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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data 

de 19 septembrie 2017, ora 14,00 

 

 

 Tánczos Ferenc-Szabolcs - primar, Primăria Brateș 

Stimate domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnul manager, domnul 

secretar, doamnelor și domnilor consilieri. 

Vă salut în comuna Brateș.  

Este o onoare pentru noi că țineți la noi ședința de astăzi.  

Permiteți-mi să vă prezint câteva lucruri foarte importante din viața comunei Brateș, 

niște lucruri foarte esențiale și niște investiții pe care încercăm să le terminăm, dar fără ajutorul 

dumneavoastră nu reușim.  

Trebuie știut că Comuna Brateș este alcătuit din sate mici Telechia, Pachia și Brateș și 

numărul de locuitori nu depășește 1500. 

Veniturile anuale ale primăriei ajung la maximum până la 350 de mii de lei, care este 

forte puțin și din care nu putem să facem investiții.  

Totuși aș dori să vă enumer câteva investiții care sunt în derulare în comuna noastră și la 

care am primit ajutor din partea Consiliului Județean de când sunt eu primarul comunei. 

Prima investiție este sistemul de canalizare în comuna Brateș și care ar costa în jur de 2 

de milioane de euro la care contribuția primăriei este de 20%, care este mai mult de 400 de mii 

de euro, sumă pe care nu le putem plăti fără ajutor. 

Este în derulare și proiectul sistemului apă potabilă în Comuna Brateș, care este un 

proiect destul de mare și anume de 1,5 milioane de euro la care contribuția este în jur de 5%, 

care la fel ne depășește. 

Pe lângă aceste proiecte mari avem și proiecte mici, pe care împreună cu dumneavoastră 

încercăm să le realizăm, cum ar fi modernizarea dispensarului medical, modernizarea 

vestiarului de la sala sportivă din satul Telechia și cel mai important este cofinanțarea pe care 

am primit de la Consiliului Județean și din partea Școlii Populare de Arte și Meserii pentru 

există și la noi în Comună secția fanfară a Școlii Populare, unde învață 23 de elevi să cântă la 

fanfară.  

Aceste investiții fără sprijinul dumneavoastră nu puteam să le realizăm și de aceea vă 

rog să ne ajutați cum puteți și când puteți ca să realizăm investițiile.  

Anul trecut am avut o investiție destul de mare , în satul Telechia pe pârâul Negru am 

avut un pod care era așa de degradată că trebuia închis și în 6 luni de zile, cu ajutorul 

dumneavoastră am reușit să-l consolidăm, care acum este gata și poate fi folosit de locuitorii din 

Telechia și nu numai.   

Acest lucru este foarte important pentru locuitorii comunei Brateș.  

Este de știut că mai mult de 75% din locuitorii comunei trăiesc din agricultură și tocmai 

de aceea, anul aceste încercăm să reabilităm încă un pod la Brateș, care trece pe pârâul Covasna 

care este în stare în care era și podul reabilitat anul trecut de la Telechia. 

Conform expertizei podul acela de mult trebuia să fi închis. Nici nu-i de mirare pentru 

că este un pod de mai mult 50 ani, construit cu tehnologia veche, cu stâlpi din lemn, care s-au 

deteriorat în 50 de ani. 

Noi am încercat să cerem sprijin și de la Guvernul României, dar deocamdată am primit 

răspuns negativ și de aceea am apelat la ajutorul dumneavoastră pentru că este o problemă 

destul de stringentă. 
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Vă rog încă o dată, să analizați lucrurile și dacă puteți să ne ajutați. 

Mulțumesc frumos!  

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Mulțumim domnului primar nu numai pentru discurs ci și pentru invitație. 

Desigur nu am venit întâmplător la Brateș, pentru că la primul punct de proiectul 

ordinii de zi este un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui sprijin financiar de 200 de 

mii de lei Comunei Brateș, pentru reabilitarea podului de pe pârâul Covasna. 

Cum a amintit și domnul primar, am pregătit un proiect de hotărâre de Guvern pe care 

am semnat împreună cu domnul Prefect la care Guvernul acum două săptămâni ne-a răspuns 

că nu sunt fonduri și că cei de la Brateș să caute alte soluții pentru rezolvarea problemei.  

