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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 29 martie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

martie 2018, 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. 143 /23 martie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 28 /S/23 martie 

2018. 

 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 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Dimény György, Grüman Róbert-Csongor, Lénárt 

Adolf 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. Simon András – primar, Primăria Bățani; 

- Dl. Fodor István - primar, Primăria Bodoc; 

- Dna. Szotyori Angéla-Gizella - primar, Primăria Malnaș; 

- Dl. Kocsis Béla - primar, Primăria Comandău; 

- Dl. Stoica Nicolae - primar, Primăria Sita Buzăului; 

- Dl. Bokor Tiberiu - primar, Primăria Tg. Secuiesc; 

- Dl. Gyerő József - primar, Primăria Covasna; 

- Dl. Lázár Kiss Barna-András - primar, Primăria Baraolt; 

- Dl. Băncilă Leca - primar, Primăria Întorsura Buzăului; 
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- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

- Dl. Török Sándor – director, Drumuri și Poduri Covasna S.A 

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

Protecţia Copilului Covasna; 

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

- 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. 

 

Înainte să intrăm în dezbateri, doresc să mulțumesc domnului primar Lázár Kiss 

Barna-András că ne găzduiește. 

Mulțumesc și domnilor primari din zonă, consilierilor locali și cetățenilor din 

Baraolt care au venit cu interes la această ședință. 

Înainte să dau cuvântul domnului primar doresc să vă prezint și să mulțumesc 

prezența domnului Simion Crețu, director al Agenției de Dezvoltare Centru și o să rog și 

pe dânsul să ne prezinte câteva gânduri. 

Mai înainte dau cuvântul domnului primar. 

Lázár Kiss Barna-András: Doamnelor și domnilor permiteți-mi să vă salut în Casa 

Orășenească de Cultură din Baraolt.  

Salut pe domnul președinte, pe domnul vicepreședinte, pe domnii și primari și 

domnul director Simion Crețu. 

Vă urez bun venit și sperăm că tot ceea ce ați promis prin semnătură se va realiza 

în anii următori.  

Pot să vă spun că este o onoare pentru noi că această ședință a Consiliului 

Județean Covasna se ține la noi și domnul președinte m-a asigurat că va fi prezent și linia 

de dezvoltare a teritoriului. 

Înainte ca domnul președinte să ne prezinte strategia de dezvoltare a teritoriului, 

doresc să vă informez că alaltăieri am fost la București, unde am semnat trei contracte în 

cadrul PNDL.  

În primul rând, prin acest program, vom rezolva rețeaua de apă potabilă a 

localității Racoșul de Sus, la fel prin acest proiect se va reabilita în total tronsonul de 

drum între Vârghiș și Baraolt și nu în ultimul rând, cred că este cea mai mare investiție 

reabilitarea clădirii principale a școlii din Baraolt.   

Când veneam spre casă de la București, cineva m-a sunat și m-a întrebat unde 

sunt și i-am povestit că am semnat trei contracte printre care și pentru reabilitarea școlii 

din Baraolt. 

El mi-a zis că acum chiar ar trebui să mă bucur. 

Eu chiar mă bucur și cred că și această problemă se va rezolva.  

Valoarea totală al acestor proiecte este de 25 milioane de lei, care se va investi în 

teritoriu în următorii 2-3 ani și sper că la această sumă mai adaugă câteva milioane și 

domnul președinte. 

Vă mulțumesc că ne ați onorat cu prezența și vă urez să aveți o ședință fructuoasă. 
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Tamás Sándor: Mulţumim.  

Cu permisiunea dumneavoastră eu aș prezenta câteva secvențe în ceea ce privește 

dezvoltare regională din zona Baraoltului.  

(Prezintă un slide show despre Programul de aliniere zona Baraoltului 2018-2020.) 

 

Mulțumesc pentru atenția acordată. 

Rog de domnul director Simion Crețu să ne prezinte o viziune mai largă despre 

proiectul nostru comun. 

Totodată, doresc să mulțumesc și în public, domnului director pentru prezență. 

Noi lucrăm împreună cu dânsul de 10 ani de zile și pot să afirm că a fost 

întotdeauna nu numai punctual și corect din punct de vedere legal, a fost corect și din 

punct de vedere al omeniei. 

