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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 24 martie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

Începem ședința noastră de astăzi, după doi ani, de când n-am mai fost cu 

prezență fizică în această sală. 

Vă urez bun venit! 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 

martie 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. 92/18 

martie 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 „Székely Hírmondó”. 

 

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 24 de consilieri județeni, din cei 30 în funcție, lipsesc domnii 

consilieri Gáj Nándor, Grüman Róbert-Csongor, Orbán Miklós, Para János, Taierling 

Johann și Tóth Zoltán, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean 

Covasna, deci în total sunt 25 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 24 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

iar în calitate de invitaţi participă:  

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter”; 

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

Fogolyán Kristóf”; 

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

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

Covasna SA; 

- Dl. Godra Árpád – director, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în 

Județul Covasna; 

- 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 9 februarie 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 25 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 9 februarie 2022.  

 

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

data de 24 februarie 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 25 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 24 februarie 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 aprobarea contractării şi garantării unei 

finanţări rambursabile interne în valoare de 33.600.000 lei în vederea asigurării 

cofinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri externe 

nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării în proprietatea publică a 

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

Covasna; 

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

Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară 

și a situațiilor financiare anuale pe anul 2021; 

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

Socială și Protecția Copilului Covasna a unui teren situat în orașul Întorsura 

Buzăului, str. Gheorghe Doja fn., județul Covasna, identificat prin Cartea 

Funciară nr. 25713 Întorsura Buzăului; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 stabilirea costului anual pe 2022, pentru serviciile 

sociale oferite unui copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază 

de protecție în condițiile legii; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2022, în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

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

Covasna nr. 1/2022 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în limita 

sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna; 

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

Contractul-cadru de asociere nr. 580/18.11.2013, încheiat între Județul Covasna 

prin Consiliul Județean Covasna și Comuna Bodoc prin Consiliul Local al 

Comunei Bodoc; 

12. Raportul de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul 

Covasna pentru anul 2021; 

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

14. Diverse 

 

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

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

Cu 25 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 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 și 9 este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 2 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 

aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 

33.600.000 lei în vederea asigurării cofinanțării proiectelor de interes județean finanțate 

din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

 

Este vorba despre cinci proiecte, dintre care al cincilea este cel mai sensibil, fiind 

vorba despre reabilitarea Școlii Speciale din Sfântu Gheorghe, la care după schimbări 

excesive a prețurilor la materiale de construcții, devizul general s-a ridicat extrem de 

mult. 

În consecință, propunem să revenim la o hotărâre adoptată de noi și să revocăm, 

după ce am adoptat această hotărâre. 

 

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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna a unui imobil - teren- 

situat în comuna Zăbala, județul Covasna; 
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Pe lângă faptul că mărim patrimoniul Județului Covasna, vom reconstrui tabăra 

de la Zăbala.  

(A sosit domnul consilier Taierling Johann. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 26 de persoane cu drept de vot.) 

 

Este vorba despre cumpărarea unui teren de 3200 m2 de la Biserica din Zăbala, 

care este sub tabăra noastră și ca să putem reconstrui tabăra de la Csipkés din Zăbala 

am adus deja în fața Consiliului Județean Covasna această inițiativă.  

Am inițiat cumpărarea acestei suprafețe de teren de la Biserica Reformată, după 

care am stabilit o comisie de negociere, după care s-a stabilit valoarea de negociere de 

către un evaluator autorizat Bojin Adrian. 

Prețul negociat a fost prezentat Consiliului Județean Covasna, iar acum 

propunem adoptarea proiectului de hotărâre pentru a cumpăra suprafața de 3200 m2  cu 

o valoarea de 8 euro/m2, plus 5 mii de lei pentru Parohia din Zăbala pentru cheltuieli de 

dezmembrare a terenului.  

