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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

data de 15 decembrie 2022, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 15 

decembrie 2022, ora 10,00, care probabil este ultima ședință din acest an, 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. 311/09 decembrie 2022, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 152/S/09 decembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” și „Háromszék”. 

 

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 27 de consilieri județeni din 

cei 30 în funcţie, lipsind consilierii Calinic Sabin, Kelemen Szilárd-Péter și Orbán 

Miklós, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 

sunt 28 de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 27 consilieri judeţeni din cei 30 

în funcţie, 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:  

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidența a 

Persoanei Covasna; 

- Dl. Török Sándor – director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA; 

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

de 24 noiembrie 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 24 noiembrie 2022. 

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 7 decembrie 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 7 decembrie 2022. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de astăzi v-au fost puse 

la dispoziție în format electronic 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 7/2022 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022. 

 

Urgența adoptării acestei hotărâri constă în faptul că evenimentele la care 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna intenționează să 

participe, se vor desfășura la începutul anului viitor și înscrierile trebuie finalizate în 

anul curent pentru a beneficia de reducerile oferite pentru înregistrarea în timp. 

Acest lucru atrage după sine achitarea unei sume în avans în anul 2022, care nu a fost 

prevăzut în bugetul existent. Este vorba de suma de 50 de mii de lei. 

 

Subliniez că Proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisiile de specialitate. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

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

 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumei de 594,64 mii lei corespunzător cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar peste limita stabilită de 32.994 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau 

serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna pe 

anul 2023; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza 

fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO 

BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor 

reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor-Leț; 

7. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor 

depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv 

de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 112/2006 privind arondarea localităților la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Covasna; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

Județean Covasna nr. 55/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”; 

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

Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 118/2022 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 
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13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 7/2022 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022; 

15. Diverse 

 

Înainte de aprobarea ordinii de zi, vă informez că, toate proiectele de hotărâri 

au fost avizate favorabil în comisiile de specialitate.  

 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 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 de la punctele 7, 8, 9, 10,11, 12 și 13 

este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință majorităţii,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 14 este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2022; 

 

Am avut câteva economii în acest an, am strâns cureaua și avem o economie de 880 

mii lei la cheltuielile de personal la aparatul propriu al Consiliului Județean Covasna și 

propunem diminuarea cheltuielilor de personal. 

Nu în toate unitățile administrativ teritoriale se întâmplă așa, dar noi ne 

concentrăm întotdeauna mai ales pe investiții și mai puțin pe cheltuieli de personal. 

Totodată este vorba și de includerea în bugetul județului a sumei din 

sponsorizare pe care am primit de la Societatea HS Timber Productions Reci SRL. 

Data trecută am adoptat hotărârea cu privire la acceptarea sumei de 393,66 mii lei 

reprezentând sponsorizare și banii au intrat în contul nostru, din care vom cumpăra o 
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ambulanță SMURD tip B2 pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

”Mihai Viteazul” al Județului Covasna. 

Diminuăm și cheltuielile de personal la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna cu 3 milioane de lei. 

Majorăm cheltuielile la proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile 

”Reabilitarea Muzeului National Secuiesc” cu suma de 1.700 mii lei, reprezentând 

cheltuieli eligibile necesare finalizării proiectului, majorăm cu 800 de mii lei cheltuielile 

proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile ”Extindere, modernizare Școala 

Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie”. 

La fel majorăm la Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” bugetul 

de venituri și cheltuieli cu 1.330 mii lei, reprezentând sume alocate din bugetul 

Județului Covasna pentru acordarea voucherelor de vacanță cuvenite salariaților pe 

anul 2022. 

Ne-am înțeles cu domnul manager, care este prezent la ședință, dar și cu 

Sindicatul angajaților din Spitalul Județean. 

Majorăm bugetul Spitalului cu 1.419 mii de lei, sume provenite din contractul 

încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate.  

 

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 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022; 

 

Asta înseamnă patru proiecte câștigate de Centrul de cultură, instituție subordonată 

Consiliului Județean Covasna, în valoare de 5.550 de mii de HUF, adică cca. 62 de mii de lei, 

care au fost câștigate de la diferite fundații, din diferite proiecte care sunt enumerate în 

anexa la proiectul de hotărâre. 

 

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 

rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Drumuri și Poduri Covasna 

S.A. pe anul 2022; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: La acest punct nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții 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 Váncza Tibor-István, conform art. 228 

alin. (1) și (2) din OUG 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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 594,64 mii lei corespunzător 

cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar peste limita stabilită de 32.994 

mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna;  

 

Față de începutul anului, s-a încasat suma de 594,64 de mii de lei în plus, care 

reprezintă 6% din impozitul pe venit încasat și care, conform legii bugetului, trebuie 

împărțit unităților administrativ-teritoriale de către Consiliul Județean Covasna.  

