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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 21 decembrie 2017, ora 12,00 

 

 

Henning László-János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor lipsește, lucrările şedinţei 

ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu prevederile art. 

107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 148/2016. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 21 

decembrie 2017, 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. 416/15 decembrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 136/S/15 

decembrie 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. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Vicepreşedinte, sunt prezenţi 25 de consilieri din cei 

31 în funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bodó Lajos, Calinic Sabin, Dimény György, 

Lénárt Adolf, Orbán Miklós și Tamás Sándor.  

Henning László-János: 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 în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

- Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune - 

Háromszék”; 
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- Dl. Imreh-Marton István-Attila – director, Centrul de Cultură al 

Județului Covasna; 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

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

Fogolyán Kristóf”; 

- D-na Szabó Erzsébet – director economic, S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A.; 

- 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 22 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? 25 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 22 noiembrie 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din 

data de 28 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? 25 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 28 noiembrie 2017.  

 

Stimaţi consilieri, 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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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 proiecte de hotărâri și anume: 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2017 la Acordul de 

colaborare nr. 604/15515/05.07.2017 încheiat între unitatea administrativ-

teritorială Județul Covasna și  unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita; 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în toate cele 6 comisii de 

specialitate. 

 

Totodată rog să fiți de acord ca proiectul de hotărâre de la punctul 11 de pe 

ordinea de zi, să fie dezbătut la punctul 10, iar cel de la punctul 10 să fie dezbătut la 

punctul 11.  

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului vicepreședinte. 

 

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

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna Nr. 408/2017 privind majorarea bugetului propriu al Ju1deţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2017; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și 

estimările pe anii 2018-2020; 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2017; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ 

special din judeţul Covasna pentru anul şcolar 2018-2019; 

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

Covasna nr. 203/2017 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 
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8. Proiect de hotărâre privind propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente 

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în 

cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

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

Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a 

organigramei și a statului de funcții a Centrului de Cultură al Județului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului multianual de finanţare 

nerambursabilă a proiectelor editoriale din categoria culturii scrise; 

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

Covasna nr. 38/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului; 

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

212/2017 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; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2017 la Acordul de 

parteneriat nr. 625/2002/4626/3815/10.07.2017 încheiat între Județul Covasna - lider 

de proiect şi Comuna Brăduț, Comuna Vârghiș, Orașul Baraolt; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, respectiv a 

folosinței gratuite a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe asupra clădirilor și 

terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - 

în cotă parte de ½ - proprietății private a județului Covasna; 

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

Covasna nr. 147/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2017 la Acordul de 

colaborare nr. 604/15515/05.07.2017 încheiat între unitatea administrativ-teritorială 

Județul Covasna și  unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita; 

19. Diverse. 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 

unei zile de concediu de odihnă în data de 29 noiembrie 2017, respectiv 4 zile în 

data de 21, 27, 28 și 29 decembrie 2017. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 
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Cine este pentru? 25 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, 3, 4, 5, 13, 14 și 18 pentru adoptarea cărora este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 12 și 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 cu privire la 

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna Nr. 408/2017 privind 

majorarea bugetului propriu al Ju1deţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2017; 

 

La acest punct solicităm validarea dispoziției președintelui prin care am acordat 

1.416 mii de lei pentru asigurarea finanțării drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 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 cu privire la 

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

județean pe anul 2017; 

 

În rectificarea de buget sunt următoarele sume: 100 de mii de lei în minus de la 

drumuri și vom explica despre ce este vorba la punctul 5 de pe ordinea de zi, 500 de mii 

de lei sponsorizare de la Fundația SERA Romania pentru DGASPC, 928 de mii de lei 

pentru spital, majorare de buget de la Casa de Asigurări de Sănătate, 845 de mii de lei 

din fondul de rezervă a Guvernului ceea ce a apărut ieri, respectiv 90 de mii de lei 

pentru Școala Specială. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 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 

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 2017; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2017 cu 

privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 
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În fond, este vorba de o modificare. Având în vedere că am primit o adresă de 

la Primăria Zăbala, că renunță la 100 de mii de lei alocat pentru drumuri, respectiv 

acum am aprobat 100 de mii de lei din partea Consiliului Județean pentru comuna 

Turia, deci vom suplimenta bugetul comunei Turia cu 200 de mii de lei, pentru 

intersecția DC 5 cu DC 4 și până în Alungeni. 

