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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 31 august 2016, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 31 

august 2016, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 202/26 august 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 78/S/26 august 

2016. 

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

locale „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Boricean Cosmin, Calinic Sabin și Deaconu Ion. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

 

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

de invitaţi participă: 

- D-na. Szász Katalin - director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Fülöp Árpád – director economic, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Hajdár Ildikó Izabella – director adjunct, Ansamblul de Dansuri ”Trei 

Scaune - Háromszék”; 

- Dl. Szőcs Levente – director, Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională; 

- Dl. Gáj Nándor – director – Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe; 

- Dl. Marin Gheorghe – primar, Primăria Barcani; 

- Dl. Fodor István – primar, Primăria Bodoc; 

- Dl. Tánczos Ferenc-Szabolcs – primar, Primăria Brateș; 

- Dl. Balázsi Dénes – primar, Primăria Brăduț; 
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- 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. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 7 

iulie 2016, 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 unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 7 iulie 2016.  

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data 

de 16 august 2016, 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 unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 16 august 2016.  

 

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 prezenta proiectul ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 91 

alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Covasna, 

în calitate de inițiator, retrag de pe ordinea de zi proiectele de hotărâri de la punctele 13 

și 17 și anume:  

- Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului înscris în Cf. 

Nr. 23167 Bixad, aflat în domeniul public al județului Covasna, Asociației VINCA 

MINOR, custodele sitului Natura 2000 Ciomad-Bálványos; 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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- Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și coeficienților ce vor 

fi aplicate de S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu 

Județul Covasna. 

 

Totodată, vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă 

trei proiecte de hotărâri, acestea urmând a fi introduse după primul punct de pe 

proiectul ordinii de zi, iar restul proiectelor de hotărâri urmând a fi renumerotate în mod 

corespunzător:  

- Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Barcani; 

- Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Bodoc; 

- Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Brăduț. 

 

Menționez că proiectele de hotărâri a fost prezentate în ședințele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna. 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la modificarea și 

completarea proiectului ordinii de zi. 

Nefiind, supun la vot modificarea și completarea proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea și completarea proiectului ordinii 

de zi.  

 

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

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Brateș; 

2. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Barcani; 

3. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Bodoc; 

4. Proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Brăduț; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2016; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2016; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016; 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pe comune, orașe și municipii pentru 

finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă; 

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

Ansamblului de Dansuri ,,Trei Scaune – Háromszék”; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

11. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

108/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului 

,,Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf − Sfântu 

Gheorghe”; 

14. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca 

membri și ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean 

de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean 

de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” asupra imobilelor − teren și construcții situate în 

municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflate în proprietatea privată a 

județului Covasna; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 76/2016 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

44/2016 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – 

Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 

0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-

DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" limita județului Braşov - 

limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”; 

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

Covasna nr. 16/2016 privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a 

persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea 

serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2016; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și S.C. DEICHMANN 

Comercializare Încălțăminte S.R.L. 

21. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2015; 

22. 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate 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. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi 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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19 și 20 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 15 de pe ordinea de zi 

este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna pentru Comuna Brateș; 

Este prezent domnul primar al Comunei Brateș. Dacă vreți să expuneți în câteva 

cuvinte destinația acestei sume, care de altfel a fost prezentat și în ședința comisiilor de 

specialitate.  

Tánczos Ferenc-Szabolcs: De comuna Brateș aparține și satul Telechia și este 

vorba de podul peste Râul Negru dintre Brateș și Telechia, care a fost deteriorat de ploile 

abundente și este într-o stare atât de degradată încât este periculos traversarea ei și pe 

jos. 

Pentru reabilitarea acestui pod am solicitat sprijinul Consiliul Județean Covasna.   

 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva 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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna pentru Comuna Barcani; 

Cum v-am mai amintit, am propus 65 de mii de lei pentru Comuna Barcani. Rog 

pe domnul primar să prezinte în câteva cuvinte despre ce este vorba.  

Marin Gheorghe: Stimate domnule președinte, stimați consilieri județeni, stimați 

invitați.  

