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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului 

Judeţean Covasna, on-line pe platforma ZOOM, din data de 7 decembrie 2022, ora 

12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată, on-

line pe platforma ZOOM, pentru astăzi 7 decembrie 2022, ora 12,00 s-a făcut în 

conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) precum și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), 

coroborat cu art. 179 alin. (3) și (6) 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. 304/6 decembrie 2022, 

consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 148/S/6 decembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” și „Háromszék”. 

 

Prezenta ședință extraordinară de îndată s-a convocat, în primul rând, deoarece 

în data de 29.11.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial României Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.047/2022 pentru 

aprobarea Schemei de finanțare — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C11/I.4, componenta 11 — Turism și cultură, investiția I.4 — 

Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice care stipulează că data de deschidere a 

sesiunii de depunere este de 05 decembrie 2022, ora 09:00, iar data de închidere a 

sesiunii de depunere este de 11 decembrie 2022, ora 23:59, deci este necesar ca cele 

două proiecte de hotărâri să fie supuse analizei și dezbaterii în ședința extraordinară de 

astăzi. 

În cazul proiectului ,,Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în Comuna 

Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 63, județul Covasna’’, data închiderii 

platformei pentru beneficiari este 15 decembrie 2022, ora 16:00, în acest sens proiectul 

de hotărâre este necesar să fie supus analizei și dezbaterii în ședința extraordinară de 

astăzi.  

Totodată, firma BDO Business Restructuring S.P.R.L., prin adresa sa solicită 

aprobarea radierii notărilor din C.F. nr. 23211 Comandău ca rămase fără obiect și 

subliniază caracterul urgent al solicitării luând în considerare faptul că activul în 

cauză a fost adjudecat în cadrul ședințelor de licitație organizate pentru valorificarea 

patrimoniului ALABASTRU S.R.L. - în faliment și, în perioada imediat următoare va fi 

încheiat contractul de vânzare a activului. 

Prin Hotărârea nr. 195/2022, a fost aprobată încadrarea pe niveluri de viabilitate a 

drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, pentru 

perioada de iarnă 2022– 2023, cu sectoarele de drumuri preluate. În această hotărâre 
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dintr-o eroare materială DJ 121F a fost trecută din eroare Nivelul III de viabilitate, 

în loc de Nivel II de viabilitate. 

Este urgentă încadrarea sectoarelor de drum județean DJ 121F preluate în nivelul 

de viabilitate II, de o lungime de 5,718 km în vederea încheierii actului adițional la 

contractul de servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene 

aflate în administrarea Consiliului Judeţean Covasna.  

 

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 de astăzi, sunt prezenţi 28 de consilieri județeni, din cei 30 în 

funcție, lipsesc domnii consilieri Oláh István și Orbán Miklós, respectiv este prezent și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 29 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 28 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/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.  

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi, în condițiile art. 135 alin. (8) din 

Codul administrativ, vă rog să fiți de acord cu suplimentarea proiectului ordinii de zi 

cu încă un proiect de hotărâre și anume:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna în parteneriat 

cu Județul Harghita și Județul Mureș cu proiectul „Realizarea pistei cicloturistice în 

județele Mureș, Harghita și Covasna” la apelul de proiecte PNRR/2022/C11/I4, 

Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4 - Implementarea a 3000 km de trasee 

cicloturistice, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare 

și reziliență. 

Urgența adoptării acestei hotărâri constă în faptul că sesiunea de depunere a 

proiectelor s-a deschis pe 05 decembrie 2022, ora 09:00, iar data de închidere a sesiunii 

de depunere este de 11 decembrie 2022, ora 23:59. 

 

Subliniez că Proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisiile de specialitate. 
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Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

(Suplimentarea ordinii de zi de zi se aprobă cu majoritate simplă. ) 

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 29 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

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 participării Județului Covasna în parteneriat 

cu Județul Brașov, Județul Sibiu și unele unități administrativ-teritoriale din 

județele Covasna, Brașov și Sibiu cu proiectul „Trasee cicloturistice integrate în 

județele Covasna-Brașov -Sibiu” la apelul de proiecte PNRR/2022/C11/I4, 

Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4 - Implementarea a 3000 km de 

trasee cicloturistice, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între 

Județul Covasna și Comuna Ozun pentru depunerea proiectului ,,Înființarea 

unui Centru Comunitar Integrat în Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron 

nr. 63, județul Covasna’’ în cadrul apelului de proiecte Planul Național de 

Redresare și Reziliență Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 

Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale în Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 195/2022 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 154/2022 privind încadrarea pe 

niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului 

Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2022-2023; 

4. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

123/2007 privind declararea de utilitate publică de interes local a monumentului 

istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat de la Covasna-Comandău; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna în parteneriat 

cu Județul Harghita și Județul Mureș cu proiectul „Realizarea pistei cicloturistice 

în județele Mureș, Harghita și Covasna” la apelul de proiecte PNRR/2022/C11/I4, 

Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4 - Implementarea a 3000 km de 

trasee cicloturistice, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de 

redresare și reziliență. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu 29 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. 

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

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție. 

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 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 participării Județului Covasna în parteneriat cu Județul Brașov, Județul Sibiu 

și unele unități administrativ-teritoriale din județele Covasna, Brașov și Sibiu cu 

proiectul „Trasee cicloturistice integrate în județele Covasna-Brașov -Sibiu” la apelul de 

proiecte PNRR/2022/C11/I4, Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția I.4 - 

Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice, 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.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Județul Covasna și Comuna 

Ozun pentru depunerea proiectului ,,Înființarea unui Centru Comunitar Integrat în 

Comuna Ozun, satul Ozun, str. Gábor Áron nr. 63, județul Covasna’’ în cadrul apelului 

de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență Pilonul V: Sănătate și reziliență 

instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 1. Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate; 

 

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

probleme de ridicat? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea îndreptării unei erori materiale în Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr. 195/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

154/2022 privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice aflate în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2022-2023; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 123/2007 privind declararea de 

utilitate publică de interes local a monumentului istoric Ansamblul Tehnic-plan înclinat 

de la Covasna-Comandău; 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea participării Județului Covasna în parteneriat cu Județul Harghita și Județul 
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Mureș cu proiectul „Realizarea pistei cicloturistice în județele Mureș, Harghita și 

Covasna” la apelul de proiecte PNRR/2022/C11/I4, Componenta 11 - Turism și cultură, 

Investiția I.4 - Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice, 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.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru” se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

Vă mulțumim că ați răspuns prompt la apelul nostru de a vă invita la ședință! 

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

Înainte de a închide ședința vă informez că cel mai probabil în data de 15 

decembrie 2022 ora 10,00, vom avea ședință ordinară, cu prezența fizică a consilierilor, 

la sediul Consiliului Județean Covasna. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


