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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 12 iulie 2022, ora 12,00 

 

Henning Laszlo Ianos – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în concediu, lucrările şedinţei 

extraordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu prevederile art. 

188 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia 

preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 210/2019. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 12 

iulie 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. 198/8 iulie 

2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 71/S/8 iulie 2022. 

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

„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 

Problemele de pe proiectul ordinii de zi necesită rezolvare urgentă, deoarece pentru 

suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de 

investiții, trebuie să transmitem la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației cererea de suplimentare până la data de 14.07.2022 inclusiv. 

 

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

prezența.  

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

La ședința noastră extraordinară de astăzi, sunt prezenţi 20 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție. Lipsesc domnii consilieri Csáki Attila, Farkas Ferenc, Floroian Stelian-

Olimpiu, Grüman Róbert-Csongor, Jakab István-Barna, Kelemen Szilárd-Péter, Muntean 

Felicia-Maria, Nagy Zoltán, Szöllösi Tamás și Tóth Zoltán, respectiv lipsește și domnul 

Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

Henning Laszlo Ianos: Mulţumesc.  

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

calitate de invitați participă:  

- 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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Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarea problemă: 

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

Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi a indicatori tehnico-economici pentru investiţia „Demolare Pod Metalic 

existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea 

intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea 

circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, 

județul Covasna”; 

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

Județean Covasna nr. 79/2019 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 „Demolare pod metalic existent și 

construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între 

drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul 

județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”; 

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

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

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

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

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

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din 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”; 

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

au fost avizate favorabil.  

 

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? 20 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 20 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 completarea ulterioară, nu pot lua parte la 

deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema 

supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de 

începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă. 

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

majorităţii consilierilor prezenți la ședință cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 

3 și 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatori tehnico-

economici pentru investiţia „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste 

pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul 

județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, 

localitatea Aita Mare, 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? 20 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 20 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 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 79/2019 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 

„Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și 

reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, 

devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, 

județul Covasna”; 

 

Este vorba despre partea noastră de cofinanțarea în valoare de 686 mii de lei.  

 

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? 20 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

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

stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție 

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

31+000-32+700”; 
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Este vorba de cofinanțarea noastră în valoare 231.094 lei. 

 

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? 20 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea articolului 1 din 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”; 

 

Aici suma este mai mică, este vorba despre 51.043 lei. 

 

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? 20 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 20 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Fazakas Péter: Eu aș avea o întrebare care are și legătură cu problemele discutate pe 

ordinea de zi. 

În anul 2016 am discutat prima dată despre refacerea podului de la Aita Mare. 

Henning Laszlo Ianos: De cinci ori a fost publicat.  

Fazakas Péter: Eu am întrebat și atunci, ce se va întâmpla cu podul metalic, care este 

mai vechi de 100 de ani și care se poate considera monument istoric? 

Ar fi păcat să ajungă la fier vechi. 

Întrebarea mea este dacă s-a găsit un loc unde se poate depozita, reconstrui, 

conserva? 

Henning Laszlo Ianos: Am purtat discuții cu cei de la Primăria Aita Mare, ei au 

pregătit un proiect, ca în parcul din Aita Mare o să facă o fundație pe care se va amplasa  

vechiul pod metalic și se va transforma în teren de joacă.  
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Fazakas Péter: Este vorba de un plan concret aprobat pe Consiliul Local Aita 

Mare? 

Henning Laszlo Ianos: Da, este aprobat de Consiliul Local Aita Mare, mai mult, 

proiectul a fost depus spre finanțare la Programul Anghel Saligny. 

Sincer, nu știu să vă spun dacă proiectul a fost câștigător sau nu, dar o să verific. 

Biszok Attila-Zsolt: Proiectul a fost aprobat în Programul Anghel Saligny. 

Henning Laszlo Ianos: Deci, situația este clară și se vor armoniza aceste lucruri, ceea 

ce însemnă că în moment în ce se va demola se va transfera podul în parcul comunei. 

Problema era, că sumele au fost foarte mari și comuna nu avea resursele financiare. 

Fazakas Péter: Este o veste foarte bună, pentru că în occident și din asemenea situații 

fac atracții turistice.  

Henning Laszlo Ianos: Exact! 

Fazakas Péter: Ar fi păcat ca noi să risipim acest pod și să ajungă la fier vechi.  

Următoare mea întrebare este: Cum stau lucrările pe drumul dintre Micfalău și 

Baraolt? 

Care este problema acolo?  

După cunoștințele mele lucrările pe tronsonul respectiv au fost sistate, deci nu se 

lucrează acolo. 

Henning Laszlo Ianos: Se lucrează la două poduri. 

Permanent discutăm cu constructorul. Este de știut faptul că prețurile au explodat 

prețurile la materialele de construcții, din acest motiv foarte mulți constructori au reziliat 

contracte. 

Am purtat cu ei discuții foarte serioase ca să nu desfacă contractul cu noi. 

Desfacerea contractului ne-ar fi creat probleme  și mai mari.  

După discuții așa de pare că vor continua lucrările. 

Lucrările merg înainte, nu este așa domnul Váncza? 

Váncza Tibor-István: Constructorul a revenit începând de ieri. A început să bage 

drenajele și să repară suprafața asfaltată care s-a deteriorat. 

Noi sperăm! Promisiuni sunt, ca anul acesta o să fie asfaltat de la Biborțeni până la 

Micfalău! 

Henning Laszlo Ianos: Promisiuni sunt, restul o să vedem! 

 Dacă aveți alte probleme de discutat? 

Nu sunt.  

 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Vicepreşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

Henning Laszlo-Ianos SZTAKICS István-Attila 