Dacă sunt întrebări? 

Fazakas Péter: Și ieri am formulat o întrebare în ședința comisiei de specialitate și 

mi s-a zis că astăzi vine la ședință domnul primar și el va răspunde. 

Henning László-János: Exact acum este ședința consiliului local Turia.  

Fazakas Péter: De fapt aș dori să știu pentru ce se dă această sumă? 

Kovács Ödön: Între Turia și Cernat se află DC 5 la care există o intersecție de 

unde merge drumul DC 4 spre Alungeni. 

Pe acest tronson, de la intersecție 600 de metri au fost renovate din bani proprii și 

a rămas nerenovată o porțiune de 400 de metri până la sat. 

Deci din acești bani se va renova bucata aceea de 400 metri. 

Fazakas Péter: Este vorba de asfaltare? 

Kovács Ödön: Da, asfaltare.  

Pentru reabilitarea DC 4 a fost depus un proiect la PNDL.  

Fazakas Péter: Anul acesta se va asfalta? 

Kovács Ödön: Este deja asfaltat. Lucrările au fost plătite de primărie dintr-un alt 

capitol și acum din banii pe care le dăm noi vor putea pune la loc.  

Boricean Cosmin: Care sunt termenele în care se aprobă PNDL aceste investiții? 

Henning László-János: Sunt mai multe termene.  

A fost făcut un proiect multianual pe trei ani, sunt un derulare aceste aprobări și 

noi sperăm că până la mijlocul anului viitor se vor aproba.  

Boricean Cosmin: Deci, cam 6 luni. 

Henning László-János: Cam așa. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe 

anul 2017; 

 

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

de ridicat? 

Reprezentantul societății este prezent, puteți să-l întrebați. 
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Fazakas Péter: În ședința comisiilor de specialitate ni s-a spus că au scăzut 

veniturile, cheltuielile cum vor fi diminuate? 

Szabó Erzsébet: Cum v-am spus și ieri în ședința comisiilor de specialitate, n-am 

avut atâtea comenzi încât să putem realiza veniturile estimate. 

Contractele în urma licitațiilor au fost semnate foarte târziu și n-am putut realiza 

veniturile estimate. 

Henning László-János: Întrebarea domnului consilier era, cum vor fi diminuate 

cheltuielile. 

Szabó Erzsébet: Evident, dacă nu putem realiza aceste venituri atunci și 

cheltuielile vor fi mai puține.  

Fazakas Péter: Acest lucru am înțeles, dar dacă se poate să prezentați puțin mai 

amănunțit acele capitole de cheltuieli unde veți cheltui mai puțin, la salarii, la 

cheltuielile de material etc. 

Szabó Erzsébet: La salarii nu avem cum să diminuăm cheltuielile, pentru că 

oamenii trebuie plătiți indiferent dacă avem comenzi sau nu.  

Cheltuielile cu material și de combustibil vor fi mai puține.  

Henning László-János: Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Covasna pentru 

anul şcolar 2018-2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 203/2017 privind 
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aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna; 

 

(A sosit domnul consilier Bodó Lajos, de la această fază a ședinței sunt 

prezenți la ședință 26 de consilieri județeni.)  

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

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

de ridicat? 

Am aplicat prevederile legale cu privire la salariul minim brut pe economie de 

1900 de lei, respectiv transferul de la angajator la angajat a contribuțiilor în așa fel încât 

angajatul să nu piardă nimic. 

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 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.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de 

funcții a Centrului de Cultură 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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea programului multianual de finanţare nerambursabilă a proiectelor editoriale 

din categoria culturii scrise; 

 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2001 

privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului; 
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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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 212/2017 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; 

 

Valoarea totală a proiectului rămâne aceeași, dar suma de 1600 lei se trece din 

partea neeligibilă în partea eligibilă. 

Având în vedere că în interiorul proiectului s-a făcut această modificare trebuie 

să adoptăm și noi modificarea. 

 

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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Actului adițional nr. 1/2017 la Acordul de parteneriat nr. 

