și a legislației în vigoare.  

Cum v-am spus, sunt mai slab din limba Română, dar totuși înțeleg subtilitățile 

limbii. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Eu am înțeles ce ați spus dumneavoastră vis-a-vis de 

Carol Davila și sunt de acord și știu că ați făcut-o în urma discuției de ieri din comisie, când 

am cerut niște informații și apreciez că le-ați dat. 

Tamás Sándor: O clipă domnul Floroian! 
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Acest punct cu Carol Davila figurează pe proiectul ordinii de zi conform 

convocatorului care a fost făcut public vineri. 

Ca să putem face acest lucru cu Universitatea Carol Davila avem o corespondență de 

două luni de zile, care este și înregistrată. 

Colegii mei, cei doi vicepreședinți au fost personal acolo, acum trei săptămâni. 

Eu am vorbit cu decanul, nu ieri, nu azi, acum două săptămână, acum o lună, acum 

două luni de zile, deci acest proces durează de luni de zile și nu a apărut după intervenția 

dumneavoastră de ieri din comisie. 

Ca să fim bine înțeleși! 

Într-adevăr, cunoaștem opinia dumneavoastră la acest punct de pe ordine de zi, dar 

eu cred că trebuie să reflectăm și să apărăm opinia noastră și opinia documentațiilor pe care 

v-am citit și nu este scos din sertar de ieri sau de săptămâna trecută. 

De fapt din 2018 ne ocupăm de acest lucru sub această denumire Centru de formare 

profesională în domeniul balneoturismului și am găsit oportunitate la Compania Națională 

de Investiții, la care am depus proiectul, nu după ce am revenit la guvernare, ci am depus 

pe 3 septembrie 2020. 

Într-adevăr și atunci era director general cine este și acum, doamna Pătrășcoiu 

Manuela. 

În vara anului 2020 am discutat în prealabil, în audiență cu dânsa și după aceea am 

și depus oficial această documentație, care a trecut de lista lor sinteză. 

Deci , ceea ce vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, atât pentru public, cât și 

pentru consilieri este că această instituție este instituția statului care are o comisie tehnico-

economică. 

Eu ca și jurist, ca și avocat și ca și președinte al Consiliului Județean Covasna, nu am 

curajul să mă aventurez să spun da sau nu, sau să rectific ceea ce spun specialiștii, ce spune 

o firmă de proiectare.  

Firma de proiectare trebuie să aibă specialiști care au ștampilă și semnătură și care 

răspunde de tot ce a întocmit în deviz. 

Noi, ca și consiliu, într-adevăr decidem despre oportunitate, cum ați spus și 

dumneavoastră. 

Unii sunt de părere că este oportun, alții au semne de întrebare sau nu sunt de acord, 

asta este o altă întrebare despre care o să decidem prin vot.  

Ca să fie transparent, cinstit și corect trebuia să spun acest lucru!  

Vă mulțumesc! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Nimic din ceea ce ați precizat dumneavoastră nu ne 

împiedică pe noi să cerem, ca și consilieri județeni, detalii despre fiecare punct în parte. 

Ori, dacă invocați faptul că acest proiect s-a demarat acum câțiva ani de zile, cu atât 

mai mult trebuia să avem detaliile tuturor sumelor care sunt în deviz. 

Nu le avem, nu considerăm că aceste sume le putem vota așa pur și simplu, pentru 

că dacă nu știm ce este în spatele sumelor, nimeni nu mă poate obliga să consider că 

oportunitatea de care dumneavoastră ați vorbit și să spunem că și există, nu mă face să 

votez un proiect dacă nu știu exact ce reprezintă aceste sume.  

Ori, totul este perfect, ceea ce ați prezentat dumneavoastră este în regulă, mai puțin 

ce este în spatele sumelor de bani din acest proiect. 

Asta nu știm! Am cerut și anul trecut, nu ni s-a dat, o cerem și anul asta. 

Calinic Sabin: Nu ni se va da! 