 

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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

judeţean pe anul 2022; 

 

În această rectificare sunt 6 puncte esențiale și anume: 

- 120 de mii de lei pentru Biblioteca Județeană Bod Péter-Bod Péter Megyei 

Könyvtár, pentru a participa la târgul de carte „SepsiBook”.  

Intenția de participare la târgul de carte am votat în ședința anterioară. 

- 250 de mii de lei pentru Centrul de Cultură, pentru acoperirea cheltuielilor de 

reeditarea publicațiilor specifice. 

- Reabilitarea Galeriei de Artă în valoare de 440 de mii de lei finanțat din fondul 

de rezervă al Consiliului Județean Covasna. 

- Pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale a repartizat Județului Covasna suma de 551 de mii de lei 

pe care le dăm mai departe la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna. 
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- Pentru Spitalul Județean de Urgență dr. Fogolyán Kristóf sunt mai 

multe puncte și anume: 120 mii lei reprezentând veniturile suplimentare realizate la 

Serviciul Ambulatoriu contractate prin CAS, 1.000 mii lei reprezentând majorarea 

veniturilor contractate prin CAS pentru acoperirea creșterilor salariale acordate 

personalului care au tratat pacienți cu Covid-19, încă 1.009 mii lei pentru finanțarea 

cheltuielilor salariale, 16 mii lei prin vărsăminte pentru achiziționarea de calculatoare și 

programe informatice.  

- 335,33 mii lei, sumă care am obținut printr-un din Fondul European pentru 

”Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen”, este vorba 

tot de Spitalul Județean de Urgență. 

Așa arată proiectul nostru de rectificare de buget.  

 

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

probleme de ridicat? 

Nagy Zoltán: Eu 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? 25 de voturi 

Cine este 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 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022; 

 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna a câștigat 

15.600 euro, adică 77.162 lei dintr-un program European.  

 

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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare 

anuale pe anul 2021; 

Niciodată nu am fost bun în finanțe, dar dacă sunt întrebări este prezent domnul 

director economic Veres János. 

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? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

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

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

 

Este vorba de terenul de 1000 de m2 din Întorsura Buzăului, pe care la rândul 

nostru am preluat din domeniul public al orașului Întorsura Buzăului în domeniul 

public al Județului Covasna și acum dăm mai departe . 

Pe lângă faptul că majorăm proprietatea Județului, dorim să construim un centru 

de reabilitare în orașul Întorsura Buzăului.   

Vestea bună este că avem și finanțator. 

Doresc să vă informez, că luni a fost aici delegația Fundației SERA România din 

București, mai exact domnul președinte al Fundației care s-a angajat să finanțeze și 

această lucrare pe lângă cele două lucrări mai mici, unu la Târgu Secuiesc și unu la 

Ghelința și va finanța și această investiție pentru județ în orașul Întorsura Buzăului.  

Lucrăm cu Fundația SERA România de mai mulți ani și avem o părere bună 

despre această Fundație.  

(A sosit domnul consilier Orbán Miklós. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 27 de persoane cu drept de vot.) 

Putem numi o colaborare fructuoasă cu această Fundație, pentru că am construit 

în municipiul Sfântu Gheorghe, în orașul Întorsura Buzăului și în municipiul Tg. 

Secuiesc câte un centru de zi și case de tip familial, dar am derulat împreună și mai 

multe programe de prevenție.  

Vass Mária: Datorită programului de prevenție s-a redus la jumătate numărul 

mamelor minore și a copiilor părăsiți în spitale. 

Tamás Sándor: Cu această fundație, am avut un program de prevenție a 

mamelor tinere, de fapt a copiilor de 14-15 ani. 

Datorită acestui program, anul trecut au fost numai 18 copii părăsiți în spitale, 

ceea ce însemnă că a căzut acest număr la jumătate.   

Este o chestie foarte sensibilă. 
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Cu această Fundație vom construi la Întorsura Buzăului, la Târgu Secuiesc și la 

Ghelința. 

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 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 pentru 

modificarea 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; 

 

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

probleme de ridicat? 

