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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 28 martie 2019, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

martie 2019, 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. 155/22 martie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 30/S/25 martie 

2019. 

 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. președinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din 

cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii: Calinic Sabin, Dálnoki Lajos și Grüman Róbert-

Csongor. 

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

Fogolyán Kristóf”; 

- Dna. Popa Anna-Mária – manager, Teatrul „Andrei Muresanu” Sfântu 

Gheorghe 

- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidența a 

Persoanei Covasna; 

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid - șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 
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- Dl. Török Sándor – director, SC Drumuri și Poduri Covasna SA; 

- 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 ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

20 februarie 2019, 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? 28 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 20 februarie 2019.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 11 martie 2019, a fost făcut public și 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? 28 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 11 martie 2019.  

 

Tot așa și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 22 martie 2019, a fost făcut public și 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 22 martie 2019.  

 

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 un proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți al Spitalului 

Județean de Urgență ”dr. Fogolyán Kristóf” pentru acoperirea temporară a golurilor de 

casă a secțiunii de funcționare al sursei de finanțare ”Integral venituri proprii” în anul 

2019; 

 

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

 

Supun aprobării plenului propunea de mai înainte. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

 

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și 

a situațiilor financiare anuale pe anul 2018; 

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

25/2019 cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții pe anul 2019; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la 

aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor 

cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din 

mediul urban” în perioada 2017-2020; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 12/2017 cu privire la aprobarea 

Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 226/2016 cu privire la 

aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor 

sportive din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la 

aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor 

culturale din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la 

aprobarea  „Programului județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de 

învățământ preuniversitar” în perioada 2017-2020; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între 

Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe în calitate de beneficiar și Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de partener în cadrul 

proiectului cu titlul „Festivalul DbutanT, ediția a 4-a” – 2019, ce va fi depus la 

Administrația Fondului Cultural Național; 
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 13/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune - Háromszék”; 

12. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale domnului Varga Zoltán, secretarul județului Covasna, pentru anul 

2018; 

13. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale domnului Oláh-Badi Csaba, șef serviciu al Serviciului Public 

Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Covasna, pentru anul 2018; 

14. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale domnului Moscviciov Leonid, șef serviciu al Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii și Salvamont, pentru anul 2018; 

15. Proiect de hotărâre privind propunerea evaluării performanțelor profesionale 

individuale ale doamnei Vass Mária, director general al Direcției Generale  de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pentru anul 2018; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme și consumul lunar de carburanți pentru Consiliul Județean 

Covasna și instituțiile de interes județean; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr.92/2018 privind aprobarea prețurilor ce vor fi 

aplicate de societatea comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de 

operator în relația cu Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind 

întreținerea curentă a drumurilor județene; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – 

km 48+350”; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 

1+300”; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod DJ113 peste râul Olt km 36+301 și 

modernizare drum județean DJ113 km 35+050-km 37+397, Bixad-Gara CFR Bixad”; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare pod 

pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa-Pădureni km 31+000-

32+700”; 

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului anual pe 2019, pentru un 

copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în 

condițiile legii; 
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23. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți al 

Spitalului Județean de Urgență ”dr. Fogolyán Kristóf” pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare al sursei de finanțare 

”Integral venituri proprii” în anul 2019; 

24. Planul Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru 

anul 2019; 

25. Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate, în anul 2018, de către 

structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică 

în județul Covasna; 

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

europene și programe tradiționale pe anul 2018;  

27. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2018; 

28. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 22 și 23 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale pe 

anul 2018; 

 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 25/2019 cu privire la aprobarea 

programului provizoriu de investiții pe anul 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Doresc să vă reamintesc că acum câțiva ani de zile am promovat un șir de 

programe județene de dezvoltare locală în ceea ce privește construirea/reabilitarea de 

terenuri de joacă, cămine culturale, baze sportive, cabinete medicale din mediul rural, 

finanțarea spitalelor orășenești din Tg. Secuiesc și Baraolt, grădinițe, școli, programul 

”Primul ghiozdan” și programul ”Școală după școală”. 

