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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 27 iunie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

iunie 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. 181/21 

iunie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 62/S/21 iunie 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, stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 26 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii consilieri Dimény György, Fejér Zsolt, Gáj Nándor și 

Leaua Jănel, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în 

total sunt 27 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 26 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:  

- D-na. Popa Anna-Maria – manager, Teatrul „Andrei Mureșanu” – Sfântu 

Gheorghe; 

- 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. 

 

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

completarea  acestuia cu încă două proiecte de hotărâri și anume: 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ”Reabilitare 

Castel Mikó”, care să fie dezbătut la primul punct de pe ordinea zi,  

2. Proiect de hotărâre privind încuviințarea predării de către Școala Populară de 

Arte și Meserii Sfântu Gheorghe către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - 

S.A. a amplasamentelor, precum și asigurării condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere 

și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională în 

domeniul balneoturismului”, care să fie dezbătut la punctul doi de pe 

ordinea zi, iar restul proiectelor de hotărâri să fie renumerotate în mod 

corespunzător. 

 

Menționez, în conformitate cu ghidul solicitantului referitor la proiectul 

”Reabilitarea Castelului Mikó”, termenul limită de depunere al proiectului și a 

documentelor anexe, inclusiv devizul general actualizat, este data de 30.06.2022, motiv 

pentru care este necesar dezbaterea proiectului de hotărâre la ședința noastră de astăzi. 

În ceea ce privește Proiectul de hotărâre privind  predarea amplasamentului 

către C.N.I., menționez că este necesar să îl supunem analizei și dezbaterii la ședința 

noastră de astăzi, deoarece după cunoștințele noastre, acesta urmează a fi supus 

analizei în Comisia tehnico-economică, constituită la nivelul CNI, în decurs de două 

săptămâni.  

 

Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea proiectului ordinii de zi cu aceste 

materiale, în condițiile art. 135 alin. (8) din Codul administrativ.  

Subliniez că Proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

Totodată, înainte de aprobarea ordinii de zi, vă informez că, toate proiectele de 

hotărâri au fost avizate favorabil în comisiile de specialitate.  

 

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

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ”Reabilitare Castel 

Mikó”; 

2. Proiect de hotărâre privind încuviințarea predării de către Școala Populară de Arte 

și Meserii Sfântu Gheorghe către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a 

amplasamentelor, precum și asigurării condițiilor în vederea executării 
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obiectivului de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare 

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

profesională în domeniul balneoturismului”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

“Reabilitarea Castelului Mikó” la apelul de proiecte Pilonul IV. Coeziunea Socială și 

Teritorială, Componenta C11. Turism și Cultură, Investiția I1 –Promovarea celor 12 

rute turistice/culturale, Modernizarea /reabilitarea siturilor turistice, finanțat din 

fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de partener și Teatrul 

Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului 

cu titlul „Festivalul - Concurs DbutanT, ediția a VII-a” – 2022; 

5. 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”; 

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

noilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie “Reparații 

capitale și transformarea podului în mansardă la Centrul Județean de Informare, 

Îndrumare și Documentare, Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr. 18B, județul 

Covasna”; 

7. 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; 

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

Covasna  nr. 175/2020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna; 

9. Diverse 

 

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? 27 de voturi1 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 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. 



 4 

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 6 și 7 este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

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

obiectivul de investiție  ”Reabilitare Castel Mikó”; 

 

(A sosit domnul consilier Dimény György. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 28 de persoane cu drept de vot.) 

 

Este vorba despre castelul în sine, plus piscina de lângă castel, în total în jur de 600 m2, 

la care trebuie să aprobăm devizul general actualizat al investiției. 

În urma actualizării devizului general s-a constatat că valoarea totală a investiției 

s-a modificat de la 5.237.173,00 lei, fără TVA, la suma de 15.451.199,86 lei, fără TVA.  

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

încuviințarea predării de către Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe către 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentelor, precum și asigurării condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere 

și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul 

balneoturismului”; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul “Reabilitarea Castelului Mikó” la 

apelul de proiecte Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C11. Turism și 

Cultură, Investiția I1 –Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea 

/reabilitarea siturilor turistice, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna, în calitate de partener și Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în 

calitate de beneficiar în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul - Concurs DbutanT, ediția a 

VII-a” – 2022; 

 

Cum ne-am obișnuit, în fiecare an venim în ajutorul Teatrului Andrei Mureșanu - 

Sfântu Gheorghe.  

Anul acesta sprijinim Teatrul, cu suma care a fost solicitată, adică cu 10 mii de lei.  