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

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc! 

Alte observații, întrebări dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 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 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

stabilirea costului anual pe 2022, pentru serviciile sociale oferite unui 

copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile 

legi; 

 

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 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2022, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna; 

 

Rog pe doamna director general Vass Mária să ne prezinte noutățile din Planul 

pentru anul 2022. 

Vass Mária: Planul de acțiune să aprobă în fiecare an, la începutul anului, având 

la bază, bine înțeles, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată tot de 

Consiliul Județean Covasna.  

Planul anual are mai multe capitole, dar Capitolul II se la acele servicii pe care 

dorim să le dezvoltăm în acest an și bineînțeles, aceste servicii au fost cuprinse și în 

Strategia de dezvoltare și anume: construirea Centrului de recuperare de la Întorsura 

Buzăului, care se va construi pe terenul care astăzi ați aprobat să fie dat în 

administrarea Direcției.  

Tamás Sándor: Acest Centru va fi construit din cca. 70 de mii de euro din partea 

Consiliului Județean Covasna și 440 de mii de euro din partea Fundației SERA 

România, despre care am vorbit.  

Vass Mária: Valoarea totală a proiectului este 510 mii de euro. 

Totodată, dorim să înființăm o locuință protejată pentru persoane cu dizabilități 

și vom înființa un Centru de zi în care va funcționa și Centru de consiliere pentru 

părinți și copii. 

Vom prelua un serviciu, care a fost dezvoltat în cadrul proiectului care am inițiat 

împreună cu Fundația SERA România, proiect care se va termina în luna iulie și după 

terminarea proiectului „Aproape de familie – proiect pentru reducerea 

instituționalizării copiilor din județul Covasna”, va trebui să preluăm acest serviciu. 

Aceste sunt cele trei servicii noi pe care dorim să înființăm anul acesta.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 1/2022 cu privire la 
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repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe 

venit estimat a se încasa la bugetul de stat în limita sumei de 32.994 mii lei, 

reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre o singură modificare.  

Primarul comunei Bodoc a solicitat să schimbăm destinația sumei de 300 de mii 

de lei din cheltuieli pentru infrastructură în cheltuieli de funcționare și noi sprijinim 

solicitările primăriilor. 

 

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 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

580/18.11.2013, încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și 

Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Raportul de activitate al 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pentru anul 2021;   

 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate, dar este 

prezent și domnul director Godra Árpád. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 
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La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate 

a unor consilieri județeni pe anul 2021; 

 

Ați primit rapoartele domnilor Neagoe Daniel și Henning Laszlo-Ianos. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste rapoarte. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialele prezentate. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul acestui punct? 

Nu sunt. 

Eu aș dori să vă informez că în perioada 7-8 martie 2022 am fost în județele 

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén și Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, județe cu care 

suntem în colaborare. 

Iar pe data de 11 martie 2022 am fost la Budapesta, unde am expus singurul tun 

al lui Gábor Áron, în Cetatea Buda. 

Dacă sunt intervenții? 

Henning Laszlo-Ianos: Pe data de 10 martie, am fost și eu la Budapesta unde am 

purtat discuții în legătură cu concursul de atelaje din Bodoc.  

Tamás Sándor: Deci, dorim să atragem cât mai mulți participanți și din Ungaria 

la Concursul Internațional de Atelaje. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Doresc să vă informez, că cel mai probabil săptămâna viitoare joi, în data de 31 

martie, de la ora 12,00, vom avea următoarea ședință. 

Principalul motiv este că, până atunci se vor canaliza și se vor trece peste comisia 

de selecție, toate proiectele care au fost depuse de culte și de ONG-uri, atât pe domeniul 

sport, recreere și turism cât și pe alte domenii. 

Dorim să dăm cât mai rapid acordul Consiliul Județean ca din 1 aprilie să putem 

încheia contractele de finanțare. 

 

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 