Sunt în totalitate șapte programe ale Consiliului Județean Covasna de dezvoltare 

locale, cum am numit noi PJDL, pentru că sunt programe aproape similare și în 

completarea programelor guvernamentale, cu sume mai mici. 

Ieri după masă am avut o întâlnire cu primarii din zona Tg. Secuiesc și ei au avut 

o inițiativă și o idee bună să adoptăm încă un program privind 

reabilitarea/reconstruirea și amenajarea bibliotecilor locale, muzeelor, a caselor și 

camerelor memoriale din mediul rural, pentru că există și așa ceva în satele din județul 

nostru. 

Pentru ședința din luna viitoare o să pregătim un proiect de hotărâre de acest 

gen.  

În general acestea sunt programele pe care ar trebui să le adoptăm și cel mai 

important lucru la aceste programe este că am majorat contribuția Consiliului Județean 

Covasna de la 10 mii de lei la 25 de mii de lei la fiecare program. 

Aceste programe funcționează în colaborare cu consiliile locale. 

În primul rând consiliul local trebuie să adopte o hotărâre în sensul că dorește să 

fie inclus în acest program, are în proprietatea comunității locale imobilele respective și 

se angajează să participe cu aport de cel puțin 50% din valoarea proiectului ce urmează 
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a se realiza, celălalt procent de 50%, dar nu mai mult de 25 de mii de lei va fi suportat 

de Consiliul Județean Covasna la fiecare program. 

Totodată doresc să vă informez că în anii care au trecut am construit 27 de 

terenuri de joacă, am reabilitat 68 de cămine culturale din mediul rural, 33 de baze 

sportive, 16 cabinete medicale și 13 grădinițe/școli au fost reabilitate.  

Asta însemnă în totalitate cu programul ”Primul ghiozdan” 3,1 milioane de lei cu 

care a contribuit Consiliul Județean Covasna la derularea acestor programe.  

 

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

modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean 

pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din 

mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020; 

 

Cum v-am spus din anul 2014 am reabilitat 16 cabinete medicale din mediul 

rural. 

La acest program este o noutate pe lângă majorarea contribuției Consiliului 

Județean Covasna că se pot aloca sume nu numai pentru reabilitarea/modernizarea 

cabinetelor medicale și ale spitalelor orășenești, dar și pentru aparatură medicală de 

bază, de exemplu: pat medical, sterilizator etc. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii nr. 12/2017 cu privire la aprobarea Programului județean pentru 

sprijinirea Programului „Școală după școală”; 

 

Acest program derulează de 2 ani de zile, am văzut unde sunt probleme de 

funcționare, am redus birocrația și am rezolvat problemele legate de finanțare. 

Va fi o finanțare ulterioară dar cu decontare lunară.  

Programul funcționează ca un program național, comunitatea locală ne aduce 

factura și în două săptămâni deja putem plăti aceste facturi ca să nu încărcăm mai multe 

luni bugetul comunității locale.   

Anul trecut am sprijinit 5 localități cu 60 de mii de lei prin acest program.  

 

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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii nr. 226/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean 

pentru reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 2017-

2020; 

 

Și acest program funcționează din anul 2012. Până acum am alocat mai mult de 

300 de mii de lei comunelor care au participat la acest program. 

Anul acesta la fel, am majorat finanțarea la 25 de mii lei și în plus se pot depune 

proiecte nu numai pentru reabilitarea/modernizarea bazelor sportive dar și pentru 

înnoirea bazelor materiale, de exemplu: teren de sport și sală sportivă, bază materială 

cum este spalier de gimnastică etc. 