625/2002/4626/3815/10.07.2017 încheiat între Județul Covasna - lider de proiect şi 

Comuna Brăduț, Comuna Vârghiș, Orașul Baraolt; 
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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? 26 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea prelungirii perioadei de administrare a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, respectiv a folosinței gratuite a Școlii 

Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe asupra clădirilor și terenurilor situate în comuna 

Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, ce aparțin - în cotă parte de ½ - proprietății 

private a județului Covasna; 

 

(A sosit domnul consilier Dimény György, de la această fază a ședinței sunt 

prezenți la ședință 27 de consilieri județeni. ) 

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 147/2017 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect 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. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Actului adițional nr. 1/2017 la Acordul de colaborare nr. 604/15515/05.07.2017 

încheiat între unitatea administrativ-teritorială Județul Covasna și unitatea 

administrativ-teritorială Județul Harghita; 

 

Având în vedere că în județul Harghita s-a modificat valoarea proiectului, 

trebuie să semnăm un act adițional cu privire la această modificare. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

În ședința comisiilor de specialitate au fost formulate niște întrebări printre care a 

fost și „Care este tronsonul concret în județul Harghita?”. 

Am solicitat de la colegii din Harghita aceste informații și au fost distribuite 

colegilor care erau interesați. 

Dacă cineva care este interesat și nu a primit din acel material să mă anunțe să-i 

dau. 

Dacă sunt întrebări? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

 

Pethő István: Datorită faptului că la sărbătoarea națională de la 1 decembrie, la 

Sfântu Gheorghe, s-au repetat manifestările antimaghiare, persoane care au venit din 

alte localități au jignit și au încercat să intimideze locuitorii maghiari din municipiu, 

organizația județeană PCM-MPP a decis ca consilierii județeni să nu mai voteze 

favorabil alocarea sumei pentru eveniment.  

Bine înțeles, consilierii UDMR pot vota „pentru” dacă vor sprijinii alocarea 

sumei.  

Vă mulțumesc. 

Henning László-János: Dacă sunt și alte probleme de discutat din cadrul acestui 

punct? 

Balázs Jozsef-Atila: Am două întrebări și anume: 

1. Cine este reprezentantul județului în Regiunea de Dezvoltare Centru, întrucât 

la Tg. Secuiesc ar dori să facă un stand și ar dori să depună proiectul și ar trebui să-l 

ajutăm atât la întocmirea cât și la depunerea proiectului.  

2. Ieri s-a votat în Parlament nefinanțarea aeroportului din Brașov de către PSD-

ALDE. 

De ce în unele cazuri UDMR-ul votează alături de PSD-ALDE, iar când este 

vorba să facă ceva pentru noi, cum este aeroportul din centrul tării, din care atât județul 

Covasna cât și județul Harghita ar avea de câștigat, de ce nu se putea vota? 

Acest lucru ar trebui să înțeleg și eu. 

Am adresat această întrebare și către Președintele României, de unde a venit 

răspunsul, că este vorba de un proiect regional. 

Asta este pentru toată lumea. 

Henning László-János: Referitor la aeroportul din Brașov, menționez că cu mulți 

ani înainte când a început numai gândirea la aeroportul din Brașov, Consiliul Județean 

Covasna, Primăria municipiului Sf. Gheorghe, respectiv Consiliul Județean Harghita 

am participat la înființarea firmei pentru construirea aeroportului. 

Ulterior s-au modificat multe lucruri și la Brașov, dar și momentan suntem la 

sentimentul că vom participa și cu parte financiară la construirea aeroportului din 

Brașov, atât Consiliul Județean Covasna cât și Primăria municipiului Sf. Gheorghe.  

Asta este ceea ce pot să vă spun de pe plan local.  

Pe plan național este o altă problemă, unde cred că sunt alte tipuri de interese de 

a dori sau de a nu dori un aeroport în Brașov și asta este legat de a doua întrebare a 

domnului consilier.  

Morar Cătălin-George: Dacă așteptăm ca construirea aeroportului să fie finanțat 

de București o să așteptăm și 100 de ani.  

Dacă consiliile județene sunt de acord să finanțeze aceea lucrare, ar trebui să 

găsească împreună soluții, să se asocieze și să finanțeze lucrarea chiar dacă Bucureștiul 

nu va finanța. 
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Henning László-János: Consiliul Județean Covasna și Consiliul Județean 

Brașov și în acest an au preconizat și preconizează să finanțeze și anul viitor construirea 

aeroportului. 

Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov au un parteneriat 

pentru a finanța din surse proprii demararea lucrărilor. 

Noi am zis că la finalizare vom intra cu bani. 