Domnul director vă rog. 

Simion Crețu: Mulțumesc domnule președinte. 

Doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această ședință, de 

asemenea mulțumesc și domnului primar cu care ne vedem de-a doua oară pe parcursul 

unei luni.  

Aș pleca de la o anumită modalitate de a aborda problema. 

Când facem o strategie regională de dezvoltare mai mică sau mai mare, corect ar fi 

să te uiți în oglindă, să vezi cine ești și după aceea, în funcție de realități, să vezi unde 

vrei să ajungi. 

În ceea ce privește zona Baraoltului: cunosc zona de mai mult de 20 ani, de când am 

de a face cu domeniul dezvoltării regionale, de 30 de ani, aproape, lucrez în 

administrație publică, în zona publică, în general ca manager. 

De ce spun asta? 

După revoluția din 1989 cu câțiva ani a început închiderea mineritului, care a fost o 

perioadă grea pentru zona Baraoltului, care a fost o zonă cu belșug ridicat, cu venituri 

mari în zonă, cu servicii cu tot ce trebuie și a ajuns o zonă cu probleme. 

Atunci au făcut niște intervenții de moment, adică dai câte o injecție să mai 

revitalizezi ce se poate revitaliza. 

A fost programul de închidere a minelor după care s-a mai luat o decizie 1990, ca 

șocul să nu fie chiar așa de mare, prin Hotărârea de Guvern nr. 209 s-a declarat zonă 

defavorizată cu o serie de facilități pentru investitori. 

Aceasta nu a fost un start rău, deoarece au venit 40 de firme care au investit cu 

certificat de investitor și facilități.  

Au creat aproape 400 de locuri de muncă și au susținut un pic viața economică și 

socială din zonă.  

Problemele în schimb nu s-au întâmplat cum s-a gândit legiuitorul și ne am gândit 

noi toți, deoarece în paralel nu s-au aprobat începerea negocierilor cu Uniunea 

Europeană. 

În ceea ce s-a semnat după 2000, au zis că voi vă aliniați cu ajutoare de stat și 

chestiuni din asta, facilități mai puțin, modificați-vă legea.  

Atunci, din 2002 nu s-au mai eliberat certificate de investitor și a rămas numai 

scutirea de la impozitul pe profit, motiv pentru care 15 firme din 40 au și renunțat la 

statutul de investitor, iar restul a supraviețuit pe o perioadă de 10 ani.  
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S-a diminuat foarte mult activitatea, deoarece firmele respective în mare parte 

nu erau în domeniul prelucrării lemnului, exploatării, ape minerale, lactatele și care au 

venit erau din Sfântu Gheorghe, din Brașov și poate ar fi rămas aici, dar din lipsă de 

accesibilitate a zonei, transport cu mașini, costuri suplimentare și au preferat să-și ducă 

afacerea, s-o mărească capacitățile de producție acolo unde era și desfacerea, în zone mai 

accesibile, la Brașov, Săcele, Sf. Gheorghe. 

Acum pe mine mă bucură foarte mult, că există această abordare integral. 

Acum ce se întâmplă cu dezvoltarea? 

Pentru noi în România, în general ca teritoriu, din punct de vedere economic 

principala legătură este capitala, după care dacă există interes este Uniunea Europeană, 

unde am devenit membru și suntem la latura de Est, la răsărit și tot interesul este acolo 

cu latură comercială, cu Germania, Ungaria, Italia, exportul și importul.  

Deci, avem interes. 

Dezvoltarea se face în marele orașe și în zonele respective. 

La noi primele zece orașe au 20% din populația României, în Ungaria primele zece 

orașe au 38%, țările baltice au între 50% și 60%. 

Deci, acesta este tendința.  

Zona Baraoltului a rămas o zonă destul de izolată, neaccesibilă.  

Atunci încep probleme, pentru că și ce ai, în loc să meargă înainte stă pe loc, sau 

câte odată merge înapoi și începe declinul.  

Declinul însemnă lipsă de forță de muncă, însemnă servicii pentru oamenii din 

zona respectivă, familiile pleacă în altă parte unde e mai bine. 

