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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 19 iulie 2022, ora 12,00 

 

 

 

Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 19 

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. 206/13 

iulie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 75/S/13 iulie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Háromszék” 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 24 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc consilierii Antal Esztilla, Cseh Csaba, Fejér Zsolt, Grüman 

Róbert-Csongor, Leaua Jănel și Taierling Johann, 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 secretarul general al judeţului, 

iar în calitate de invitaţi participă:  

- D-na Szász Katalin-Melinda – director general adjunct, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- directorii executivi/directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/ 

birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare, festive, de aniversare a 30 de ani de 

existență a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 17 iunie 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, festive, de 

aniversare a 30 de ani de existență a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 17 

iunie 2022. 

 

Tot așa și Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 27 iunie 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 27 iunie 2022. 

 

Respectiv și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 12 iulie 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 12 iulie 2022. 

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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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.  

 

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 finanțarea de către Consiliul Județean Covasna din 

fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy la Programul 

ERASMUS+ în domeniul Educației Adulților cu proiectul “Diversificarea ofertei 

de învățământ cultural destinat adulților”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Asociația LILIUM AUREUM 

din Sfântu Gheorghe în vederea organizării unor tabere; 

4. Proiect de hotărâre privind preluarea și includerea Centrului de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru părinți și copii – Sfântu Gheorghe, în structura 

organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor 

destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei 

adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil 

având domiciliul în alt judeţ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

7. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Jakab István-Barna cu privire la 

efectuarea a șase zile de concediu de odihnă în perioada 11-18 iulie 2022; 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a cinci zile de concediu de odihnă în perioada 12-18 iulie 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

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: 
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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 proiectului de hotărâri de la punctul 6 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 

finanțarea de către Consiliul Județean Covasna din fonduri publice a programului 

sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”; 

 

Primul punct de pe ordinea de zi este cel mai important proiect fiind vorba 

despre acordarea de finanțare pentru sportul de performanță, în baza legii.  

De fapt are trei etape, prima etapă a fost dezbaterea publică care a expirat 

vinerea trecută. 

Ținem ședința de azi ca să putem stabili scopul și obiectivele, respectiv condițiile 

de finanțare pentru concursul de proiecte totodată încheierea contractelor de finanțare 

cu asociațiile sportive pentru ramurile de sport: fotbal, baschet, handbal, etc. 

În fiecare an în această perioadă lansăm concursul de proiecte în baza legii 

sportului. 

 

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! 

Hotărârea are două anexe și anume: Scopul și obiectivele programului sportiv de 

utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” și Regulamentul privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, în baza 

prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. 

 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) și 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy la Programul ERASMUS+ în domeniul Educației Adulților 

cu proiectul “Diversificarea ofertei de învățământ cultural destinat adulților”; 

 

Propunem să aprobăm valoarea totală a proiectului de 18.500 euro, sprijin 

financiar nerambursabil 100%. 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: 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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna și Asociația LILIUM AUREUM din Sfântu Gheorghe în vederea 

organizării unor tabere; 

 

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? 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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

preluarea și includerea Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii 

– Sfântu Gheorghe, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Covasna și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

al acestuia; 

 

Este prezentă doamna director adjunct Szász Katalin din partea direcției, puteți 

să adresați întrebări, dacă este cazul. 

 

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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de 

transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la 

procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ; 

 

 Rog pe doamna Szász Katalin să prezintă pe scurt despre ce este vorba. 

Szász Katalin: Legea adopției a suferit în ultimii ani destul de multe modificări 

care privesc ajutorarea familiilor care doresc să adopte și o asemenea modificare este și 

această metodologie. În urmă cu doi ani a fost introdusă în lege, în vederea încurajării 

adopțiilor, decontarea cheltuielilor de transport pentru acei părinți adoptatori care vor 

să adopte copii dintr-un alt județ. Într-o anumită fază a procedurii de adopție părintele 

adoptiv și copilul trebuie să se întâlnească, să se cunoască, ca specialiștii să se vadă dacă 

există potrivire între cei doi și dacă se poate aproba începerea procedurii de adopție. S-a 

constatat că este mai specific ca la noi să vină după copii decât părinți adoptatori de la 

noi să se ducă în alt județ. De obicei reușim să dăm copii din județ la părinți adoptatori 

din județul nostru. 
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Este vorba despre acordarea unui ajutor părinților adoptatori de 200 de 

lei/persoana/zi în vederea acoperirii cheltuielilor de transport. 

 

Tamás Sándor: 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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului 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? 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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

 

  Jakab István-Barna: Doresc să vă aduc la cunoștință că am efectuat șase zile de 

concediu de odihnă în perioada 11-18 iulie 2022. 

 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt?  

Nu sunt. 

  Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Jakab István-Barna. 
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  Tamás Sándor: Doresc să vă aduc la cunoștință că am efectuat cinci zile de 

concediu, în data de 12 iulie 2022 în baza O.U.G. nr. 19/2020, iar în perioada 13-16 iulie 

2022 concediu de odihnă. 

Alte intervenții dacă sunt?  

Nu sunt. 

   

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

 

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 

 