Conform procesului verbal întocmit după viitură reiese că a fost distrus zidul de 

sprijin a malului din beton care e de competența Apelor Române din Buzău. 

A fost afectat de viitură strada adiacentă pârâului Cresteș pe o lungime de 2 km, 

două podețe din beton în zona Calcea, o altă stradă pe o lungime de 1 km, drumul de 

acces spre cătunul Friguras pe o lungime de 1 km și 5 gospodării.  

Noi vă mulțumim pentru ajutor, dacă ne dădeați 30 de mii de lei și acela v-ași 

mulțumii. Nu-i indiferent dacă primim 30 sau 65 de mii. 

Vă mulțumim dar e cam puțin.  

Tamás Sándor: Eu îl cunosc pe domnul prima de mult timp și anul acesta 

împlinește 40 de ani de când lucrează în administrația publică. Este unul dinte cel mai 

longeviv primar, de 26 de ani. Celălalt longeviv primar este primarul din Bodoc, domnul 

Fodor István. 

Noi putem să alocăm bani numai pentru lucrări publice, deci pentru înlăturarea 

altor pagube nu putem să alocăm bani. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna pentru Comuna Bodoc; 

La fel propunem 65 de mii de lei. Este în curs renovarea Școlii Gimnaziale „Henter 

Károly”, unde s-au identificat probleme imprevizibile în structura clădirii și trebuie să fie 

gata pentru că școala începe pe 12 septembrie.  

Pentru asta am propus alocarea sumei de 65 de mii lei.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna pentru Comuna Brăduț; 

Am propus alocarea sumei de 75 de mii lei, este prezent domnul primar și-l rog să 

ne prezinte în câteva cuvinte despre ce este vorba.  

Balázsi Dénes: Stimate domnule președinte, stimați consilieri! 

În data de 22 august a fost o vijelie în Brăduț când a fost smuls în întregime 

acoperișul grădiniței din satul Doboșeni și parțial și acoperișul Școlii Generale tot din 

satul Doboșeni. 

Valoarea totală a pagubelor 140 de mii de lei. 

Suntem deja în curs de reparație, acoperișul grădiniței este făcută deja și urmează 

să începem lucrările la școală ca în data de 12 septembrie să putem începe școala.  

Mulțumesc foarte mult că ați înțeles importanța problemei și ne sprijiniți în 

rezolvarea acesteia.  

Vă mulțumesc foarte mult.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Eu cred că noi trebuie să fim alături și să dăm o mână de ajutor celor care sunt în 

necaz. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Henning László János: În afară de aceste localități au fost și alte localități unde au 

fost astfel de probleme, însă în acele localități unde sumele erau mult mai mari acolo 

împreună cu Prefectura am inițiat proiect de hotărâre de Guvern pentru a primii din 

partea Guvernului sumele necesare. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2016; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016; 

 

Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune - Háromszék” a câștigat o sumăde la 

Fundația Bethlen Gábor pe care trebuie să includem în buget. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șapte 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 2016; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Henning László János: Stimate domnule președinte! 

Ieri în două comisii au fost formulate sugestii în legătură cu suma pentru 

DGASPC pentru avizări ISU, ca sumele ar fi prea mari. 

Am discutat cu doamna director și s-a constatat că acele sume erau prevăzute 

pentru toate clădirile din cadrul DGASPC. 

Momentan se va face pentru numai pentru pozițiile de la Olteni și suma discutată 

cu doamna director este de 84 de mii de lei. 

Dacă aveți și alte întrebări este prezent doamna director și va răspunde.  

Benedek Erika: Este vorba de toate clădirile de la Olteni sau numai clădirea școlii? 
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Henning László János: Este vorba numai de clădirea DGASPC-ului. 

Tamás Sándor: Avem două instituții și momentan este vorba de acele clădiri în 

care sunt desfășurate activități de DGASPC. 

Henning László János: După licitație aceste sume s-ar putea să fie mult mai mici. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea formulată de domnul 

vicepreședinte și propuse de comisii de specialitate.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

modificarea propusă. 