Prin aceste proiecte pe care le ați văzut, se rezolvă accesibilitatea la zona 

Brașovului, zonă care are centura ocolitoare funcțională, pe care se circulă destul de bine, 

Brașovul va avea aeroport, are linie ferată Coridorul IV Pan European. 

Degeaba ai spațiul foarte aproape dacă condițiile sunt proaste.  

Alaltăieri am avut o întâlnire cu Consulul Germaniei de la Consulatul din Sibiu cu 

care am discutat despre investitorii germani din regiunea noastră.  

De exemplu: cei de la Mercedes când au fost în vizită la Sebeș, unde s-a deschis 

cea mai mare fabrică și avea 1,5 miliarde de euro producție pe anul trecut și problema lor 

este lipsa autostrăzii, că așa se măresc costurile și problema forței de muncă specializată, 

deci accesibilitatea este foarte importantă. 

La fel de important este deschiderea care este spre Covasna de la Sf. Gheorghe 

care se face pe DN12 care merge spre Miercurea Ciuc la latura de Est a regiunii, 

Miercurea Ciuc-Gheorgheni-Toplița-Tg. Mureș.  

Este partea de Negrești, Brașov-Sighișoara-Tg. Mureș, Brașov-Sighișoara-Sibiu, 

Brașov-Sighișoara-Alba Iulia care merge după aceea cu Clujul. 

Este aceasta de la Baraolt-Odorheiu Secuiesc-Praid, între Odorheiu Secuiesc și 

Praid este un drum practicabil, iar zona aceasta e cam impracticabilă de când o știu eu. 

Prin aceste proiecte lucrurile vor căpăta un alt aspect.  

În cele patru proiecte care se fac se vor reabilita peste 113 km de drum și valoarea 

totală este peste 82 milioane de euro. Județul Covasna va avea în total 48 de km, iar 

valoarea este 38 milioane buget total din care peste 35 de milioane este eligibil, deci sunt 

niște sume substanțiale. 

Complementar administrația publică locală dacă vine cu proiecte, zona se va 

deschide, unde sunt foarte multe lucruri de văzut. 
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Felicit pe domnul Președinte, pe echipa politică care-l însoțește, echipa 

tehnică de care beneficiază la întocmirea acestor documentații și pe dumneavoastră care-

l susțineți să realizeze proiecte de asemenea anvergură.  

Având în vedere că urmează sărbătorile de paști, eu vă urez Sărbători fericite! 

Să ne întâlnim sănătoși și dacă aveți orice problemă cu instituția noastră vă stăm 

la dispoziție prin orice fel de mijloc de comunicare. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

Tamás Sándor: Mulţumim domnului director.  

Eu aș dori să adaug la cele spuse de domnul director, că prin reabilitare a celor 49 

km de drum, vor fi reabilitate 15 poduri, în valoare totală de 135 milioane de lei, la care 

procedura de achiziție publică va începe săptămâna viitoare. 

Profit de ocazie și doresc să mulțumesc domnului manager Kovács Ödön, 

domnului vicepreședinte Henning László János, echipei cu care au lucrat în vederea 

întocmirii proiectului și evident și consilierilor județeni care au votat cu unanimitate de 

voturi fiecare hotărâre care a fost legat de aceste proiecte.  

Totodată, doresc să anunț că în două luni de zile vom finaliza procedura de 

achiziție publică și pentru tronsonul DJ Boroșneu Mare-Boroșneu Mic-Valea Mare –

Întorsura Buzăului la care o mare parte va fi finanțat de Ministerul Dezvoltării și o mică 

parte de Consiliul Județean Covasna. 

După finalizare procedurii de achiziție publică vom avea o ședință similară și în 

zona Întorsurii, cealaltă zonă interesantă din Județul Covasna. 

 

Să intrăm în cursul ședinței. 

 

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

15 februarie 2018, 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? 27 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 15 februarie 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 13 martie 2018, 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. 

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 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 13 martie 2018.  

