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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a 

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 13 august 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 13 august 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu 

prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 133/7 august 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

53/S/07 august 2020. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 

Ședința plenului Consiliului Județean Covasna poate fi urmărit live pe facebook. 

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar general? 

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora 

prezentei sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Ambrus József, Dimény György, Kiss Imre, Klárik Attila, Opra-Béni Béla și Popica 

Silviu Ciprian. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, iar 

în calitate de invitaţi participă: 

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

Fogolyán Kristóf”; 

- D-na Vass Mária – director, 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. 
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Aș dori să vă informez în primul rând despre cel mai important proiect de 

hotărâre de pe proiectul ordinii de zi, care este rectificarea bugetului județului Covasna. 

La această rectificare am avut în vedere în primul rând cererea Spitalului Județean 

de Urgență referitor la majorarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 1.590 

mii de lei. 

Această sumă a fost primită din partea Direcției de Sănătate Publică Covasna și 

din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Covasna, iar aceste venituri vor fi 

alocate pentru finanțarea cheltuielilor de personal și pentru acoperirea unor cheltuieli 

suplimentare pentru combaterea pandemiei COVID-19.  

Printr-o lege, Parlamentul României a adoptat o rectificare a bugetului național, 

din care pentru județul nostru, pentru Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, a fost alocată suma de 3.535 de mii de lei, sumă care se împarte în 

două capitole: 3.093 mii lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție 

a copilului, respectiv 442 mii lei pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane 

adulte cu handicap. 

Tot prin aceeași lege, pentru Județul Covasna, s-a aprobat sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 6.070 mii lei. 

Soarta sumei de 6 milioane de lei a fost decis și discutat ieri în comisiile de 

specialitate, totuși arăt în public câteva capitole importante și anume: cofinanțarea 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Covasna, cofinanțarea investițiilor precum investiții majore în Județul Covasna, cum ar 

fii 1.400 mii de lei pentru cofinanțarea modernizării DJ 121A între Întorsura Buzăului-

Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E. 

Tot așa 3 milioane de lei pentru plata cheltuielilor neeligibile proiectului 

”Reabilitarea drum județean Interjud Covasna-Brașov de la DN 12 La DN13 prin 

Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măierus - tronson Covasna de la DN12 prin Malnaș 

Băi, Baraolt până la limita județ ” 

(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Dimény György și Opra-

Béni Béla, numărul consilierilor prezenți la ședință a devenit 27.) 

 

Tot aici, doresc să vă informez că alaltăieri am început asfaltarea acestui drum deja 

lărgit dinspre podul de la Augustin spre Baraolt. 

Colegii noștri din Brașov deja au predat amplasamentul pentru partea lor de 

drum, deci Augustin-Măieruș și ieșirea pe DN 13, deci urmează în câteva săptămâni 

începerea lucrării și în partea Brașovului.  

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

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.  

 

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

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2020; 
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 147/2018 privind aprobarea dării în administrarea Școlii Populare de 

Arte și Meserii Sfântu Gheorghe a unor imobile situate în Comuna Malnaș, sat 

Malnaș Băi, Județul Covasna, aflate în coproprietatea Județului Covasna și a 

Comunei Malnaș, precum și pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 

la Contractul de administrare nr. 200/08.10.2018, încheiat între județul Covasna 

prin Consiliul Județean Covasna, comuna Malnaș prin Consiliul Local al 

Comunei Malnaș și Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurii de protecție compensatorie în cazul 

investiției ,,Reabilitare Castel Mikó”; 

5. Diverse 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

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. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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 și 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La punctul unu 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 2020; 

 

Am înțeles că sunt colegi care au ridicat deja mâna. 

Grüman Róbert-Csogor: Având în vedere că am fost desemnat de Consiliul 

Județean Covasna în Asociația de Dezvoltare a Turismului și în Asociația AGROSIC, nu 

voi participa la deliberarea și la votul anexelor 1/1g și COT2. 

Henning László-János: La fel nici eu nu voi participa la votul anexelor 1/1g și 

COT2, având în vedere că sunt președintele Asociației AQUACOV. 
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Orbán Miklós: La anexele 1/1g și COT2 nu particip la deliberare și la vot.  

Lénárt Adolf: La fel nici eu nu voi participa la deliberare și la vot la aceste două 

anexe. 