 

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

repartizarea sumelor pe comune, orașe și municipii pentru finanțarea drepturilor 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 

masă; 

 

Materialul a fost dezbătut în ședințele comisiilor de specialitate, dacă aveți 

întrebări este prezent domnul Kiss Imre, inspector șef și va răspunde. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva 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 Ansamblului de Dansuri ,,Trei Scaune – 

Háromszék”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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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 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Rog pe domnul Szilágyi István șef serviciu resurse umane din cadrul Spitalului să 

prezinte pe scurt despre ce este vorba. 

Szilágyi István: Spitalul a propus modificarea statului de funcții și a organigramei 

în sensul că se diminuează numărul posturilor dintr-o secție în sensul că se mută în altă 

secție pentru a asigura necesarul de personal pe termen scurt pentru rezolvarea unor 

deficiențe.   

Avem propuneri de promovare în funcție a unor angajați, sunt 16 la număr și 6 

posturi ocupate se propune a fi mutați în alte secții în vederea protecției sănătății ale 

angajaților având în vedere că au certificate medicale și nu pot efectua gărzi sau ture de 

noapte.  

Propunem 12 posturi pentru transformare în grad, având în vedere că aceste 

posturi au fost scoase la concurs și candidații au făcut dovada unui grad profesional 

inferior, e vorba numai de categoria de asistenți medicali.  

Pentru alte 23 de posturi vacante se solicită mutarea de la o secție la alta în 

vederea scoaterii la concurs și așa vom putea rezolva problema personalului în anumite 

secții.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt intervenții?  

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna; 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 
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Kulcsár-Terza József-György: După legislația în vigoare în ATOP este membru 

și șeful poliției și este de știut faptul că șeful poliției județene este numit interimar în 

această funcție. 

Eu am mai spus că ar fi mai oportun dacă șeful poliției ar fi de etnie maghiară sau 

măcar să fie din județul nostru și nu din alte județe.  

Propun ca în numele Consiliul Județean să formulăm o adresă către Ministerul 

Internelor în care să formulăm aceste propuneri.    

Tamás Sándor: Nu știu dacă Consiliul Județean Covasna poate să formuleze o 

asemenea propunere, dar ATOP-ul care asigură legătura între poliție și cetățeni sigur 

poate formula, pentru că ATOP-ul are atribuiții în acest sens.  

Rog pe domnul vicepreședinte al ATOP-ului să formuleze și eu mă achiesez la 

această scrisoare.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva 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 Proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 108/2016 privind organizarea 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, pe principalele domenii de 

activitate; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva 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 Proiect de hotărâre privind 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului ,,Reabilitarea Spitalului Județean de 

Urgență Dr. Fogolyán Kristóf − Sfântu Gheorghe”; 

 

Uniunea Europeană a prelungit perioada de implementare până la începutul lunii 

noiembrie. Lucrările de reabilitare în procent de 99% sunt finalizate, deci practic suntem 
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la faza de predare a lucrărilor, dar a fost prelungit termenul de efectuarea a plăților 

aferente lucrărilor până la 1 noiembrie 2016. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 Proiect de hotărâre 

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri și ca membri 

supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

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

reprezentanții Consiliului Județean Covasna ca membri și ca membri supleanți în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” 

Sfântu Gheorghe şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea 

membrilor în Consiliul de Administrație, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Propunem ca membrii domnul consilier Dálnoki Lajos 

respectiv domnul director executiv Veres János din cadrul Consiliului Județean. 

Pentru supleanți propunem pe domnul consilier Váncza Tibor-István și d-na 

Veres Ildikó din partea Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt.  

Dacă consilierii propuși acceptă desemnarea? 

Dálnoki Lajos: Accept. 

Váncza Tibor-István: Da, accept. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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

mai departe.  

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” asupra imobilelor − teren și construcții situate în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflate în proprietatea privată a județului Covasna; 
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Dacă vă amintiți, pentru timpul de execuție a lucrărilor reabilitarea spitalului am 

dat în administrarea acestuia un imobil al Consiliului Județean Covasna, este vorba de 

fosta Policlinică Stomatologică de pe strada Spitalului și acum spitalul ne dă înapoi 

dreptul de administrate a acestei clădiri. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 76/2016 privind 

reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale; 

 

Rog pe d-na. consilier Varga-Berde Mária să prezinte despre ce este vorba. 