Cei de la Brateș au căutat și împreună am și găsit o soluție pentru această problemă.  

Ideea noastră este să-l ajutăm pe acele comunități care vor să se dezvolte, care au planuri 

pentru viitor. 

Avem exemple bune cum este atât comuna Brateș cât și comuna Zagon. 

La punctul doi de pe proiectul ordinii de zi avem un proiect de hotărâre care se referă la 

acordarea unui sprijin financiar pentru reabilitarea a două poduri din comuna Zagon.  

Și în viitor vom sprijinii pe acele localități care au idei bune, unde sunt proiecte viabile și 

care pot depune și contribuția proprie.  

Din acest punct de vedere anul trecut am sprijinit pe localitățile Barcani , Brăduți, Zagon, 

Bodoc și mai înainte pe localitățile Turia, Întorsura Buzăului pentru refacerea icoanelor din 

biserica ortodoxă.  

Profit de ocazie și-l salut pe domnul părinte, pe domnul director al școlii și bine înțeles 

pe toți cei care au venit să vadă cum decurge o ședință a Consiliului Județean Covasna.  

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 19 

septembrie 2017, ora 14,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din 

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

ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 366/18 septembrie 

2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 101/S/18 septembrie 2017. 

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

„Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi „Háromszék”. 

 

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

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

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 17 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. 

Lipsesc consilierii Benedek Erika, Boriciean Cosmin, Calinic Sabin, Cseh Csaba, Floroian Stelian 

Olimpiu, Kiss Imre, Klárik Attila, Lukács László, Nagy Iosif, Orbán Miklós, Pethő István, 

Szarvadi Tégás Lóránd, Teacă Florentina și Váncza Tibor-István. 

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: 

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

- Dl. Kis József - primar, Primăria Zagon; 

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

Kristóf”; 
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- Dl. Kozsokár Attila –director - Gospodărie Comunală S.A. – Sfântu 

Gheorghe; 

- 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. 

 

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 vă rog să fiți de acord cu completarea 

proiectului ordinii de zi cu încă două materiale și anume: 

 

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

147/2016 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. 

2. Luare de poziție al Consiliului Județean Covasna cu privire la noua lege a Educației 

din Ucraina care este împotriva minorităților. 

 

Vă consult dacă aveți observații/propuneri? 

Nu sunt. 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerea domnului preşedinte. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  

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

Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Brateș; 

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

Consiliului Județean Covasna pentru Comuna Zagon; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului județului 

Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. – 

Sfântu Gheorghe; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului județului 

Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe; 

5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” -Sfîntu Gheorghe pentru întocmirea documentației necesară obținerii autorizației 

de construire pentru lucrarea ”Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul Judeţean 

de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -Sfîntu Gheorghe” în numele și pentru Județul Covasna, 

în vederea participării Județului Covasna la apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2.B; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie şi 

a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în 

vederea creşterii performanţei energetice – Clădirea Boli Infecţioase”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” -Sfîntu Gheorghe cu proiectul „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii 

performanţei energetice – Clădirea Boli Infecţioase” în cadrul Programului Operaţional 
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Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea 

B - Clădiri Publice; 

8. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 147/2016 

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. 

9. Luare de poziție a Consiliului Județean Covasna: Noua lege a Educaţiei din Ucraina este 

împotriva minorităţilor. 

 

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? 17 de voturi  

Cine este contra? - 

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, 7 și 8 pentru adoptarea cărora 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 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Covasna pentru 

Comuna Brateș; 

 

Cum v-am spus este vorba de un sprijin financiar Comunei Brateș pentru reconstruirea 

podului peste pârâul 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? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 
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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 Zagon; 

 

Este vorba de alocarea sumei de 50 de mii de lei pentru, comuna Zagon în vederea 

renovării unui pod și unui pod pietonal, ca să nu fie rupt în două comuna și cele două poduri 

au fost deteriorate în mare măsură de ploile abundente din luna iunie. 

 

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

ridicat? 