Se poate cumpăra și amenaja săli de sport, minge de fotbal nu se poate cumpăra, 

dar sistem de iluminat pentru teren de sport se poate.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la aprobarea „Programului județean 

pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 

2017-2020; 

 

La fel și aici am majorat suma alocată de Consiliul Județean Covasna la 25 de mii 

de lei și tot așa pe lângă reabilitarea căminelor culturale se pot folosi aceste sume pentru 

amenajarea căminelor culturale, de exemplu pentru scaune, cuier, sistem de iluminat, 

sistem de proiectare etc.  
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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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la aprobarea  „Programului județean de 

dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar” în perioada 2017-

2020; 

 

Am modificat și acest program și de la acest an am extins cadrul programului 

pentru unități administrativ-teritoriale de până la 10 mii de locuitori, care așa include și 

trei orașe mici Întorsura Buzăului, Covasna și Baraolt. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La ședința următoare o să avem încă un program privind biblioteci, muzee, case 

și camere memoriale din mediul rural.  

  

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

aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu 

Gheorghe în calitate de beneficiar și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 

în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul DbutanT, ediția a 4-a” – 

2019, ce va fi depus la Administrația Fondului Cultural Național; 

 

Salut la ședința noastră pe doamna director Popa Anna-Mária, care va răspunde 

la eventualele întrebări. 
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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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2019 privind 

aprobarea Organigramei și 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Sunt peste 900 de angajați la Spital.  

Materialul a fost prezentat în ședința comisiilor de specialitate.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare 

și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune - Háromszék”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului 

Varga Zoltán, secretarul județului Covasna, pentru anul 2018; 

 

Sunt patru persoane cu statut de funcționar public cum este secretarul județului 

și încă trei persoane, care sunt conducători ai instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Covasna. 

Doresc să spun câteva cuvinte, pe lângă faptul tehnic și pe lângă atribuțiile de 

serviciu pe care le au rezolvat aceste persoane vizate, evidențiez pe domnul Varga 

Zoltán, secretarul județului care de 18 ani este secretarul județului Covasna, având mai 

multe atribuții în sarcină. 

Evidențiez că este președintele comisiei pentru protecția copilului, coordonează 

activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, 

coordonează activitatea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei 

Covasna și desigur răspunde de organizarea ședințelor Consiliului Județean Covasna și 

contrasemnează toate actele administrative, ne mai vorbind de atribuții în ceea ce 

privește urbanismul unde nu numai semnează dar într-adevăr se implică în aceste 

activități. 

Dânsul a ajuns la vârsta de pensionare, din februarie a.c. ar fi trebuit să iasă în 

pensie, dar am aprobat cererea depusă de dânsul ca să poată continua această activitate. 

Sunt ferm convins că este un specialist de nota 10 în ceea ce însemnă 

administrația publică locală. 

Domnul secretar nu este prezent la ședință pentru că este în concediu de boală, 

dar și în spatele dânsului pot să spun că îl susțin cu calificativul „Foarte bine”. 

Am desigur o singură rugăminte, pe care am adresat-o și personal dânsului, o să 

fac și în public, ca în următorii luni și în următorul an să accentueze pe a da mai departe 
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cunoștințele acumulate din domeniul administrației publice locale, juriștilor 

tineri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna.  

Sunt ferm convins că și la nivel de țară este pe primul loc ca specialist în 

domeniu.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului 

Oláh-Badi Csaba, șef serviciu al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a 

Persoanei Covasna, pentru anul 2018; 

 

Domnul Oláh-Badi Csaba este prezent și este șeful  Serviciului Public Comunitar 

Județean de Evidență a Persoanelor Covasna, de 13 ani, adică din anul 2006. 

A avut câteva rezultate bune: a inițiat și a rezolvat scanarea registrelor de stare 

civilă din anul 1895 care era o activitate enormă și este și în prezent, mutarea 

compartimentului de stare civilă într-un sediu modern, pe care am reconstruit pe strada 

Presei și pentru viitor trebuie să ne gândim să mutăm la un loc cele două sedii din 

locuri diferite, este un plan de viitor pentru amândoi.  