Este prezentă la ședință și doamna Popa Anna-Maria, managerul Teatrului 

Andrei Mureșanu și o rog să ne prezinte despre ce este vorba.  

Popa Anna-Maria: Consiliul Județean ne a sprijinit în fiecare an. Anul acesta este 

un an mai special pentru că am primit finanțări de la parteneri noi, însă pentru noi cei 

care au fost alături de noi au dat dovadă de foarte multă loialitate în cele șapte ediții, 

rămân cei mai apropiați parteneri ai sufletului nostru. 

Doresc să mulțumesc Consiliului Județean Covasna pentru sprijinul acordat și 

pentru loialitatea de care a dat dovadă! 

Vă așteptăm cu drag la Festivalul DbutanT în perioada 17-23 octombrie 2022. 

Vă mulțumesc! 

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.  
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Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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”; 

 

Nu este vorba despre alocare de fonduri, ci despre o redistribuire de fonduri între 

capitole din interiorul bugetului. 

Sunt niște capitole la care sunt economii de bani și aceste sume folosite la alte 

capitole la secțiile lupte, handbal, tenis de masă și baschet. 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: La acest punct nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este 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 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 devizului general actualizat, precum și a noilor indicatori tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţie “Reparații capitale și transformarea podului în 

mansardă la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și Documentare, Sfântu 

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

 

Este vorba despre o reactualizare. 

De trei ori am lansat licitația publică și nu s-a angajat nimeni să efectueze aceste 

reparații. 
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Având în vedere că materialele s-au scumpit trebuie să reactualizăm indicatorii 

tehnico – economici, după care vom lansa din nou licitația publică. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 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 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna  nr. 175/2020 privind 

constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă 

Consiliul Județean Covasna; 

 

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna să ne prezinte materialul.  

Jakab István-Barna: Sub umbrela Consiliului Județean Covasna funcționează această 

Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism care are atribuția de a aviza, de 

a spune părerea despre orice PUZ sau PUG care se pregătește în Județul Covasna. 

Pe baza acestui aviz sau opinii, se emite un aviz al arhitectului-șef care este 

necesar pentru absolut fiecare PUZ sau PUG, lucru care este valabil atât pentru cetățeni, 

cât și pentru instituții publice, cum este consiliul județean sau cum sunt primăriile care 

vor să facă PUZ sau PUG. 
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Până acum această comisie s-a întrunit o dată pe lună cu prezența fizică a 

membrilor și elaborarea acestor avize a mers destul de greoi, pentru că au fost cazuri 

când solicitantul a trebuit să aștepte o lună pentru aviz. 

Acum intenția noastră este să folosim metodele moderne, digitale și on-line, cu 

care să simplificăm elaborarea și să scurtăm termenul de elaborare. 

Am modificat regulamentul de organizare și funcționare a comisiei în acest sens 

și așa va fi permis să consultăm membrii comisiei prin e-mail sau să folosim platforma 

ZOOM pentru ședințe. 

Dorim ca treaba să meargă mai repede și mai eficient! 

Succint despre asta este vorba. 

Tamás Sándor: Vă mulțumim! 

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

probleme de ridicat? 

Neagoe Daniel: Ați precizat persoane fizice și instituții publice. 

Și societățile comerciale? 

Jakab István-Barna: La fel și societățile comerciale. 

Tamás Sándor: Persoane fizice și juridice.  

Jakab István-Barna: Deci, absolut toată lumea care vrea să pregătească un PUZ sau 

PUG trebuie să aibă acest aviz, indiferent dacă e persoană fizică sau juridică și prin această 

metodă va primi mai repede avizul.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt?  

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Henning Laszlo-Ianos: Doresc să vă aduc la cunoștință că voi efectua 6 zile de 

concediu de odihnă în perioada 28 iunie-5 iunie 2022. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt?  

Nu sunt. 

Și eu am obligația să vă informez că în perioada 23-24 iunie 2022 am fost la 

Budapesta unde am participat la expoziția și târgul ținut de Județele Covasna, Harghita 

și Mureș. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 
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Probabil în data de 19 iulie 2022, marți, ora 12,00 vom avea următoarea 

ședință, deoarece în data de 15 iulie 2022 expiră termenul de dezbatere publică la 

proiectul de hotărâre pentru apelul de proiecte pentru asociații sportive în baza legii 

sportului.  

Ținem ședința pe data 19 iulie 2022, ca să putem lansa apelul de proiecte și la 

finele lunii august să putem încheia deja contractele de finanțare, ca la începutul 

sezonului deja să fie încheiate contractele. 

 

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 