Varga-Berde Mária: Este vorba de 5 cereri pentru licențe de traseu prin curse 

regulate speciale. Primele 3 sunt cerute de firma S.C. TRANS INTEX S.R.L din Tg. 

Secuiesc care transport muncitorii la Holzindustrie Schweighofer de la Reci de la Zăbala, 

Păpăuți și Tg. Secuiesc.   

Firma S.C. RO-D TRANSPORT S.R.L transportă muncitorii la fabrica de pantaloni 

New Fashion și Zara Moden din Zagon și Lemnia de Sus.  
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Tamás Sándor: Mulțumim. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 44/2016 privind asigurarea 

finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investițiile ,,Modernizare DJ 103B km 

17+750 – 33+150" limita judeţul Braşov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni 

(DN12)”, „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-

Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E” și „Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" 

limita județului Braşov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe”; 

 

Rog pe domnul administrator public Kovács Ödön să prezinte despre ce este 

vorba. 

Kovács Ödön: Consiliul Județean trebuie să dea un acord de principiu pentru 

cheltuielile care nu se finanțează dintr-un program.  

Sunt trei drumuri pe care dorim să reabilităm din diferite programe și acordul de 

principiu se referă la toate cele trei drumuri, dar suma care apare aici adică 798 de mii de 

lei este doar pentru drumul DJ121A Întorsura Buzăului-Boroşneu Mare, care acum e 

propus pentru finanțare din PNDL. PNDL ne solicită acest acord. 

Este o sumă aproximativă pentru că suntem în faza de DALI și după licitație, 

normal această sumă va scădea, deci aproximativ 2% din suma licitată este partea 

Consiliului Județean Covasna.  

La celelalte drumuri când ajungem la valori atunci vom veni cu alte propuneri în 

fața Consiliului Județean pentru a aproba posibilitatea de finanțare.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Rog pe domnul secretar al județului să prezinte materialul în forma modificată.  

Varga Zoltán: Având în vedere cele prezentate de domnul administrator public și 

ținând cont de referatul de completare semnat de domnul Președinte și de Serviciul de 

administrare a drumurilor județene, prin care se propune ca pe lângă modificare să 

trecem și completare dați-mi voie să vă prezinte proiectul de hotărâre în forma 

modificată și completată.  

Prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt intervenții? 

Fazakas Péter: Stimate domnule președinte, stimați colegi! 
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Aș dori să vă întreb cum ați ales acest drum pentru reabilitare, deoarece atât 

din punct de vedere economic cât și din punct de vedere turistic, în județ sunt multe alte 

drumuri mai importante care necesită reabilitare.  

Cunoscând zona știu că acest drum între Valea Mare și Întorsura Buzăului n-a fost 

asfaltat niciodată pentru că era un drum forestier.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Anul trecut am asfaltat mai mult de 100 km de drum și am pornit procedura de 

licitație pentru încă 50 km de drum, vă întreb care ar fi acel drum pe care ar  trebui să 

reabilităm în locul acestuia? 

Fazakas Péter: Sunt multe. De exemplu drumul spre Hilib. 

Tamás Sándor: Vorbim de drum județean.  

Fazakas Péter: Tronsonul Bixad-Bálványos. 

Tamás Sándor: Este drum național. 

Spuneți un drum județean.  

Fazakas Péter: Eu n-am de unde să știu care este drum județean. 

Balázs József-Attila: Din punctul dumneavoastră de vedere toate drumurile 

județene sunt în regulă? 

Tamás Sándor: Nu este totul în regulă. 

Spuneți vă rog care este drumul la care v-ați gândit.  

Balázs József-Attila: Spuneți dumneavoastră care sunt acele drumuri care nu sunt 

în regulă. 

Fazakas Péter: Zagon-Covasna. 

Tamás Sándor: Este drum național. 