Fazakas András-Levente: Nici eu nu voi participa la deliberarea și la votul 

anexelor 1/1g și COT2. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

 

Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre, iar Direcţia Economică prin raportul său propune spre aprobare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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. 

(Nu au participat la deliberarea și la votul anexelor 1/1g și COT2 consilierii 

Grüman Róbert-Csogor, Henning László-János, Orbán Miklós, Lénárt Adolf și 

Fazakas András-Levente, conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare.) 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2020; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 147/2018 privind aprobarea 

dării în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe a unor 

imobile situate în Comuna Malnaș, sat Malnaș Băi, Județul Covasna, aflate în 

coproprietatea Județului Covasna și a Comunei Malnaș, precum și pentru aprobarea 
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proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 

200/08.10.2018, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, comuna 

Malnaș prin Consiliul Local al Comunei Malnaș și Școala Populară de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 

aprobarea măsurii de protecție compensatorie în cazul investiției ,,Reabilitare Castel 

Mikó”; 

 

Este vorba despre reabilitarea castelului Mikó, deja am început elaborarea 

proiectului tehnic cu detalii de execuție, dar între timp proiectarea a ajuns la faza de 

obținerea a avizelor și a acordurilor, și conform normativului de siguranță la foc trebuie 

să corectăm și instalațiile de hidranți exteriori cu un debit de 15 l/s să fie dimensionate 

pentru 20 l/s. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Așa cum deja ne am obișnuit, am invitat la ședința noastră de astăzi, managerul 

Spitalului de Urgență pe domnul András-Nagy Róbert, ca să ne prezinte o dare de 

seamă pentru perioada care a trecut de la ultima noastră ședință.  

András-Nagy Róbert: Bună ziua! Vă salut! 

Ce s-a întâmplat în această perioadă de o săptămână?  

Ne am concentrat mai mult pe relansarea investițiilor care au fost începute.  
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Încercăm să finalizăm acele proiecte, lucrări de proiecte care au fost începute la 

primăvară, când am primit și finanțările necesare, mă refer la clădirea de rezonanță 

magnetică, centrul stroke, finalizăm lucrările de licitație la clădirea de boli interne, de 

reabilitare integrală a acestuia. 

Practic, pe masa discuțiilor noastre, în această perioadă, au fost aceste proiecte.  

Am făcut niște modificări la Planul Urbanistic, chiar ieri am primit ultima 

variantă pentru Planul Urbanistic Zonal în ceea ce privește tot ansamblul de clădiri. 

Știți că în această perioadă, adică de fapt de anul trecut am început proiectarea 

helipotului pentru spitalul nostru, pentru care a fost necesar realizarea acestui Plan 

Urbanistic Zonal, ajungem și cu el într-un stadiu final ca să putem avansa ca să primim 

avizele necesare în această privință.  

Am primit deja un acord de principiu verbal de la Autoritatea Aeronautică, în 

ceea ce privește amplasarea și locația heliportului propus în cadrul PUZ-ului și zona de 

aterizare în cadrul spitalelor a aeronavelor și a elicopterelor SMURD. 

În ceea ce privește asistența medicală, mergem mai departe cu planurile noastre 

de a primii în continuare pacienți altele de cât cei infectați cu COVID. 

De exemplu: ieri am avut 15 operații în spital, colegii noștri în specialitățile 

chirurgicale au efectuat 15 intervenții chirurgicale, doar într-o singură zi.  

La fel observăm o creștere, un trend ascendent al cazurilor de COVID, cazuri 

confirmate pozitiv. 

(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Ambrus József și Popica 

Silviu Ciprian, numărul consilierilor prezenți la ședință a devenit 29.) 

 

În general starea pacienților care se prezintă în Spital și pe partea de patologie 

COVID și pe partea de patologie non COVID este mai gravă. 

Am făcut și o analiză financiară în această privință, de exemplu: consumul de 

medicamente în luna iulie, consum efectiv și nu achiziții de medicamente, ca și valoare 

a atins pragul de anul precedent când am avut externați 1.780 de cazuri.  

Tot în ceea ce privește alte consumuri și pentru care este și o parte din 

suplimentarea de buget, în luna iulie consumul total de echipamente de unică folosință 

în spital, a ajuns la aproape 700 de mii de lei.  