 

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 proiecte de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice 

pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe 

în Dosarul nr. 381/305/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Sfântu Gheorghe; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Covasna. 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului 

Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anii 2019-2021, a 

estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 

drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 

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

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 175/2016 privind aprobarea participării județului Covasna cu proiectul 

”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru” la 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă 
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pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă 

durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 

8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a 

unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul 

specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol 

din zona urbană; 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna 

pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice 

și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Spitalului 

Județean de Urgență “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă 

potabilă și de canalizare menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere, Modernizare Școală 

Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației 

imobilului-corp de clădire, din imobil cu destinație de învățământ în imobil cu altă 

destinație în vederea demolării; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2* la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 

ocuparea posturilor vacante de membru în Consiliul de administrație al Societății 

Drumuri și Poduri Covasna S.A 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 78/2017 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico-

economice a Consiliului Județean Covasna; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea 

întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna; 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public 

de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-

30.06.2019; 

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

Covasna nr. 82/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare 

ale serviciilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2018, în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 

381/305/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Sfântu Gheorghe; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Covasna; 

22. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2017; 

23. Raportul de activitate al Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții 

europene și programe tradiționale pe anul 2017;  

24. Raportul de activitate a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna 

pe anul 2017; 

25. Informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în județul Covasna, în 

anul 2017. 

26. Diverse. 

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

trei zile de concediu de odihnă în zilele de 19, 20 și 23 februarie 2018; 

 

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? 27 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 și 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 10 este necesar votul a 

2/3 al consilierilor în funcție. 

 

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

modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 
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4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din 

fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor 

sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru 

anii 2019-2021; 

 

Acest proiect de hotărâre cuprinde acordarea unui sprijin financiar pentru 

reabilitare drumuri comunale, pentru orașele Baraolt, Covasna, Tg. Secuiesc și Întorsura 

Buzăului cât și pentru comunele Malnaș, Bodoc, Sita Buzăului, Comandău și Bățani 

Mari.  

Văd că este aici și domnul primar al Comunei Bățani Mari, care bate la ușa noastră 

săptămânal și se descurcă destul de bine, așa și trebuie. 

 

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 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 2018; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Vă amintesc că la primul punct de pe ordinea de zi am alocat 1,5 milioane de lei 

pentru comunitățile locale, iar o sumă considerabilă, adică 250 de mii de lei am cuprins 

în buget pentru spitalul județean și totodată suma de 474 de mii de lei pentru 

cumpărarea unui aparat de anestezie și pentru lucrări de racordare la rețeaua electrică la 

laboratorul CT și RMN. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 175/2016 privind 

aprobarea participării județului Covasna cu proiectul ”StartUp Now! Dezvoltare prin 

antreprenoriat pentru regiunea Centru” la Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea 

unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, 

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de 

întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii 

inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 

profil nonagricol din zona urbană; 

 

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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

alocarea unor sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor 

programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

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

aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei şi 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 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 



 12 

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

conform proiectului de hotărâre. 

 

Această armonie se datorează faptului că materialele ședinței au fost prezentate și 

dezbătute în comisii de specialitate. 

 

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

aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și de canalizare 

menajeră în județul Covasna pentru perioada 2018-2027; 

 

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 Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiție „Extindere, Modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și 

Demolare Garaj și Magazie”; 

 

Este vorba despre pregătirea unui proiect European, despre care am discutat în 

prealabil și cu domnul Crețu. 

S-a deschis această axă la care dorim să depunem proiectul pentru reabilitarea 

Școlii Speciale Sf. 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 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 
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La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului-corp de clădire, din imobil cu 

destinație de învățământ în imobil cu altă destinație în vederea demolării; 

 

Acest proiect este în strânsă legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 

anterior. 

 

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 pentru 

modificarea și completarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

15/1998 privind înființarea S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea 

Regiei Autonome de Drumuri și Poduri 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 

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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante 

de membru în Consiliul de administrație al Societății Drumuri și Poduri Covasna S.A; 

 

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 
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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 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 78/2017 privind 

reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico-economice a Consiliului Județean 

Covasna; 

 

Această modificare se datorează faptului că am delegat domnul arhitect șef al 

județului la Tg. Secuiesc, care trebuie înlocuit în această comisie cu actualul arhitect șef 

Niste Gabriel Nicolae. 