Tamás Sándor: Poftiți domnul Calinic. 

Calinic Sabin: Domnule Președinte! 
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Scurt și eu aș dori să zic ceva. 

Din discuțiile acestea prealabile, cred că cea mai bună soluție este să scoatem de pe 

proiectul ordinii de zi. 

Iată că s-a spus, domnule știți mai sunt niște activități privind perfecționarea sau 

formarea personalului spitalului etc. care nu sunt cuprinse nicăieri. 

Atunci, nu este nepregătit acest proiect de hotărâre? 

Evident că da! 

Să spui, hai să cerem bani de la Compania Națională de Investiții. 

Păi ce, Consiliul Județean Covasna nu o are? 

O are! 

Dacă era de bună-credință o punea la dispoziție. 

Eu cred că trebuie să pună la dispoziție, pentru că altfel vom vota exact cum 

semnează primarul. 

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Excelența voastră, domnule decan! 

Aici v-ați lovit de un alt avocat prin subsemnatul! 

Deci, apreciez modul dumneavoastră de abordare, dar credeți-mă că și eu pot să 

apăr interesele Consiliului Județean Covasna.   

De patru ani de zile, toată documentația este disponibilă ca să se documenteze 

oricine care dorește, mai ales consilierii județeni. 

Dumneavoastră care sunteți din 1992 consilier județean, de cel mai mult timp dintre 

noi, ați avut posibilitatea de a studia documentația. 

Există deviz general, care este atașat documentației, este semnat, ștampilat, parafat. 

Eu ca administrator al județului nu aș avea curajul nici să vă sfătuiesc pe 

dumneavoastră, ca avocat, și să ne aventurăm în devize de specialitate.  

Cum de pildă, nu am curajul să mă pronunț în ceea ce însemnă sistemul de 

învățământ, pentru că nu sunt de specialitate.  

Haideți să lăsăm la mâna specialiștilor de la Compania Națională de Investiții și ei să 

decidă dacă este corect sau nu, dacă este suficient sau dacă nu este suficient. 

Deci, sistăm discuțiile! 

Domnul consilieri Floroian Stelian-Olimpiu a avut o propunere și anume să scoatem 

de pe proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la pct. 6.  

Supun a vot propunerea domnului Floroian Stelian-Olimpiu. 

Cine este pentru? 5 voturi (Calinic Sabin, Floroian Stelian-Olimpiu, Leaua 

Jănel, Muntean Felicia-Maria și Neagoe Daniel) 

Gáj Nándor: Eu nu particip la vot. 

Tamás Sándor: Bine. 

Cine este contra? 24 voturi  

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și (2) 

din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În urma supunerii la vot propunerea domnului Floroian Stelian-Olimpiu nu a 

întrunit votul necesar pentru a scoate de pe proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre la 

pct. 6. 

 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 30 de voturi 
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Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 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 de pe ordinea de zi, este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 7, 12, 13, 14, 16, 17 și 18 este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 este necesar votul a 2/3 

din numărul consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru Contractul de achiziţie 

publică nr. 148/05.05.2021, încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna 

și Viaduct S.R.L. pentru obiectivul de investiție „Extinderea unității de primire urgențe și 

amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

 

Doresc să vă informez că această lucrare am început în anul 2021 la sfârșitul lunii 

mai și proiectul în totalitate valorează 9,2 milioane de lei, finanțat în procent de 98 % din 

program european din care 5 milioane de lei înseamnă efectiv construcții.  

Construcția cel mai probabil se va termina la finele anului 2022, de fapt fundația și 

elevațiile sunt realizate în procent de 100%, suprastructurile rezistenței este rezolvată în 

procent de 50%, deviere rețele sub pământ 100% și execuția în totalitate, în momentul de 

față, este de 25%. 

Noi considerăm că, construcția se va finaliza anul acesta și cu această ocazie vom 

mări suprafața Unității de primiri urgențe de la 320 m2 la 1000 de m2.  