Doresc să vă informez, că noi am împărțit această sumă, care nu este mare. 

Împărțirea s-a realizat proporțional locuitorilor, însă în anexă figurează numai 18 

unități administrativ-teritoriale din 45. 

Asta înseamnă că primarii s-au înțeles între ei și au cumulat banii în felul următor: 

pentru Spitalul din Târgu Secuiesc au donat Dalnic, Turia și Poian și așa a ieșit la Târgu 

Secuiesc 69 de mii de lei. 

Zona Baraoltului, deci Baraolt, Vârghiș, Bățani, Brăduț, Aita Mare și Belin au donat 

pentru Spitalul din Baraolt. 

Toți din jurul orașului Covasna, deci Covasna, Zăbala, Zagon, Comandău și Brateș 

au donat pentru întreținerea drumului între Covasna și Comandău. 

Pentru a cumpăra lemne pentru Unitatea de Pompieri din Brețcu au donat Brețcu, 

Lemnia și Mereni. 

Aproape toți din zona municipiului Sfântu Gheorghe, deci Sfântu Gheorghe, Bixad, 

Malnaș, Micfalău, Bodoc, Arcuș, Valea Crișului, Ghidfalău, Reci, Ilieni, Chichiș și Vâlcele, 

au donat pentru a termina lucrările la sistemul de alimentare cu apă în Micfalău.  

În zona Buzaelor, Întorsura Buzăului și Barcani au dat pentru Sita Buzăului. 
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Restul au primit banii cuveniți după  numărul locuitorilor din comunitatea 

respectivă.  

 

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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea 

Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2023; 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții 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 Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării 

nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de 

eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț. 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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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 OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se numesc 

trei consilieri județeni în comisia de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul 

programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” și trei 

consilieri județeni în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea 

documentațiilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea 

sportului de performanță”, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri, ca fiecare grup de consilieri 

să aibă câte un reprezentant în cele două comisii. 

Henning Laszlo-Ianos: Fracțiunea UDMR propune în comisia de evaluare pe 

domnul consilier Nagy Zoltán, iar în comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul 

consilier Gáj Nándor. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Floroian Stelian Olimpiu: În comisia de evaluare propunem pe domnul Leaua 

Jănel și în comisia de contestații pe doamna Muntean Felicia-Maria. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Fazakas Péter: În comisia de contestații propun pe domnul Taierling Johann. 

Taierling Johann: În comisia de evaluare propun pe domnul Fazakas Péter. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

 

Persoanele desemnate acceptă desemnarea. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct și mergem 

mai departe. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2006 privind 

arondarea localităților la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor 

din județul Covasna; 

 

Comuna Barcani a făcut toată tema de acasă, este prezent și domnul Oláh-Badi 

Csaba care răspunde la întrebări dacă sunt.  
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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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 55/2021 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”; 

 

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. 
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La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum; 

 

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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2022 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 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? 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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Serviciului Public 

Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 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? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 7/2022 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022; 

 

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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Henning Laszlo-Ianos: Informez plenul Consiliului Județean Covasna că voi 

efectua 5 zile de concediu de odihnă începând cu 30 decembrie 2022.  

Consiliul a luat act în unanimitate de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Jakab István-Barna: În perioada 25-27 noiembrie 2022 am fost într-o delegație 

oficială în Ungaria.  

Consiliul a luat act în unanimitate de informarea domnului vicepreședinte 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Totodată și eu am obligația să vă informez că am fost la Budapesta, la o conferință 

internațională privind activitatea agricolă din bazinul Carpatic.  

Consiliul a luat act în unanimitate de informarea domnului președinte 

 

S-au confecționat buletinele de vot, așa că reluăm punctul șapte de pe ordinea de 

zi.  

 

Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe domnul secretar general al județului 

Sztakics István Attila să explice modul de desfăşurare a votării, colegii să distribuie 

buletinele de vot, iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, 

după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia numărare a voturilor va număra voturile şi va 

încheia procesul verbal. 
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După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei numărare a voturilor, să 

prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

 

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar general al județului Sztakics István Attila, să prezinte 

Proiectul de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Prezintă Proiectul de hotărâre. 

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.  

 

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. 

 

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

Vă mulțumesc nu numai pentru participarea la ședința de astăzi, dar vă 

mulțumesc pentru munca, înțelegerea și pentru colaborarea prietenoasă pe care am 

avut în tot anul! 

Vă invit să ciocnim un pahar de șampanie. 

Vă urez sărbători fericite! 

Dacă nu ne vedem, atunci vă urez La mulți ani! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