Este un efort financiar suplimentar destul de considerabil pentru spitalul în 

această perioadă, mai ales în ceea ce privește echipamentele de protecție, care până 

acum au lipsit.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Balázs Jozsef-Attila: Aș avea și eu o întrebare la domnul director. 

Tamás Sándor: Poftiți. 

Balázs Jozsef-Attila: Am fost anunțat de cineva din Tg. Secuiesc, că în situația în 

care cineva are febră și se duce să facă radiografie, este întrebat dacă e febril și dacă da, 

atunci este trimis să facă testul COVID pe cheltuiala proprie.  

Este de știut, că oamenii din zona noastră nu sunt așa de bogați. 

Întrebarea este, ca testul COVID de ce nu este suportat de CAS unde plătim 

asigurarea sănătate lunar? 

Dumneavoastră considerați că acest procedeu este legal, deci dacă am febră nu 

mi se face radiografie și sunt trimis să fac testul COVID? 

Mulțumesc! 
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András-Nagy Róbert: Procesul de testare COVID este atribuția INSP-ului, 

care permanent actualizează metodologia de testare și dacă cineva se încadrează în 

criteriile de testare este testat de DSP prin procesul stabilit și testarea este gratuită. 

În legătură cu testul COVID înaintea radiografiei: fiecare spital a stabilit un 

protocol, nu știu unde s-a întâmplat incidentul, dar în asemenea cazuri este justificat 

testul COVID. Nu vorbesc aici de legalitate, ci de justificare. 

Deci, este justificat.  

Fazakas Péter: Mă scuzați că intervin, dar este o iresponsabilitate să trimiți de la 

spital într-o altă unitate, un om bolnav, care are febră, să facă testul COVID. 

Deci, bolnavul este trimis de la un loc la alta.  

De ce nu se poate face testul acolo în spital? 

András-Nagy Róbert: Nu cred că este vorba de spitalul nostru.  

Vă dau un răspuns generalist. 

Dacă cineva are febră nu neapărat însemnă că este infectat cu virusul SARS COV-

2 și această problemă va fi acută. 

Noi deja lucrăm la protocoale, la stabilirea de protocoale pe perioadă de toamnă 

când pe lângă noul Coronavirus o să apară și alte viroze respiratorii, gripa sau chiar 

viroze cauzate de alte tulpini de corona virus. 

Sunt 4 sau 5 tulpini de coronavirus care au aceleași simptomatologie, ca să putem 

departaja în cadrul spitalului aceste cazuri, deci trebuie să facem o diferență în această 

privință și în aceste situații este justificat ca să se ceară un test PCR, care se poate efectua 

prin intermediul DSP-ului, în speța noastră DSP Covasna, deci dacă este pacient 

simptomatologic atunci clar beneficiază de testare gratuită.  

Acest lucru este cunoscut de spitale, fiecare spital din județ, trebuie să creeze, să 

înființeze o structură de tampon, așa este formulat în legislația actuală, unde izolează 

pacienții suspecți de infecție SARS COV 2. 

Nu toată lumea trebuie să fie în spital, chiar dacă această suspiciune este pusă în 

discuție, pe de altă parte putem exclude doar pe singură simptomatologie, adică febra, 

coroborat cu alte analize medicale, prezența virusului, exclude cu o marjă de siguranță 

anume, mai ridicat. 

Deci, ca răspuns final, cred că în sistemul nostru și mă refer aici la județul nostru, 

testările și în perioada precedentă și în perioada următoare au decurs într-un ritm 

accelerat, un număr mult mai mare de teste s-au făcut în județul nostru de cât în alte 

județe raportat la 100 de mii de locuitori.  

Sunt statistici în acest sens și testele sunt gratuite, iar justificarea acestora se 

stabilește de către medic. 

Eu, ca jurist nu pot să stabilesc, de cât să dau cu părerea, dacă e justificat sau nu. 

Ce contează este clinicul, paraclinicul și decizia medicului. 

Decizia medicul este luat pe baza unei logici medicale pe care pot să înțelegi 

după șase ani de facultate de medicină.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Fazakas Péter: În completarea întrebărilor formulate de domnul coleg Balázs 

Jozsef-Attila, aș dori să vă întreb, dacă e posibil, în viitorul apropiat, pacientul care are 

febră să nu fie trimis în altă parte pentru a face testul COVID.  