S-a solicitat o ajustare de preț la care cerem acordul Consiliului Județean Covasna.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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. 
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La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind darea 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Covasna a 

unor imobile – terenuri situate în comuna Ghelința, județul Covasna, identificate prin C.F. 

nr. 23659 Ghelința și C.F. nr. 23661 Ghelința, aflate în domeniul public al Județului 

Covasna; 

 

Dacă vă aduceți aminte, anul trecut în septembrie chiar am fost la Ghelința, când am 

adoptat o colaborare și o posibilitate de a construi un imobil. 

Comuna Ghelința între timp ne-a predat un imobil de 1100 m2 pentru a construi o 

casă de tip familial pentru 12 copii nevoiași și orfani. 

Imobilul a fost predat și a fost intabulat în domeniul public al Județului Covasna și 

prin această hotărâre dăm în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna pentru a înființa această casă de tip familial.  

 

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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitarea Galeriei de Artă-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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea parteneriatului între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București în vederea inițierii 

și/sau sprijinirii realizării de proiecte și/sau studii științifice în domeniul balnear; 
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Așa cum am rostit deja, este în interesul județului ca să stabilim baze pentru 

cercetare științifică în domeniul tratamentelor balneare, a compozițiilor apelor minerale 

medicinale și a băilor tradiționale din zona noastră. 

Noi am avut discuții prealabile, avem un acord de principiu cu Universitatea de 

Medicină și Farmacie ”Carol Davila” și dacă Consiliul binevoiește a ne sprijinii în acest 

demers, atunci săptămâna viitoare joi, probabil, la București o să semnăm cu domnul rector 

acest acord, care este parte integrantă a hotărârii.  

 

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

probleme de ridicat? 

 

Henning Laszlo-Ianos: Domnule președinte!  

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? 29 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos, conform art. 228 

alin. (1) și (2) din O.U.G 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul 

Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Biblioteca 

Județeană „Bod Péter”– Bod Péter Megyei Könyvtár și Casa de Cultură „Kónya Ádám” în 

vederea organizării evenimentului cultural Târgul de carte și festivalul de literatură 

contemporană din Sfântu Gheorghe „SepsiBook”; 

 

Acest eveniment cultural se va ține cel mai probabil în perioada 26-29 mai 2022, este 

vorba despre un târg de carte, care până acum nu s-a realizat niciodată în Județul Covasna. 

Bugetul târgului de carte este aproximativ 730 de mii de lei, din care Municipiul 

Sfântu Gheorghe va suporta 610 de mii de lei, iar aportul Județului prin Biblioteca 

Județeană „Bod Péter” este 120 de mii de lei. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nagy Zoltán: La acest punct nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine.  

Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

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? - 

Nu a participat la vot domnul consilier Nagy Zoltán, conform art. 228 alin. (1) și (2) 

din O.U.G. 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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat, precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţie “Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente 

la utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului”; 

 

Despre care am avut destul de multe argumente pro și contra. 

Dacă totuși sunt alte intervenții? 

Henning Laszlo-Ianos: Săptămâna viitoare, facem tot posibilul ca documentația din 

2019, cu toate actualizările, să fie în cadrul Consiliului Județean Covasna și rog acei 

consilieri care doresc să ne contacteze și o să vedem absolut toată documentația de la 

început până la sfârșit. 

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Calinic Sabin: Ce votăm azi? Dacă nu avem astăzi documentația ce votăm? 

Henning Laszlo-Ianos: Domnul consilier!  

Nu vă supărați, dar dacă s-ar fi cerut documentația acum două săptămâni atunci 

deja aveam aici toată documentația. 

În momentul de față se votează o reactualizare a unui deviz. 

Atât! 

Nu toată documentația! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Nu putem să solicităm cu două săptămâni înainte de a fi 

ședința. 

Nu vă supărați, dar să nu mai faceți afirmații din astea! 

Să solicităm documentația, când? 

