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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 28 noiembrie 2017, ora 10,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28
noiembrie 2017, ora 10,00 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. 401/22 noiembrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 129/S/22
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 26 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Benedek Erika, Cseh Csaba, Lénárt Adolf, Morar CătălinGeorge și Szarvadi Téglás Lóránd.
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. Vargha Mihály-Béla – director, Muzeul Național Secuiesc;

-

Dl. Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe;

-

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

Dl. Könczei Csaba – director, Direcția pentru Agricultură a Județului 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.
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Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
27 octombrie 2017, 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?
26 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 27 octombrie 2017.
La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna
din data de 06 noiembrie 2017, 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?
26 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 06 noiembrie 2017.
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, rog să fiți de acord cu
completarea proiectului ordinii de zi cu încă șase proiecte de hotărâri și anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare pod pe
DJ 121A, km 22+946 ";
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „ Înlocuire podeț
pe DJ 121A, km 23+985 ";
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 MareDN 13E”, „Modernizare DJ 121 A Leț - Moacșa Km 22+550-km 28+460" și „Demolare
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4.

5.

6.

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 privind aprobarea proiectului „Reabilitare drum județean "Interjud
Covasna - Harghita" – Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621” finanțat 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, respectiv a cheltuielilor
legate de proiect precum și a acordului de parteneriat;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
122/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum județean
„Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției 51 din anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 38/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al județului;
Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisiile de specialitate.
Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de
20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură pe anul 2017;
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, în conformitate cu
prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în vederea elaborării
proiectelor de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2017;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național
Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum;
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole
pentru anul fiscal 2018, în vederea stabilirii venitului net din cedarea folosinței
bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Proiect de hotărâre privind darea în
administrarea
Muzeului
Național
Secuiesc a imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, Județul
Covasna, aflat în proprietatea privată a Județului Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Convenției de asociere între Județul
Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna și Fundaţia SERA ROMANIA, pentru înfiinţarea unei
Case de tip familial;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Acordului de asociere/parteneriat
dintre Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna și Fundaţia SERA ROMANIA,
pentru implementarea proiectului „Prevenirea instituționalizării/reintegrării în
familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială.”
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare pod pe
DJ 121A, km 22+946 ";
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „ Înlocuire podeț
pe DJ 121A, km 23+985 ";
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 MareDN 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 privind aprobarea proiectului „Reabilitare drum județean "Interjud
Covasna - Harghita" – Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621” finanțat 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, respectiv a cheltuielilor
legate de proiect precum și a acordului de parteneriat;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
122/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Reabilitare drum județean
„Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției 51 din anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 38/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al județului;
Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor în anul 2016;
Diverse.
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-

vicepreședinte Grüman RóbertInformarea
scrisă
a
domnului
Csongor cu privire la efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 29
noiembrie 2017, respectiv 5 zile în perioada 11-15 decembrie 2017.
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?
26 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 în funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la
punctele 4, 5, 10, 11 și 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor prezenți la şedinţă;
– pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 7 și 15 este necesar votul
a 2/3 al consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de
infrastructură pe anul 2017;
Rectificarea bugetului vizează mai multe proiecte.
Doresc să vă spun, că dacă î-mi amintesc bine, este primul an când nu s-a acordat
rectificare până la luna noiembrie, în ceea ce înseamnă rectificarea bugetelor locale.
În luna noiembrie au fost două rectificări de buget, din partea Guvernului. Cu
precădere am primit pentru protecția copilului suma de 7 milioane de lei și o sumă
minimă pentru echilibrarea bugetelor locale, ceea ce însemnă 803 de mii de lei pe nivel
județean, din care 80% a fost repartizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice în baza
unei scheme complicate și 20 % va fi repartizat de Consiliul Județean Covasna, fiind
vorba de 161 de mii de lei împărțit la 45 UAT-uri.
Pentru împărțirea acestei sume, am organizat întâlniri cu primarii și am încercat
împreună să împărțim această sumă.
13 primării au renunțat la suma aceea modică în favoarea altor primării.
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Ideea era ca comunele cu mai mult de 4 mii de locuitori să primească minimum
5 mii de lei.
Sunt 4 comune unde problemele financiare sunt mai grave decât în celelalte
comune și ei vor primi 15 mii de lei, este vorba de comunele Aita Mare, Malnaș, Micfalău
și Brateș.
La Aita Mare și Malnaș suma va fi cheltuită pe elaborarea Planului Urbanistic
General, la Micfalău suma va cheltuită pentru proiectul de reabilitare a dispensarului
medical, iar la Brateș va fi cheltuit pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului
peste pârâul Zagon.
În zona Întorsurii comuna Valea Mare a primit o sumă mai mare.
Aș dori să dau un exemplu: Comuna Estelnic în baza împărțirii cotei de 80%
făcute de Finanțele Publice a primit 1000 de lei și dacă noi am fi împărțit cota de 20% în
funcție de locuitori atunci de la noi ar fi trebuit să primească 82 de lei.
Tocmai din acest motiv, Comuna Estelnic lângă cei 1000 de lei va primi de la noi
încă 5000 de lei.
De altfel, am avut grijă ca nicio comună să nu primească mai puțin de 6000 de lei.
Anexa din proiectul de hotărâre reprezintă decizia comună a tuturor primarilor
din județ și a Consiliului Județean 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din
impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr.
273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru
anii 2019-2021;
Aceste estimări trebuie să facem conform legislației în vigoare și trebuie să vă
spun că nici o dată n-a fost reală, pentru că întotdeauna împărțim banii după adoptarea
bugetului național.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
județean pe anul 2017;
Așa cum v-a spus, includem în bugetul nostru acele două modificări care privesc
suplimentarea sumelor pentru DGASPC, care a primit în prima instanță 1,77 de mii de
lei, în a doua instanță 5,12 mii de lei și plus rectificarea noastră pentru echilibrarea
bugetelor de 297 de mii de lei.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean 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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Statului de funcții al Muzeului Național Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26