Să știți că proiectul merge înainte, indiferent dacă este o finanțare națională sau 

nu.  

Noi am discutat cu Președintele Consiliului Județean Brașov, cu Primarul 

municipiului Brașov și totul merge înainte.  

Evident, ar fi mult mai bine dacă ar primi finanțare din partea Guvernului, atunci 

s-ar construi mult mai rapid.  

Morar Cătălin-George: Ar fi bine, că acest lucru să fie pus în dezbatere. 

Henning László-János: Eu cred că este în dezbatere în Brașov de nu știu când. 

Morar Cătălin-George: Nu în Brașov, în județul Covasna și mă rog, data 

asigurării acelor fonduri să fie stabilit prin consultarea consiliilor județene și ale 

cetățenilor, pentru că este o decizie prea importantă ca să rămână la nivelul 

executivului. 

Cine dorește poate dona sume pentru construirea aeroportului, știu că nu va fi 

vorba de sume mari, dar totuși va fi un exemplu. 

Henning László-János: Trebuie să găsim modalități pentru acest lucru, evident 

pentru noi, pentru orașul Sf. Gheorghe și evident pentru județul Brașov este o prioritate 

aeroportul. 

Mulțumesc. 

Dacă mai sunt și alte probleme de discutat în cadrul acestui punct? 

Fazakas Péter: Înainte să construim aeroportul și înainte să dăm în folosință, aș 

dori să mă interesez, datorită faptului că am fost căutat de cetățeni din Sântionlunca, în 

legătură cu podul peste Râul Negru, dacă Consiliul Județean Covasna poate ajuta. 

Henning László János: Da. 

Fazakas Péter: Dacă se poate cât mai repede, pentru că cu toate că podul este 

închis circulației, ei tot circulă. 

Henning László-János: De mulți ani de zile au circulat, fără nici-o problemă, pe 

acel drum îngust, pietruit. 

Dintr-o dată problema podului a devenit cea mai mare problemă.  

Noi am promis, că vom ajuta la modificarea proiectul depus de către domnul 

primar la PNDL, în sensul că construirea podului va rămâne și domnul primar a promis 

că va modifica proiectul și dorește să asfalteze numai o porțiune din drumul respectiv. 

Noi l-am propus să rămână în proiect construirea podului iar drumul să rămână 

pietruit. 

Din discuțiile purtate cu agricultorii a reieșit că ei au pietruit drumul respectiv pe 

care au circulat, dar au zis că podul pentru ei este foarte important și în continuare vor 

pietrui drumul dacă podul va fi gata.  

Deci, Consiliul Județean Covasna va ajuta în sensul ca proiectul să fie modificat 

și podul să fie reabilitat.  
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Kovács Ödön: Terenul respectiv de aceea a rămas fâneață, ca în cazul în care 

iese din matcă Râul Negru mai bine să inunde fâneața decât satul Sântionlunca, deci pe 

terenul respectiv nici nu se poate construi drum fiind vorba de zonă de protecție. 

Henning László-János: Deci, eu zic că împreună cu domnul primar vom rezolva 

problema.  

Teacă Florentina: Referitor la cele spuse de colegul nostru de la PCM-MPP, 

desigur consilierii PCM-MPP sunt liberi să voteze ce și cum vor, însă toată expunerea 

domnului pleacă de la niște premise false. 

A spus, că oamenii prezenți la 1 decembrie au încercat să intimideze populația 

maghiară, dacă am înțeles bine. 

Este total fals! Așa ceva nu s-a întâmplat! 

Probabil se referă la cei de la Noua dreaptă, care au fost păziți de jandarmi știți și 

dumneavoastră. 

N-au existat scandări care să jignească, ba chiar anul asta, din punctul nostru de 

vedere, a fost cel mai bine în comparație cu ultimii ani.  

Chiar, aș saluta populația maghiară , pentru că n-au existat provocări, cel puțin 

eu n-am văzut steaguri negre, deci în anul asta fost mai bine ca oricând. 

Henning László-János: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

La punctul Diverse avem cuprins Informarea scrisă a domnului președinte Tamás 

Sándor cu privire la efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 29 

noiembrie 2017, respectiv 4 zile în data de 21, 27, 28 și 29 decembrie 2017. 

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. 

 

Vicepreşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

HENNING László-János SZTAKICS István Attila 

Director executiv 


