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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 27 mai 2022, ora 12,00 
 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi,  mai 

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. 142/20 

mai 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 48/S/20 mai 2022. 

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

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

 

Motivul principal pentru care am convocat această ședință este de a corela 

prețurile la acele proiecte pe care le-am câștigat sau urmează să încheiem contractul de 

finanțare.  

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

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 25 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii consilieri Csáki Attila, Floroian Stelian-Olimpiu, Oláh 

István, Orbán Miklós și Szöllösi Tamás, respectiv este prezent și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 26 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 25 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 secretarul general al judeţului, 

iar în calitate de invitaţi participă:  

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

Copilului Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

16 mai 2022, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 
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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 16 mai 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: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 210/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economic pentru investiția 

„Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985"; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 81/2019 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 „Înlocuire podeț pe DJ 121A, 

km 23+985"; 

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

Consiliului Județean Covasna nr. 193/2021 privind aprobarea devizului general 

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

finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 

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

Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

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

Consiliului Județean Covasna nr. 194/2021 privind aprobarea devizului general 

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

finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt 

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

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

Investiții „Anghel Saligny”; 

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

Consiliului Județean Covasna nr. 195/2021 privind aprobarea devizului general 

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

finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E 

km 0+490 – km 1+300” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de 

Investiții „Anghel Saligny”; 

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

studiu de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiție „Construire centru de recuperare pentru copilul cu 

http://www.cjcv.ro/
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handicap, împrejmuire proprietate, racorduri și branșamente la utilități” 

din orașul Întorsura Buzăului; 

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

Județean Covasna nr. 120/2021 privind înființarea a 3 case familiale în structura 

organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna și aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora; 

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

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

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea 

modalității de atribuire a gestiunii serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate în județul Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice; 

11. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte vicepreședinte Henning Laszlo-

Ianos cu privire la efectuarea a două zile de concediu de odihnă în perioada 

30-31 mai 2022. 

 

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 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 îl au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, este necesar 

votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 2, 3, 4 și 5 este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
 

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

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 210/2017 privind 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-

economic pentru investiția „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985"; 
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Este vorba despre un podeț din localitatea Varheghiu, care va fi finanțat din 

programul PNDL-1, acum am ajuns la finalizarea procesului de achiziție publică și trebuie 

să adoptăm să adoptăm exact suma care am câștigat din acest program. 
 

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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea articolului 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2019 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 

„Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985"; 
 

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 pentru 

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

193/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–

economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție 

„Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la 

finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
 

(A sosit domnul consilier Orbán Miklós. De la această fază a ședinței sunt 27 

de persoane cu drept de vot. ) 
 

Acum urmează pe ordinea de zi trei proiecte de hotărâri cu privire la proiectele 

depuse la Programul Anghel Saligny și sunt în forma avansată de a fi finanțate.  

Între aceste programe figurează și modernizarea tronsonului de drum din 

Centrul localității Valea Crișului și până la ieșirea din localitate.  
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Primăria comunei a terminat lucrările la rețeaua de apă și canalizare și 

dorim să urgentăm procedura de modernizare a drumului. 
 

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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

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

194/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–

economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție 

„Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 

km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 
 

Este un proiect similar, fiind vorba despre drumul județean din centrul localității 

Bixad care traversează râul Olt și ajunge la gara CFR din Bixad. Acest proiect cuprinde 

reabilitarea podului și a porțiunii de drum de 1,766 km la care, într-un an, indicatorii 

tehnico-economici s-au ridicat cu 50%, care acum un an costa 10 milioane de lei, acum costă 

15 milioane de lei și trebuie să ne grăbim pentru că, probabil prețul din devize va crește și 

mai mult.  
 

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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

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

195/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–

economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție 

„Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300” pentru includerea la 

finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny; 
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Este vorba despre un tronson de drum de la ieșirea din localitatea Angheluș 

până la trecerea peste calea ferată, în lungime de 800 m și drumul este într-o stare destul de 

precară. 

Noi suntem pregătiți cu documentațiile și, cât de rapid se poate, dorim să refacem 

acest drum care a fost drum comunal. 
 

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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a 

principalilor indicatori tehnico-economice pentru obiectivul de investiție „Construire 

centru de recuperare pentru copilul cu handicap, împrejmuire proprietate, racorduri și 

branșamente la utilități” din orașul Întorsura Buzăului; 
 

Noi ne-am angajat să suportăm cheltuielile cu împrejmuirea terenului, racordări la 

utilități și branșamente. 

Despre acest proiect am votat de mai multe ori, adică în anumite faze. 

Construim acest Centru împreună cu Fundația SERA Romania. 
 

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. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 120/2021 privind 

înființarea a 3 case familiale în structura organizatorică a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și aprobarea Regulamentelor de 

organizare și funcționare ale acestora; 
 

Este prezentă doamna director general Vass Mária, care ne va explica pe scurt 

despre ce este vorba. 
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Vass Mária: Data trecută am solicitat acordul dumneavoastră pentru 

completarea numărului de posturi de la casa familială din Întorsura Buzăului și datorită 

acestui fapt, se schimbă și regulamentul de organizare și funcționare al casei.  

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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna; 
 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
 

Cine este pentru? 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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în 

județul 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 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 privind 

aprobarea achiziționării unor servicii juridice; 
 

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 Diverse. 
 

Henning Laszlo-Ianos:  Doresc să informez plenul că o să efectuez două zile de 

concediu de odihnă în perioada 30-31 mai 2022.  

Consiliul ia act de informarea domnului Vicepreședinte.  

Tamás Sándor: Vă mulțumesc. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Doresc să vă informez că, o să avem o ședință festivă în data de 17 iunie 2022, ora 

12,00, pentru că pe data de 17 iunie se împlinesc exact 30 de ani de la prima ședință a 

Consiliului Județean Covasna, în democrația după 1989, la care vom invita pe toți cei 

care de atunci au fost și sunt consilieri județeni. 

Nu cred că o să avem și alte puncte pe proiectul ordinii de zi, dar ședință festivă 

o să avem. 
 

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 