Fazakas Péter: Malnaș-Valea Zălanului.  

Tamás Sándor: Este drum comunal. 

În țară sunt trei categorii de drumuri și anume: drum național, drum județean și 

drum comunal.  

În Județul Covasna sunt 260 km drum național, 263 km de drum județean din care 

anul trecut am reabilitat 105 km și acum doi ani 50 km, deci încă avem 100 km de drum 

județean care trebuie modernizat.  

Momentan cel mai important drum județean care trebuie reabilitat este tronsonul 

Sf. Gheorghe -Ilieni – limita cu județul Brașov, pentru care săptămâna aceasta am semnat 

contractul de execuție și lucrările se vor începe până pe 15 septembrie. 

Avem drumul între Moacșa-Leți-Țufalău unde am construit o uzină iar licitația 

pentru lucrările de construire a acestui drum nu s-a finalizat încă, procedura fiind 

atacată. Tot de acest drum aparține și drumul întra Moacșa-Pădureni-Angheluș-

Ghidfalău-Valea Crișului spre zona Baraolt, unde unele tronsoane au fost reabilitate, 

unde circulația este mai intensă, iar pentru restul au fost începute achizițiile pentru 

proiectare. Acest drum merge și spre Întorsura Buzăului prin Boroșneu Mare -Valea 

Mare – Întorsura Buzăului. Pe tronsonul Boroșneu Mare-Boroșneu Mic-Valea Mare a fost 

asfalt și există și acum. 

Am propus reabilitarea acestui drum în trei etape: - prima etapă Boroșneu Mare-

Boroșneu Mic- Valea Mare, a doua etapă Barcani-Mănăstirea de la Întorsura Buzăului și 

a treia etapă cea mai grea între Valea Mare și Mănăstirea de la Întorsura Buzăului. 

Iar acest drum de care a întrebat domnul consilier Fazakas Péter este în rândul 

drumurilor județene și propus spre finanțare la Ministerul de Dezvoltare care de altfel a 
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finanțat adică a cofinanțat și drumul de la Chilieni-Ozun-Bicfalău-limita județului cu 

județul Brașov.  

Vă mulțumesc pentru întrebare și că am avut posibilitatea de a răspunde. 

Morar Cătălin-George: În legătură cu drumul amintit de domnul Fazakas, se știe 

că în județul Covasna sunt trei localități pe acest drum județean și este drumul de 

legătură cu centrul județului și trebuie să se asfalteze pentru că așa este cerut de cetățeni 

ca să poată venii la centrul județului în mod civilizat. 

Tamás Sándor: Sigur, deci mergem înainte.  

Am făcut drumurile principale și acum urmează drumurile secundare și după 

aceea terțiare, ceea ce însemnă drumuri județene.  

Eu nu văd nicio problemă, probabil domnul consilier a văzut ceva ceea ce nu ne-a 

spus.  

Fazakas Péter: Eu am întrebat cum de s-a ales acest drum. Ne-ați explicat cum și 

gata.  

Tamás Sándor: Vă mulțumesc pentru întrebare. Am așteptat deja și m-am și 

pregătit cu răspuns.  

Permiteți-mi să vă prezint pe scurt ce am realizat anul trecut și în primul semestru 

din acest an din Planul strategic Potsa József și ce o să facem până la Crăciun.  

Prezintă un slide show.  

Fazakas Péter: Ce este cu tronsonul Vâlcele-Araci? 

Tamás Sándor: Este DN 13E, începând de la limita județului Brașov-Hăghig-

Vâlcele-Sf. Gheorghe- Reci-Covasna-Zagon-Barcani-Întorsura Buzăului.  

Teacă Florentina: Ultimele două drumuri prezentate care urmează să se facă, vor 

fi asfaltate? 

Tamás Sándor: Da.  

Intenția noastră este să asfaltăm de la Întorsura Buzăului-Boroșneu Mare-Țufalău-

Moacșa și facem acum proiectul pentru tronsonul Moacșa-Pădureni-Angheluș și din 

Angheluș este asfaltat până în Ghidfalău și spre Valea Crișului, drumul acesta se duce 

mai departe prin Vadas spre Aita Medie și Aita Mare. Acolo este drum pietruit dar este 

fără găuri. 