Deaconu Ion: Pe domnul primar al comunei Zagon întreb: Ce doriți să faceți cu acești 

bani? 

Kis József: Donule președinte,domnul primar gazdă, doamnelor și domnilor consilieri și 

stimați invitați. 

Ceva nu a fost înțeles bine, pentru acela este un pod de trecere pietonală și nu este vorba 

de acel pod pe care se pot circula mașini până la 7,5 tone pentru care tot cu ajutorul 

dumneavoastră am primit suma de 200 de mii de lei. 

La lucrarea pe care am început din surse proprii am alocat 150 de mii de lei, deci au fost 

alocate în total 350 de mii de lei, iar investiția conform expertizei a ajuns la 550 de mii de lei.  

Am demarat lucrarea și în timpul lucrărilor au intervenit o inundație din cauza 

precipitațiilor și a afectat lucrările pe care le am început. 

A trebuit să convocăm din nou Comisia pentru situații de urgență, desigur am respectat 

legea. 

A venit comisia de la prefectură care ne-a obligat să facem expertiză, peste expertiză și 

peste expertiză. 

Pe urmă ne au obligat să facem din nou studiu de fezabilitate și proiect tehnic., unde s-a 

calculat numai aceea distrugere care a intervenit pe moment și a cărei valoare înseamnă 125 de 

mii de lei, plus podul pietonal despre care se vorbește, a fost luat în totalitate de apă.  

Trebuie știut un lucru: Comuna Zagon este împărțit în două de pârâul Zagon, 70% în 

partea a stânga, iar 30% în partea dreaptă. 

Eu n-ași dori să fac politică din această problemă, dar alții voi face. 

De ce? 

Pe pârâul Zagon sunt două poduri, pe unul, conform expertizei, n-are voie să circule 

mașinile de tonaj mai mare de cât 7,5 tone, iar la celălalt pod, pentru care s-a cerut expertiză, iar 

la expertiză s-a cerut și contraexpertiză, după care s-a făcut studiul de fezabilitate, după care s-a 

făcut proiectul tehnic, care ne-a costat 8,5 miliarde de lei, plătit în 12 ani de zile unde nu s-a 

alocat nici un ban.  

Acest pod este într-o stare atât de degradată încât la o mică viitură va fi luat cu totul, 

cum a fost luat și podul pietonal.  

Nu vreau să mă laud că problemele financiare ale mele, dar n-am cum să plătesc 8,5 

miliarde de lei din surse proprii. De 12 ani de zile tot mă lupt, dar nu cu sabia și pot spune că 

imediat din acte pot să fac pod de trecere peste acest pârâu.  

Cine nu mă crede, poată să vină să vadă, dacă acel pod va fi luat de ape comuna va fi 

împărțită în două și n-o să am altceva de cerut decât elicopter.  

Și problema de care am zis că pe urmă va fi problemă politică se ivește din faptul, nu 

știu cum s-a întâmplat, că pe partea stângă a pârâului stau cetățenii de etnie română, iar pe 

partea dreaptă de etnie maghiară. 

Cine o să fie de vină că nici pe jos nu putem trece nici măcar în centrul comunei? 

Nai cum să treci dealul, nici spre Păpăuți și nici spre Barcani.  

Deci este o greșeală aici. 

Când am auzit că este vorba de 50 mii de lei la asta m-am gândit.  
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Vă spun sincer eu n-am ce face cu 50 de mii de lei.  

Trebuie să înțeleagă atât Guvernul cât și Prefectura despre ce este vorba. 

Dacă aveți adresa lor în față puteți să citiți ce răspunde Guvernul României.  

Nu este prima oară când am cerut ajutor. 

Nu știu ce să fac dacă cineva nu înțelege aceste probleme serioase, aceste probleme 

esențiale. 

Să dea Dumnezeul să nu mai plouă, dar atunci va venii seceta și o să avem probleme cu 

agricultura. 

Domnul consilier bine a pus întrebarea, ca pentru ce folosesc acești 50 de mii de lei. 