de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 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
stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2018, în vederea
stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
Este prezent și domnul Könczei Csaba, directorul Direcției pentru Agricultură a
Județului Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Lukács László: Eu aș avea o propunere de modificare și anume: ca prețul
porumbului boabele să fie 0,45 lei în loc de 0,50 lei, pentru că prețul de vânzare este de
0,40-0,42 lei.
Könczei Csaba: Din punctul nostru de vedere, observația domnului consilier este
corectă, având în vedere că și în momentul actual se desfășoară recoltarea porumbului și
vedem cum este timpul afară, propunerea este corectă și se poate accepta.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea domnului consilier Lukács László cu privire la
modificarea prețului porumbului boabe de la 0,50 lei la 0,45 lei.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea
domnului consilier Lukács László.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
darea în administrarea Muzeului Național Secuiesc a imobilului situat în municipiul Sf.
Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, Județul Covasna, aflat în proprietatea privată a Județului
Covasna;
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Conducerea Muzeului Național Secuiesc solicită dare în administrare a unui
imobil aflat în proprietatea Județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean
Covasna.
Este vorba de clădirea centrului stomatologic, în vederea asigurării depozitării
colecțiilor muzeale pe perioada de implementare a proiectului ”Reabilitarea ansamblului
Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe”.
Având în vedere că acest imobil cu o suprafață totală de 2300 m2 + clădire de 285
m2 este acum în afara folosinței, noi am considerat că putem să dăm în administrarea
muzeului pentru această perioadă.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Proiectele de hotărâri de la punctele opt și nouă sunt două programe legate de
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Aș dori să punctez că sunt trei elemente foarte importante care cad în atribuția
Consiliului Județean Covasna:
1. Drumurile județene, în total 263 km, avem mai mult de 80 poduri și mai multe
sute de podețe;
2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde avem grijă
zilnic, sau colegii noștri au grijă zilnic, de 1.150 de copii orfani + peste 100 de bătrâni, și
alte activități foarte importante.
(A sosit domnul consilier Morar Cătălin-George. De la această fază a ședinței
sunt prezenți 27 de consilierilor județeni.)
3. Gestionarea deșeurilor în Județul Covasna.
Sunt și alte activități, atribuții importante, dar v-am enumerat numai trei
dintre acestea de care se leagă proiectele de hotărâri de la punctele 8 și 9, adică aprobarea
unei convenții dintre Județul Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna și Fundaţia Sera Romania pentru înființarea unei case familiare.
Avem 12 case familiare și majoritatea dintre copii noștri de care avem grijă
locuiesc în aceste case.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea modelului Convenției de asociere între Județul Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
și Fundaţia SERA ROMANIA, pentru înfiinţarea unei Case de tip familial;