Cu două săptămâni înainte de a ni se pune la dispoziție convocatorul? 

Noi ieri am avut ședința de comisie și ieri am solicitat! 

Tamás Sándor: Domnul coleg! Puțin calm! 

Floroian Stelian-Olimpiu: Mă scuzați! 

Tamás Sándor: Nici o problemă! 

Acum avem pe ordinea de zi aprobarea devizului general actualizat. 

Într-adevăr nu este acum în mapa de ședință a fiecărui consilier toată documentația, 

pentru că toată documentația ține din 2019. 

Prima dată a fost împuternicită Școala Populară de Arte și Meserii pentru a întocmi 

documentația necesară obținerii autorizației de construire.  
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La rândul său Școala Specială de Arte și Meserii, conform legislației în vigoare, a 

încredințat unei firme de specialitate întocmirea documentației avizării lucrărilor de 

intervenții în faza DALI. 

Există o comisie lângă Consiliul Județean Covasna, o comisie tehnico-economică și 

documentația a trecut prin această comisie în care sunt tehnicieni și politicieni. 

Ei au dat avizul. 

După avizul respectiv, aceea documentație a fost adusă în fața Consiliului Județean 

Covasna, este vorba despre Hotărârea nr. 181/2019, care a fost votată în unanimitate.  

După aceea, am făcut demers la Compania Națională de Investiții și pe 3 septembrie 

2020 am depus documentația la CNI. 

Ei la rândul lor au analizat această documentație din punct de vedere al eligibilității. 

Ei au considerat că este eligibilă și am trecut în etapa I., asta a însemnat că a fost 

aprobată în luna mai 2021 de către Compania Națională de Investiții. 

Ei la rândul lor, ne au solicitat ca să poată să facă pasul următor, o reactualizare a 

devizului general. 

Asta am făcut acum. 

Deci, noi acum dăm sau nu acordul la un deviz general reactualizat, după care 

săptămâna viitoare predăm toată documentația la Compania Națională de Investiții. 

Și ei au o comisie tehnico-economică formată din tehnicieni, din ingineri, economiști 

etc., la comisia respectivă se va spune da sau nu. 

Dacă va spune da, atunci se va înainta către comisia tehnico-economică ministerială. 

Deci, nu este nimic dus în poșete și băgat în fața Guvernului. 

Ei pe parcurs analizează de n-șpe ori din faza tehnico-economică. 

Într-adevăr ceea ce a propus cu bună credință domnul Henning, este ca să adunăm 

toată documentația din 2019 și dacă cineva mai are dubii, atunci cu aparatul de specialitate, 

cu domnul Henning și dacă e nevoie și cu mine, o parcurgem din nou. 

Nu este nicio problemă, dar astăzi vă cerem acordul pentru aprobarea devizului 

general actualizat.   

Și cu asta, sistez discuțiile, dacă îmi permiteți!  

Dacă țineți neapărat, putem prelungi, dar am discutat destul de clar și de o parte și 

de cealaltă parte. 

Eu aș propune să sistăm discuțiile și să votăm. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Este cineva contra? 5 voturi (Calinic Sabin, Floroian Stelian-Olimpiu, Leaua 

Jănel, Muntean Felicia-Maria, Neagoe Daniel) 

Dacă se abţine cineva? - 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și (2) 

din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru” și 5 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

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

completarea art. 6 alin. (3) al anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
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15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea 

Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: La acest punct, la punctul 8 și 9 nu voi participa la deliberare 

și la vot. 

Tamás Sándor: Bine, dar la fiecare punct să menționați.  

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 Váncza Tibor-István, conform art. 228 alin. 

(1) și (2) din O.U.G. 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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2022; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. 

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 Váncza Tibor-István, conform art. 228 alin. 

(1) și (2) din O.U.G. 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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Exploconstruct S.R.L. pe anul 2022; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Nu particip la deliberare și la vot. 
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Tamás Sándor: Bine. 

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 Váncza Tibor-István, conform art. 228 alin. 