Și acum, la podul Duca, am făcut contractul în așa fel încât să pot să fac un pod de 

trecere măcar pentru 7,5 tone, pentru că în caz de necesitate să putem trece măcar cu căruța. 

Autobuzele sau mașinile de mare tonaj să fie blocate să rămână acolo.  

Deci este o problemă foarte serioasă.  

Sigur, fiecare locale are problemele lui, n-ași dori nici să mă laud, nici să critic pe nimeni, 

dar din toate punctele de vedere Comuna Zagon este pus la punct, are infrastructură, apă, 

canalizare și nu numai în localitate Zagon ci și în localitatea aparținătoare care este așa de mare 

ca cele trei localități din Comuna Brateș.  

Colegul a zis că are 1500 de locuitori, iar la noi Satul Păpăuți are atâta.  

Acum 50 de ani au fost trei poduri care venea de la Zagon spre Brateș, una venea direct 

Zagon-Brateș, celălalt Zagon-Păpăuț-Telechia și inclusiv a fost calea ferată îngustă.   

Dacă în anii 1920 s-a putut construi, s-a putut aloca sume și eu din anul 2000 de când 

sunt primar tot mă plâng și dacă se întâmplă ceva, eu ca primar o să fiu tras la răspundere, dar 

pot să mă acopăr cu un tanc de hârtii. 

Se poate vedea cum m-a ajutat Prefectura, mai puțin Consiliul Județean Covasna care 

ne-a ajutat. 

Trebuie să înțelegeți că și eu am multe proiecte câștigate pentru anul 2017, unde am 

nevoie de resurse financiare proprii și la aceste investiții de sute de miliarde de lei n-am de 

unde să le scot. 

N-ași dori să vă jignesc că refuz această sumă de 50 de mii de lei, dar vă rog să mă 

înțelegeți că n-am ce face cu el. 

Nu pot să încep lucrarea. 

Ce să fac cu 50 de mii de lei? 

125 de mii de lei ne trebuie să refacem ce a fost distrus de viitură în timpul lucrărilor. 

Vă rog să mă înțelegeți, dacă n-o să fie rectificare de buget din surse proprii trebuie să 

asigur 125 de mii de lei, ca să termin măcar un pod și nu să încep și podul celălalt.  

Este vorba de o neînțelegere domnul președinte.  

Sunt dosare peste dosare depuse și la Prefectură.  

Am făcut foarte multe intervenții și la Prefectură dar fără rezultat.  

Tamás Sándor: Domnul primar are dreptate, Guvernul ne-a răspuns că Ministerul 

Finanțelor a restituit neavizat proiectul nostru de Hotărâre de Guvern, deoarece 

disponibilitățile fondului de intervenție la disponibilitatea Guvernului sunt insuficiente.  

Domnul primar are dreptate pe deoparte, iar pe de altă parte avem Hotărârea 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență care funcționează lângă Prefectură și acolo 

figurează „în total consolidarea podului Duca este de 111 mii de lei”. 

Kis József: Ce a fost distrus în timpul lucrărilor.  

În total 300 de milioane.  

Tamás Sándor: Noi nu putem să dăm mai mult decât ceea ce figurează în procesul 

verbal al Comitetului ISU, însă dacă comuna obține o nouă hotărâre a Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență în acest sen, noi suntem dispuși să dăm și o sumă mai mare. 

Kis József: Trebuie să obținem pentru că este vorba de o greșeală. 
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Tamás Sándor: Le Prefectură figurează „Refacerea podețului pietonal 13 mii de lei”, 

noi putem să alocăm sume, din fonul nostru pentru situații de urgență, numai pe baza actelor 

emise de Prefectură.  

Kis József: Nu știam că Prefectura în așa fel lucrează.  

Aceste calculații așa ne-au venit de la expertiza de la București. 

Să nu vă supărați, dar trebuie să refuz această sumă. 

Nu se poate ca pentru un pod de la Brateș, care deservește două localități, se dau 200 de 

mii de lei și pentru un pod care împarte în două o comună, de două ori mai mare decât întreaga 

comună Brateș, și alte posibilitate de trecere nu avem, se dau 50 de mii de lei. 