Propunem nota 5 calificativul „Foarte bine”.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale domnului 

Moscviciov Leonid, șef serviciu al Centrului Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont, pentru anul 2018; 
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Moscviciov Leonid este șeful Centrului Județean pentru Protecția Naturii și 

Salvamont de 3 ani de zile, adică din 1 martie 2017. 

În primul și în primul rând a făcut ordine într-o instituție în care nu era ordine de 

natura unei instituții publice. 

A organizat serviciul de salvamont propriu care funcționează de 2 ani zile și în 

această activitate au fost revopsite și amenajate peste 200 km de trasee turistice din 

județ. 

Au fost amplasate două refugii montane la Vârful Bodoc și Vârful Lăcăuți, în 

plus a inițiat mai multe programe educaționale. 

Cea mai mare provocare pentru anul acesta este realizarea unui observator pe 

Vârful Bodoc, va fi primul observator din Județul Covasna pentru care am identificat 

sursa de finanțare și vă dorim Spor la treabă! 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale doamnei 

Vass Mária, director general al Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, pentru anul 2018; 

 

Doamna Vass Mária, din anul 1998 a fost directorul adjunct, iar din anul 2002 

este directorul general al Direcției, asta însemnă 21 de ani în continuare. 

Ca și realizări majore într-un sistem major unde sunt peste 550 de angajați, peste 

1100 de copii orfani, peste 6000 de persoane cu handicap etc., amintim închiderea a 5 

centre de plasament din cele 6 și dezvoltarea ca și servicii alternative ca și case familiale, 

centre de reabilitare, centre de zi etc., înființarea a 3 servicii pentru adulți cu dizabilități 

din care 3 servicii funcționează la Tg. Secuiesc și reducerea în continuare a numărului 

copiilor din sistem prin programe de prevenire în parteneriat cu asociații și fundații.  

Ca și realizări parțiale: încercăm identificarea soluțiilor pentru înființarea de 

servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane bolnave neuropsihic, care este 

pe parcurs și încercăm să ducem la bun sfârșit.  

Doresc să mulțumesc, în primul rând Doamnei director pentru această activitate 

enormă cu responsabilitate, prin dânsa doresc să mulțumesc și celorlalți angajați și vă 

asigur un parteneriat permanent și strâns pentru a rezolva problemele sociale.  
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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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme și 

consumul lunar de carburanți pentru Consiliul Județean Covasna și instituțiile de 

interes județean; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna 

nr.92/2018 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna 

pentru lucrările și serviciile privind întreținerea curentă a drumurilor județene; 

 

 

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

de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Eu nu particip nici la deliberare și nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. Mulţumesc.  

Alte observații dacă sunt? 

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? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 46, 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.) 

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 Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare pod DJ113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ113 

km 35+050-km 37+397, Bixad-Gara CFR Bixad”; 
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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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiția „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și 

modernizare DJ 121A Moacșa-Pădureni km 31+000-32+700”; 

 

Pentru această lucrare avem deja semnat un contract de finanțare cu Guvernul 

României prin programul PNDL  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind stabilirea costului anual pe 2019, pentru un copil/tânăr/persoană adultă cu 

dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile legii; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind utilizarea excedentului anilor precedenți al Spitalului Județean de Urgență ”dr. 

Fogolyán Kristóf” pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de 

funcționare al sursei de finanțare ”Integral venituri proprii” în anul 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Planul Strategic Anual 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna, pentru anul 2019;  

 

Materialul a fost dezbătut în comisii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual asupra 

eficienței activității desfășurate, în anul 2018, de către structurile însărcinate cu 

asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

 

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 douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

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

tradiționale pe anul 2018; 

 

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 douăzeci și șapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate 

a unor consilieri județeni pe anul 2018; 
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Rapoartele de activitate ale domnilor consilieri Fazakas Péter, Floroian Stelian-

Olimpiu și Klárik Attila au fost prezentate în comisii de specialitate.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci și opt al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

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

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 