(1) și (2) din O.U.G. 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind scoaterea 

din funcțiune în vederea demolării a construcției situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Gábor Áron nr. 14, județul Covasna, aflat în domeniul privat al județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre imobilul nostru de 404 m2, din spatele Muzeului Carpaților 

Răsăriteni, care este pe jumătate demolat și dorim să curățăm terenul și rămășițele din acest 

imobil.  

 

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 unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (D.A.L.I.), precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție ”Demolare birouri 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? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor 

de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult;   

 

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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

constituirea Comisiei de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale care pot 

primi finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Covasna și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea 

și desfășurarea selecției; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 patrusprezece 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”; 

 

Este vorba de o realocare în interiorul bugetului actual, deci nu se va mări bugetul.  
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

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 Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din O.U.G. 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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2022, la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto național 2020-2024”; 

 

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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 60/2016 cu privire la 

stabilirea normativului de dotare cu autoturisme, a consumului lunar de carburanţi pentru 

Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, precum și a 

numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul 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? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 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. 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: Nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

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 O.U.G. 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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 

cuprinse în Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Covasna 2020-2025; 

 

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

Direcţia 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.  

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. 
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La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 2021; 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a unor 

consilieri județeni pe anul 2021; 

 

Rog pe consilierii Antal Esztilla, Bartók Enikő, Farkas Ferenc, Floroian Stelian-

Olimpiu, Imre Csaba Loránd, Kelemen Szilárd, Leaua Janel, Nagy Zoltán, Para János, 

Szölösi Tamás și Tarczali Mária să prezinte materialul. 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialele prezentate. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialele prezentate. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

La acest punct doresc să vă informez că am fost o zi în delegație la Budapesta, pe 

data de 11 februarie 2022 și am efectuat trei zile de concediu de odihnă începând cu data de 

14 februarie 2022. 

 

Dacă sunt intervenții la punctul Diverse? 

Neagoe Daniel: Domnule președinte, distinși colegi! 

Am discutat cu anumite persoane, președinți ale ONG-urilor, care solicită 

prelungirea datei limită de realizare a proiectelor culturale.  

Au prezis ca dată limită 30 noiembrie, dânșii solicită și împreună cu dânșii și noi, ca 

data limită de realizare a proiectelor culturale finanțate de Consiliul Județean Covasna să 

fie 10 decembrie. 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Am primit și noi aceste solicitări, rog pe domnul vicepreședinte Henning să 

răspundă. 

Henning Laszlo-Ianos: În general, să știți că până acum 4-5 ani, data limită era 10 

decembrie. 

Am decalat această dată, având în vedere că din nefericire, toate ONG-urile 

respectiv cei care au participat la aceste proiecte au depus toată documentația în ultimele 

trei zile și pur și simplu au sosit 500 de documentații, care nu s-au putut plăti până pe 15 

decembrie când era data limită de plată stabilit de Finanțele Publice. 

Din acest motiv am stabilit data limită de 30 noiembrie, ca să se poată depune, 

pentru că și așa o să vedeți că vor fi depuse în ultimele 2-3 zile. 

Tot așa cum se întâmplă la depunerea proiectelor și atunci se depun în ultimele 2-3 

zile. 

Din nefericire a fost o astfel de problemă. 

Tamás Sándor: Domnul Neagoe, haideți să vorbim sincer și corect. 

Să corectăm data realizării proiectelor nu este posibilă pentru a apărut în Monitorul 

Oficial, a fost făcut public peste tot și este în faza de depunere de proiecte. 
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Cei care m-au contactat au specificat următorul lucru: ziua de 30 noiembrie este zi 

de sărbătoare națională, ziua de 1 decembrie este sărbătoare națională, unele asociații nu au 

posibilitate juridică să depună la proiecte, să deruleze proiecte sau să depună proiecte care 

se vor derula în 30 noiembrie și 1 decembrie. 