Teacă Florentina: Și DC 14 Comandău? 

Tamás Sándor: Drumul dintre Covasna și Comandău este în proprietatea orașului 

Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna și este o discută între 

executantul lucrărilor la sistemul de apă și Consiliul Județean în ceea ce însemnă 

readucerea la starea inițială a drumului, dar în termen scurt va intra și în proprietatea și 

în administrarea orașului Covasna.  

Noi am alocat și anul trecut și vom aloca și anul acesta bani pentru reabilitare 

pentru că tronsonul respectiv nu corespunde standardelor drumurilor județene și nici nu 

există posibilitate de a lărgi acest drum printre munți în total cu șanț cu tot la 12 m.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Szarvadi Téglás Lóránd: Știu că drumul dintre Bixad- Bálványos-Tg. Secuiesc este 

drum național de cca. 2 ani, dar aș dori să vă întreb dacă se poartă discuții cu Compania 

de Administrare a Drumurilor Național în vederea reabilitării acestui drum?  

Tamás Sándor: Da.  
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Ultima dată la începutul verii am fost la Brașov, la doamna director regional 

și în momentul de față se efectuează studii geologice, pentru a depista exact ce este de 

făcut, pentru că în 4-5 locuri este surpat drumul. 

Doamna director ne-a zis că în acest an se face proiectarea și va propune pentru 

anul viitor includerea în buget reabilitarea tronsonului respectiv.  

De altfel din acest drum de 35 km, în anul 2014, a fost asfaltat 20 de km. 

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

A fost prezentat de domnul secretar al județului forma modificată. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma prezentată de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva?  3 „abțineri” (Balázs József-Attila, Benedek Erika și 

Fazakas Péter) 

Puteți motiva de ce vă abțineți? 

Fazakas Péter: În județ sun drumuri județene sau comunale mai importante, care 

cu ajutor ar trebui reabilitate.  

Tamás Sándor: Spuneți unu dintre ei ca acela să aibă prioritate.  

Fazakas Péter: Am spus deja drumul către Hilib. 

Tamás Sándor: Este drum comunal. 

Fazakas Péter: Să ajutăm pe ei să reabiliteze.  

Tamás Sándor: Am ajutat deja pe Ojdula la fel ca și pe Sânzieni. Am alocat 400 de 

mii de lei.  

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru” și 3 „abțineri” se aprobă 

hotărârea cu modificarea propusă. 

 

Să reluăm punctul patrusprezece.  

Rog pe dl. secretar al județului Covasna Varga Zoltán să explice modul de 

desfăşurare a votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice 

şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

numirea reprezentanților Consiliului Județean Covasna ca membri și ca membri 

supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán 

Kristóf” Sfântu Gheorghe. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul-verbal.  
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Tamás Sándor: Mulțumim. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Covasna Varga Zoltán să prezinte 

Proiectul de hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 16/2016 privind 

stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilități 

precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2016; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna și S.C. DEICHMANN Comercializare Încălțăminte S.R.L.; 

 

S.C. DEICHMANN Comercializare Încălțăminte S.R.L. vrea să doneze suma de 

10.500 de Euro pentru a reabilita curtea Centrului de Plasament de pe Strada Gödri 

Ferencz.  

Eu cred că ar trebui să-i mulțumim și să adoptăm proiectul de hotărâre.  
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzecișiunu al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra situaţiei 

gestionării bunurilor în anul 2015; 

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzecișidoi al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Grüman Róbert-Csongor: Doresc să informez plenul că în perioada 22-29 august 

voi efectua 6 zile de concediu de odihnă. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Tamás Sándor: Dacă sunt și alte probleme de discutat la în cadrul punctului 

Diverse? 

Nu sunt.  

Și eu doresc să informez plenul Consiliul Județean că în data de 5 august și în 

perioada 17-19 august am efectuat 4 zile de concediu de odihnă.  

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 
 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