András-Nagy Róbert: Obligația spitalelor, în general, este de a testa pe pacienții 

internați. 
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În momentul în care nu se justifică o internare într-un spital, atunci mecanismul 

de testare, preluat și de la exemplele internaționale, este ca testarea să se facă la 

domiciliu. 

Recomandările în această privință sunt, că dacă cineva la el sau la un membru de 

familie observă o simptomatologie specifică COVID-19, să rămână acasă, să anunță 

medicul de familie, Direcția de Sănătate Publică, ca și presupus pacient, persoană cu 

simptomatologie, va fi testat prin sistemul de testare al DSP. 

Este o chestiune de sănătate publică. 

Tamás Sándor: Trebuie amintit și faptul că pe lângă alte laboratoare și spitalul 

nostru testează în laboratorul propriu, în primul rând angajații spitalului și bolnavii 

internați în spital.  

În ultimele săptămâni, am pus la punct atât fizic, în ceea ce însemnă un laborator 

complet PCR, am pus la punct juridic, am pus la punct din perspectiva sistemului 

medical și funcționează acest laborator în primul rând pentru angajații spitalului și a 

bolnavilor internați în spitalul nostru. 

András-Nagy Róbert: Este adevărat! 

Ieri, de exemplu s-au făcut 134 de teste, iar în total până acum suntem la peste 

2500 teste, nu am cifra exactă. 

Ieri, am și înființat un centru de testare pentru cei incluși în această metodologie, 

pentru pacienții oncologici, pentru pacienții hematologici, pentru pacienții cronici. 

Inclusiv, cei care se internează în spital sunt testați în cadrul acestui centru de 

recoltare.  

Dintre acești 134, 57 de teste s-au făcut pentru pacienții internați în cadrul 

spitalului, iar restul testelor au fost efectuate în baza metodologiei naționale, fiind vorba 

de pacienți oncologici, reumatologici etc.  

În baza acestei metodologii, am încheiat contractul cu DSP-ul pentru efectuarea 

acestor teste și nu numai pe cheltuiala spitalului, ci din programul național de tesatre, la 

asta m-am referit când am spus că testarea este gratuită.   

Casa Națională de Sănătate nu decontează aceste teste dar sunt alte fonduri din 

care sunt acoperite.   

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Fazakas Péter: Aș dori să vă rog, ca la următoarea ședință să invitați și pe 

comandantul ISU Covasna. 

Tamás Sándor: Bine. 

Cel mai probabil următoarea ședință vom avea în data de 27 august 2020 orele 

12,00 la fel prin platforma ZOOM și-l rog pe domnul secretar general să invităm și pe 

domnul inspector șef la ședință.  

Balázs Jozsef-Attila: Eu aș avea încă o propunere.  

Tamás Sándor: Poftiți. 

Balázs Jozsef-Attila: Având în vedere că în cauza pandemiei proiectele pentru 

ONG-ului nu s-au realizat și fondurile au rămas la Consiliul Județean și din aceste 

fonduri am acordat ajutor și spitalelor, ar trebui să găsim o posibilitate de finanțare 

pentru lap top-uri sau tablete, pentru că sunt foarte multe familii care nu își pot permite 

acest lucru și dacă va fi din nou învățământ on line, copii nu au posibilitate de a învăța.  
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În mai mult județe, au fost adoptate asemenea propuneri, ca dintr-o anumită 

sumă vot f cumpărate lap-topuri și tablete. 

Vă mulțumesc! 

Tamás Sándor: În primul rând să vedem cum va hotărî Guvernul și cine va 

finanța aceste obiecte electronice.  

Eu cred că va fi finanțat din banii Guvernului, așa că o să vedem ce va spune 

legislația, dar desigur suntem atenți, așa cum am fost atenți și până acum la diferite 

nevoi ale societății și ale instituțiilor publice. 

Henning László-János: A apărut o lege privind lap top-uri pentru școli, trebuie 

să apară metodologia Ministerului Educației, vor primii maxim 200/buc, e o sesiune de 

proiecte a unităților administrativ-teritoriale respectiv a școlilor, dar după ce apare 

metodologia. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră, pentru prezență, pentru 

opinii și voturile exprimate. 

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

Cel mai probabil, ne întâlnim pe platforma ZOOM pe data de 27 august 2020, ora 

12,00. 

Să aveți grijă unii de ceilalți! 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


