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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

PROCES-VERBAL 

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

data de 8 august 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 8 

august 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), precum 

și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (5), coroborat cu art. 179 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. 220/2 

august 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 81/S/02 august 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 23 de consilieri județeni, din 

cei 30 în funcție, lipsesc domnii Calinic Sabin, Farkas Ferenc, Fejér Zsolt, Jakab István-

Barna, Para János,  Tarczali Maria și Tóth Zoltán, respectiv este prezent și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 24 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 23 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:  

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

19 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. 

http://www.cjcv.ro/
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Cine este pentru? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 24 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 19 iulie 2022. 

 

Tot așa și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 25 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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 24 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 25 iulie 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.  

 

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

completarea  proiectului ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâri și anume: 

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022, care să fie 

dezbătut la patru punct de pe ordinea zi,  

2. Proiect de hotărâre 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 2022-

2023, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții 

sportive”, care să fie dezbătut la punctul cinci de pe ordinea zi,  

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului 

Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare, care să fie dezbătut la punctul șase de pe ordinea zi. 

 

Având în vedere începerea competițiilor sportive în sezonul competițional 2022-

2023 este necesar finanțarea din timp a activităților desfășurate în cadrul acestora. 

 

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

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

http://www.cjcv.ro/


 3 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 24 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 24 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 darea în administrarea Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe a unui imobil - teren - aflat în proprietatea publică a 

județului Covasna, situat în comuna Zăbala, județul Covasna, identificat prin 

Cartea Funciară nr. 29415 Zăbala; 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale 

Sfântu Gheorghe a unei părți din imobilul aflat în proprietatea publică a 

Județului Covasna, înscris în Cf. nr. 25519 Sfântu Gheorghe, situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice în 

vederea asigurării asistenței juridice și a reprezentării intereselor Spitalului 

Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” aflat pe rolul Tribunalului Brașov; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

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

5. Proiect de hotărâre 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 2022-2023, 

juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și competiții sportive” 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului 

Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

7. 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? 24 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 24 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 
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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 3 și 5 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 

darea în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe a unui imobil 

- teren - aflat în proprietatea publică a județului Covasna, situat în comuna Zăbala, 

județul Covasna, identificat prin Cartea Funciară nr. 29415 Zăbala; 

 

Este vorba despre terenul de lângă tabăra din Csipkés- Zăbala, pe care l-am 

cumpărat de la biserica reformată, în suprafață de 3200 m2, pe care între timp am 

intabulat pe numele Județului Covasna și acum dorim să îl dăm în administrarea Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe care va realiza un proiect de reabilitare, 

reconstruire. 

Am discutat cu domnul director Gáj Nándor și dorim ca tabăra din Csipkés să 

arate cel puțin la fel de bine ca tabăra din Comandău. 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule Președinte, 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? 23 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 O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Domnule director, spor la treabă! 

 

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

în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a unei părți din imobilul 
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aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, înscris în Cf. nr. 25519 Sfântu 

Gheorghe, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul Covasna; 

 

Este vorba despre fostul sediu al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. de pe 

strada Țigaretei nr. 44. 

Societatea s-a mutat de acolo și dăm imobilul în administrarea Școlii Gimnaziale 

Speciale Sfântu Gheorghe, pentru că deja au început lucrările de modernizare a școlii, 

finanțate din Programul Operațional Regional. 

Trebuie să ne pregătim cât mai rapid pentru că imediat începe școala. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

(A sosit domnul consilier Para János. De la această fază a ședinței sunt prezenți 

25 de persoane cu drept de vot.) 

 

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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea achiziționării unor servicii juridice în vederea asigurării asistenței juridice și 

a reprezentării intereselor Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” aflat 

pe rolul Tribunalului Brașov; 

 

La Spitalul Județean de Urgență un consilier juridic este în concediu de boală, are 

probleme serioase de sănătate, iar celălalt este în concediu de creșterea copilului și 

solicită să aprobăm achiziționarea de servicii juridice în vederea asigurării asistenței 

juridice și a reprezentării intereselor Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” într-o cauză, iar la ședința următoare vor solicita asistență juridică și pentru 

problemele curente.  

 

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? - 
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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 cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2022;  

 

Cea mai mare sumă din această rectificare este de 1.000 mii lei pentru finanțarea 

programului sportiv de utilitate publică, dar sunt și alte sume și anume: 

- alocarea a 100 de mii de lei pentru Fundația Sera în baza Convenției de asociere 

nr. 1/03.01.2022 pentru cofinanțarea înființării unui centru de recuperare pentru copii cu 

dizabilități în orașul Întorsura Buzăului,  

- 610 de mii de lei pentru Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe din care 

500 mii lei pentru reparațiile curente necesare înaintea începerii anului școlar la noul 

sediu, 100 mii lei pentru plata facturilor aferente încălzirii clădirilor și 10 mii lei pentru 

cheltuieli de personal,  

- 225 mii lei, reprezentând 50% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de 

reparații curente la Castelul Mikó din Olteni, aflat în coproprietatea Județului Covasna 

și a Comunei Bodoc, 

- 45 mii lei pentru furnizarea și montarea unui set de mobilier. 

 

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 

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 2022-2023, juniori și seniori, respectiv organizare 

evenimente și competiții sportive”; 

 

Este vorba despre alocarea sumei de 4.256.140 lei din bugetul Județului pentru 

Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC pentru anul competițional 2022-2023, pentru toate 

secțiile atât pentru juniori, cât și pentru seniori. 

 

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

probleme de ridicat? 
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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? 24 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 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor 

programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Este vorba de alocare de sume pentru trei asociații și anume: 

- 1.200 de mii de lei pentru Asociaţia Club Sportiv KSE Târgu Secuiesc pentru 

echipe de baschet adulți și seniori; 

- 200 de mii de lei pentru Asociaţia Clubul Sportiv Sepsi OSK pentru participarea 

echipelor de juniori U16, U17 în Liga Elitelor și în Liga de Tineret; 

- 1.150 de mii de lei pentru Asociaţia Clubul Sportiv Hochei Club Fenestela 68 

pentru pregătirea și participarea echipei de hochei pe gheață seniori „Háromszéki 

Ágyusok” la campionatul național, divizia A și Cupa României, organizat de F.R.H.G. 

România. 

Aceste finanțări sunt pentru sezonul competițional 2022-2023. 

 

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

probleme de ridicat? 

Fazakas Péter: Acum vor primi numai jumătate din aceste sume?  

Tamás Sándor: Suma este împărțită în două, deci acum vor primi aproape 

jumătate din sumă. 

Fazakas Péter: Pentru OSK suma de 200 de mii este jumătatea? 

Tamás Sándor: Nu. 

În total vor primi 200 de mii de lei, din care acum primesc 100 de mii lei. 

Echipele de baschet vor primi în total 1.200 de mii de lei, din care acum 530 de 

mii și anul viitor 670 de mii de lei, iar echipa de hochei în total va primi 1.150 mii de lei, 

din care acum 650 de mii de lei și anul viitor 500 de mii de lei, aceste sume sunt în 

concordanță cu bugetele depuse de asociații. 

Alte intervenții dacă sunt? 
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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. 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

 

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 

 