10

Ceea ce vizează proiectul de hotărâre este de a încheia o convenție prin
care Consiliul Județean Covasna nu are niciun aport financiar și Fundația Sera România
se obligă să construiască un imobil care să respecte standardele din domeniu, pentru 12
copii.
Investiția se ridică la 250 de mii de euro.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna are obligația
să asigure funcționarea acestei case familiare, timp de 10 ani zile.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea modelului Acordului de asociere/parteneriat dintre Județul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna și Fundaţia SERA ROMANIA, pentru implementarea proiectului „Prevenirea
instituționalizării/reintegrării în familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de
protecție specială.”
Acest proiect de hotărâre se leagă la fel de Fundația Sera Romania, cu care
intenționăm să încheiem un contract de parteneriat și este vorba de un proiect de 100 de
mii euro, din care 60% reprezintă contribuția Fundației și 40% reprezintă contribuția
noastră.
Este vorba despre reintegrare în familie a unui număr de 50 de copii/tineri care se
află momentan în sistemul nostru de protecția copilului.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Acum urmează acele proiecte de hotărâri pe care am prezentat succint în ședința
comisiilor de specialitate.
Sunt două proiecte care privesc aprobarea documentației de avizare tehnico –
economice, este vorba despre un pod și un podeț pe tronsonul Moacșa-Leți-DN 13E.
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Podul este peste râul Negru, înainte să intrăm în Țufalău și un podeț în
interiorul localității Leț.
Atât podul cât și podețul au fost construite în anul 1980 și au suferit niște reparații
în anul 1993, iar acum este nevoie de aprobarea documentațiilor pentru a depune la
proiectul nostru deja câștigat din programul Guvernamental PNDL.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru investiţia „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 ";
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru investiţia „ Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985 ";
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea 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 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”;
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Vă spun sincer că ar trebuit să dau telefon la un prieten ca să înțeleg și eu despre
ce este vorba, dar este forte simplu.
Noi am adunat într-o hotărâre toate proiectele cu care am făcut concurs de
proiecte cu Guvernul României și pe care am câștigat din programul PNDL, și acum
includem în acest proiect podul și podețul pe care am amintit mai înainte.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului „Reabilitare drum județean "Interjud Covasna - Harghita"
– Tronson Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621” finanțat 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, respectiv a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de
parteneriat;
De trei luni de zile discutăm de acele două proiecte mari cu privire la reabilitarea
drumurilor județene.
Am făcut două proiecte care au strânsă legătură și am folosit toate posibilitățile în
zona Baraoltului, ceea ce însemnă în total reabilitare a peste 50 km de drum județean în
zona Baraoltului, începând de la Malnaș Băi-Bățani-Baraolt-podul de la Augustin asta
este prima ramură și ramura cealaltă este de la Baraolt-Telișoara-Vârghiș-limita județului
Harghita.
Acum două săptămâni am adoptat prima ramură, unde suntem în fază de
precontractare și acum am ajuns și în a doua ramură în faza de precontractare pentru
tronsonul Baraolt-Telișoara-Vârghiș.
În vederea continuării procesului de contractare au fost solicitate acte obligatorii,
anexă la contract conform ghidului solicitat și acest proiect de hotărâre vizează în primul
rând suma totală care este 47 milioane de lei, deci aproape 15 milioane de euro, din care
contribuția Consiliului Județean Covasna este de 931 de mii de lei.
Contribuția noastră se compune din două părți și anume: contribuția de 2% plus
valoarea lucrărilor neeligibile.
Este vorba și de angajamentul Consiliului Județean Covasna ca sumele
reprezentând cheltuielile conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului, vor
fi asigurate din bugetul local al Județului Covasna, respectiv și cheltuielile de
mentenanță pe parcursul proiectului.
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Totodată trebuie să aprobăm și acordul de parteneriat cu unitățile
administrativ teritoriale prin care se trece drumul județean și anume Baraolt, Brăduț și
Vârghiș.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 122/2017 privind aprobarea
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici
pentru investiția „Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Harghita” tronson
Covasna DJ 131 km 22+830 – 38+621”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea poziției 51 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
38/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
județului;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raport asupra situaţiei
gestionării bunurilor în anul 2016;
Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Nu sunt.
Avem cuprins Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman RóbertCsongor cu privire la efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 29
noiembrie 2017, respectiv 5 zile în perioada 11-15 decembrie 2017.
Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor.
Subsemnatul, mâine, adică 29 noiembrie 2017, voi efectua o zi de concediu de
odihnă.
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