Deci, sunt nevoit să refuz această sumă. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveți alte intervenții? 

Fazakas Péter: Podul pentru care am alocat 200 de mii de lei este gata? 

Tamás Sándor: Valoarea totală este 434 mii de lei, din care noi am alocat suma de 200 de 

mii de lei și anul acesta ar trebui să fie gata. 

Kis József: Doamnelor și domnilor consilieri, dacă se poate relua la o altă ședință această 

problemă ca să clarificăm la Prefectură sumele din procesul verbal, pentru este vorba de 

neînțelegere.  

Hennig László János: Domnul primar, noi avem anexat hotărârea Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență și conform acestei hotărâri s-a luat această decizie.  

Kis József: Ca să ne înțelegem, această sumă de 125 de mii de lei este valoarea 

distrugerilor din timpul lucrărilor. 

Eu n-am ce face cu 50 de mii de lei.   

Tamás Sándor: Atunci, ce ziceți să nu adoptăm hotărârea? 

Kis József: Să nu adoptați acum, pentru că eu ar trebui să clarific lucrurile, după care la 

o ședință ulterioară să reluați problema.  

Tamás Sándor: Bine, dar atunci ar trebui să veniți cu actele de la Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență.  

Kis József: Eu vă mulțumesc pentru înțelegere și vă garantez că în 2 zile depun 

problema atât la dumneavoastră cât și la Prefectură, ca să nu avem probleme.  

Deci, 50 de mii de lei nu-mi ajunge nici pentru proiect.  

Tamás Sándor: Propun amânarea proiectului de hotărâre până la o dată ulterioară. 

 

Supun la vot propunerea de amânare a proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă amânarea proiectului de 

hotărâre, la solicitarea primarului Comunei Zagon în vederea completării documentației de 

evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice din lina iulie 2017, până la o 

dată ulterioară. 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală a 

Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 



 8 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 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 

acordarea unui mandat special reprezentantului județului Covasna în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

împuternicirea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -Sfîntu Gheorghe pentru 

întocmirea documentației necesară obținerii autorizației de construire pentru lucrarea 

”Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -

Sfîntu Gheorghe” în numele și pentru Județul Covasna, în vederea participării Județului 

Covasna la apelul de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2.B; 

 

Având în vedere că toate imobilele sunt ale Județului Covasna și în administrarea 

Spitalului Județean de Urgenţă, noi trebuie să dăm o împuternicire Spitalului pentru a demara 

lucrările la acest proiect care valorează cca. 1,5 milioane de euro.  

Dacă sunt intervenții? 

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, din greșeală nu s-a trecut în proiectul de 

hotărâre că se împuternicește Spitalul, reprezentat prin manager. 

Tamás Sándor: Deci, se împuternicește Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” -Sfîntu Gheorghe, reprezentat prin András Nagy Róbert, manager. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul secretar.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu modificarea 

propusă. 

 

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

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici 
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pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei 

energetice – Clădirea Boli Infecţioase”; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

participării Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” -Sfîntu Gheorghe cu 

proiectul „Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice – Clădirea Boli 

Infecţioase” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice; 

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 147/2016 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. 

 

În urma modificării salariului minim s-au modificat și aceste coeficienți și de aceea 

trebuie să abrogăm hotărârea în cauză. 

Desigur, după abrogare, la o ședință ulterioară vom adopta și noii coeficienți. 

 

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

ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Luare de poziție a Consiliului Județean 

Covasna: Noua lege a Educaţiei din Ucraina este împotriva minorităţilor. 

 

Permiteți-mi să vă prezint materialul. 

Domnul președinte prezintă materialul. 

Înaintea ședinței ne-am consultat cu toți cei prezenți, dar totuși vă întreb dacă aveți 

observații în legătură cu materialul prezentat? 

Nu sunt.  

 

Dacă sunteți de acord vă rog să vă exprimați acordul prin vot.  

 

Cine este pentru? 17 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 17 de voturi „pentru”, se aprobă Luarea de poziție.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Următoarea ședință ordinară vom avea pe data de 29 septembrie 2017, ora 12,00. 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