Însă, Consiliul Județean Covasna are un buget separat pentru aceste zile de 

sărbătoare și în fiecare an, împreună cu Municipiul Sfântu Gheorghe și Prefectura Județului 

Covasna am finanțat societatea civilă care a organizat evenimente în aceste zile de 

sărbătoare națională. 

Propunerea mea este că o să rezolvăm și anul acesta, din bugetul aflat la dispoziția 

Consiliului Județean Covasna pentru aceste zile de sărbătoare împreună cu Instituția 

Prefectului Județului Covasna.  

Din discuțiile purtate cu cei care au venit la mine a reieșit că aici este punctul slab al 

acestei proceduri. 

Poftiți domnul Grüman. 

Grüman Róbert-Csongor: Cred că soluția pentru anul viitor ar fi ca în regulamentul 

pentru proiecte pe care le finanțează Consiliul Județean Covasna, să existe și o regulă 

conform căreia în maxim 30 de zile de la implementarea programului propus, ONG-urile să 

trebuiască să depună decontul și raportul final al proiectului și în acest caz n-o să avem 500 

de deconturi depuse dintr-odată. 

Foarte multe organizații au cerut ca și programele care sunt organizate, sau 

preconizate a fi organizate la sfârșitul lunii decembrie, să fie finanțate de Consiliul Județean 

Covasna. 

Anul acesta nu există această posibilitate, dar pentru anul viitor acest lucru ar putea 

fi o soluție. 

Mulțumesc! 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Așa o să procedăm! 

Henning Laszlo-Ianos: Teoretic e foarte bun ceea ce a propus domnul consilier, dar 

practic nu funcționează. 

Marea problemă este că atunci când se depun proiectele nu se depun așa că va fi 

realizat într-o săptămână sau într-o zi, ci se depun că se va realiza în 2-3 luni și atunci 

evident ei pot depune oricând documentația respectivă.  

Tamás Sándor: Mi se pare logic propunerea domnului consilier Grüman și este o 

directivă bună. 

Bine înțeles că sunt și cazuri de care a vorbit domnul vicepreședinte Henning, dar ca 

să funcționeze mai bine acest proiect trebuie să stabilim că după organizarea evenimentului 

într-o lună, dar nu mai târziu de 10 decembrie trebuie să depună decontul. 

Marea majoritate a evenimentelor sunt legate de o dată concretă, bine înțeles sunt și 

cazuri de evenimente care se țin în lanț în mai multe zile, în cazul acestora vom proceda 

altfel.  

Grüman Róbert-Csongor: Vă rog să nu generalizăm ca toate organizațiile vor 

depune decontul și raportul final în ultima zi, ultima 100 de metri. 

De obicei toate organizațiile neguvernamentale care câștigă o finanțare pentru 

implementarea unui proiect, doresc ca după implementarea proiectului să primească și 

banii pentru că finanțarea vine după implementarea proiectului.  

Eu cred că modificarea regulamentului  ar putea fi benefică, dar asta o să vedem la 

sfârșitul anului 2023.  

Vă mulțumesc! 
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Tamás Sándor: Mulțumesc! 

Revenind la speță, momentan nu mai putem modifica pentru că a apărut în 

Monitorul Oficial, în presă și în public și este în curs de derulare, însă rog pe domnul 

Neagoe să faceți o inventarie a asociațiilor care vor să aibă un eveniment pe 30 noiembrie și 

pe 1 decembrie, să analizăm separat și împreună cu Instituția Prefectului și împreună cu 

domniile voastre să asigurăm finanțare și pentru acele evenimente care se leagă de aceste 

zile naționale.   

Sunteți de acord? 

Neagoe Daniel: Da.  

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt la punctul Diverse? 

Jakab István-Barna: Doresc să informez plenul Consiliului Județean Covasna că în 

perioada 17-20 februarie am fost într-o delegație oficială. 

Tamás Sándor: Vă mulțumesc! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Mulțumesc pentru dezbateri, și pentru rezultatul voturilor! 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


