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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 6 noiembrie 2017, ora 14,00
Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 6 noiembrie 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. 386/03 noiembrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 122/S/03 noiembrie 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 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Ambrus József, Calinic Sabin și Floroian Stelian-Olimpiu.
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. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf”;

-

D-na Vass Mária – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

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,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi și
proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, au fost avizate de cele șase comisii de
specialitate.
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Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna
pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi – SIC
”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile oficiale FRB și FIBA, sezon
competițional 2017 – 2018 (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa României,
Liga 1 și FIBA Eurocup)”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul ”Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces
ambulanțe” în cadrul proiectului ”Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul
Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
109/2017 privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare drum
județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt,
Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până
la limita județ Augustin și Măieruș” precum și participarea Județului Covasna cu
acest proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară
6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de
investiții 6.1 -stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 121/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum
județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt,
Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până
la limită județ Augustin și Măieruș”;
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 urmăroarele investiții: ,,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 MareBoroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A Leț - Moacșa Km
22+550-km 28+460" și „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste
pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și
drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu
pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 35/2015 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 121 A Leț Moacșa Km 22+550-km 28+460, DN13E-DN11";
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr. 38/2017 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru investiţia „Demolare Pod Metalic existent și construire
pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul
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judeţean DJ 131 și drumul județean DJ
121A, devierea circulației de pe drumul
județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare
pentru obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului „Închiderea Centrului
de plasament nr. 6 Olteni”.
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 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 ședință, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 3 și 5, pentru adoptarea cărora este necesar votul majorității
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 bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi – SIC ”Participarea ACS Sepsi
Sic în competițiile oficiale FRB și FIBA, sezon competițional 2017 – 2018 (Liga Națională
de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup)”;
Lénárt Adolf: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumesc.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?

27 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Lénárt Adolf.)
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Extinderea
unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe” în cadrul proiectului
”Extinderea unității de primire urgențe la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán
Kristóf” – 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 109/2017 privind aprobarea
proiectului de investiții cu titlul „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov”
de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna
de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș” precum
și participarea Județului Covasna cu acest proiect în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 -stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 121/2017 privind
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico
– economici pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Brașov” de
la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson Covasna de
la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul 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 urmăroarele investiții: ,,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 BuzăuluiValea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”, „Modernizare DJ 121 A Leț Moacșa Km 22+550-km 28+460" și „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou
peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131
și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod
provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 35/2015 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
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de investiţie „Modernizare DJ 121 A Leț - Moacșa Km 22+550-km 28+460, DN13EDN11";
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr. 38/2017 privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia
„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și
reamenajarea intersecției între drumul judeţean DJ 131 și drumul județean DJ 121A,
devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita
Mare, judeţul 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru obiectivele de investiții
realizate în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni”.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Este vorba de proiectarea a 3 case familiale, 2 la Baraolt și 1 la Întorsura Buzăului.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

28 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre prezentat.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Cel mai probabil ședința ordinară pe luna noiembrie vom avea pe data de 29
noiembrie 2017, ora 12,00, miercuri pentru că ziua de joi va fi zi de sărbătoare.
Benedek Erika: Dacă se poate să ținem puțin mai târziu, de la ora 14,00.
Tamás Sándor: Atunci să ținem de la ora 14,00 dacă vă convine.
Deci, vom avea ședința ordinară pe data de 29 noiembrie 2017, ora 14,00.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