 

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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 

privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de 

sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

 

Este vorba despre traseul Întorsura Buzăului-Ozun-Sf. Gheorghe la care am 

adoptat licența data trecută și acum trebuie să adoptăm și stațiile de autobuz.  

 

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. 
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 82/2016 

privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

 

Este vorba de o erată în legătură cu Centrul de plasament din Baraolt. 

Probabil cei din zona Baraoltului nu prea știu că Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna are grijă zilnic, într-un mod exemplar, de 1150 de 

copii orfani. 

 

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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2018, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna; 

 

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

de ridicat? 
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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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția 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 

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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția 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 

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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea achiziționării unor servicii juridice pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 381/305/2018 aflat pe rolul Judecătoriei 

Sfântu Gheorghe; 
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Spitalul cere sprijin într-un caz destul de dificil și costisitor. 

Noi propunem să le oferim această posibilitate, pentru că și așa juriștii din Spital 

sunt supraîncărcați. 

 

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 douăzecișiunu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Covasna; 

 

Doamna Fazakas Egyed Magdolna, președintele comisiei este în concediu de 

boală pe un termen destul de lung 3-4 sau chiar 6 luni va lipsi și trebuie să numim un 

locțiitor al doamnei doctor. 

 

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 douăzecișidoi al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe anul 2017; 

 

Ați primit electronic Rapoartele întocmite de d-na consilier Keresztely Irma și de 

domnii consilieri Boricean Cosmin, Klárik Attila și Lukács László. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu Rapoartele prezentate. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 
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La punctul douăzecișitrei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Comisiei de specialitate Relații externe, relații cu instituții europene și programe 

tradiționale pe anul 2017; 

 

Ați primit și Raportul Comisiei. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzecișipatru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2017; 

 

Raportul Asociației a fost prezentat și în ședința Comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzecișicinci al ordinii de zi avem cuprins Informare privind situația 

copiilor părăsiți în unitățile sanitare în județul Covasna, în anul 2017; 

 

Ați primit și această Informare. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

Eu aș propune doamnei director general Vass Mária să vorbească mai mult și în 

mass media despre această temă, deoarece cetățenii primesc foarte puține informații 

despre activitatea foarte importantă a direcției. 

Deci, propun să informați cetățenii, fie prin întâlniri cu presa sau prin alte 

mijloace, despre situația copiilor orfani sau părăsiți.  

 

La punctul douăzecișișase al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

 În cadrul punctului Diverse doresc să informez plenul că am efectuat trei zile de 

concediu de odihnă în zilele de 19, 20 și 23 februarie 2018. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

 

Doresc să mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră și pentru votul unanim, 

ceea ce întotdeauna aduce dezvoltare, în momentul de față dezvoltarea zonei 

Baraoltului, pentru că în lunii sau chiar anii care au trecut dumneavoastră ați fost 

întotdeauna alături de proiectele majore de infrastructură.  

 

Încă o dată întreb cei din sală dacă au observații sau probleme de discutat? 
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Csiki Csongor – Baraolt  

Eu aș dori să vă atrag atenția dumneavoastră, ca reabilitarea drumului să 

efectueze în așa fel încât să nu afecteze intrare în proprietățile oamenilor.  

Acum 10 ani de zile când s-a reabilitat drumul 131, pe piatra cubică sa turnat 

asfaltul și din mai multe gospodării  foarte greu se poate ieși sau sunt gospodării din care 

deloc nu se poate ieși.  

Tamás Sándor: Mulțumim pentru observație.  

Vestea proastă este că mereu sunt probleme. 

La reabilitarea drumului de la Ilieni, din 200 de gospodării au fost 200 de 

probleme. 

Aceste probleme au fost rezolvate în procent de 99%. 

Rugămintea mea este atât de domnii primari cât și de la locuitori să fiți vigilenți, 

pentru că de multe ori proiectul și buna credință nu prea se întâlnesc. 

Eu vă asigur că fiecare problemă va fi verificată și credeți-ne că dorim să ducem la 

bun acest proiect, care va dura destul de mult și încercăm să rezolvăm fiecare problemă.  

Alte întrebări, observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

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  


