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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 3 decembrie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

Mă bucur și salut prezența domnilor consilieri Fejér Zsolt și Para János care au 

ieșit din carantină. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 3 

decembrie 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. 245/27 

noiembrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 153/S/27 noiembrie 

2020. 

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

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

 

Pe proiectul ordinii de zi a ședinței noastră de astăzi sunt mai multe proiecte de 

hotărâri importante, dintre care aș evidenția cele cu aspect financiar. 

În primul rând, avem un proiect de hotărâre care se leagă de sistemul de 

protecția copilului și mai ales de salariile celor 581 de angajați din acest sistem, ale căror 

salariu am rezolvat pe la urma urmei și garantăm că vor primii salariile pe luna 

noiembrie, în data de 10 decembrie când au zi de salariu, dar sunt desigur și câteva alte 

aspecte, pe care vi le prezint mai amănunțit când o să ajungem la dezbaterea acestui 

proiect de hotărâre.  

 

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 ordinară de astăzi, 

sunt prezenţi 29 de consilieri județeni din cei 30 în funcţie, lipsind domnul consilier 

Calinic Sabin, respectiv este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci 

în total sunt 30 cu drept de vot.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 
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La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al 

judeţului, iar în calitate de invitaţi participă: 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

 

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

29 octombrie 2020, 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? 30 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 29 octombrie 2020.  

 

(A sosit domnul consilier Calinic Sabin, deci de la această fază a ședinței sunt 

prezenți toți cei 30 de consilieri județeni în funcție și Președintele Consiliului 

Județean Covasna, deci în total 31.) 

 

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

data de 12 noiembrie 2020, 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? 31 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 12 noiembrie 2020.  

 

La mulți ani colegei noastre Antal Esztilla, care astăzi are ziua de naștere! 

Antal Esztilla: Mulțumesc! 

 

Tamás Sándor: 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.  

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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 Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 243/2020 cu privire la majorarea bugetului Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2020;  

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

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 

2020; 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor 

depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv 

de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”; 

6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 

fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, 

precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Covasna în consiliile de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea 

acestuia;  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de 

Sănătate Covasna; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul 

Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai județului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC; 

11. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spațiu Asociației 

pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Muzeului Național Secuiesc- 

Székely Nemzeti Múzeum a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

județul Covasna, înscris în CF nr. 39735 Sfântu Gheorghe; 

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

Județean Covasna nr. 211/2018  privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

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

Judeţean Covasna nr. 147/2019 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei 

tehnico - economice a Consiliului Judeţean Covasna; 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna; 

17. Diverse 
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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? 31 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, 3, 4, 12 și 13 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 privind 

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 243/2020 cu privire 

la majorarea bugetului Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean 

pe anul 2020; 

 

Așa cum v-am spus, este vorba despre un act juridic, pe care am emis între cele 

două ședințe ale Consiliului Județean Covasna ca să putem plătii salariul angajaților din 

sistemul pentru protecția copilului. 

Este vorba de 581 de angajați, ale căror salariu a trebuit să plătim pentru că plata 

salariilor a întârziat datorită neconcordanței între bugetul general și bugetul județean. 

Pe la urma urmei am găsit o soluție și așa cum am promis am adus la zi salariul 

angajaților din sistemul social. 

Aseară a apărut în Monitorul Oficial al României o hotărâre cu privire la 

rectificare de buget, prin care Guvernul a alocat Județului Covasna 1.249 mii de lei 

pentru salariul și cheltuielile sociale din sistemul protecția copilului, însă nici această 

sumă nu acoperă în totalitate partea Guvernului, pentru că trebuie să vă informez că 

cheltuielile lunare depășesc 3 milioane de lei la acest capitol.  

Asta însemnă că, la punctul doi de pe ordinea zi, o să avem o rectificare în plus, 

pentru că pe lângă suma alocată de Guvern a trebuit să găsim și alte surse de finanțare 

din bugetul județului. 
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Ceea ce pot să promit, atât domniilor voastre cât și celor care 

beneficiază de aceste salarii, este că pe 10 decembrie, adică în ziua plății salariilor, toți 

angajații din sistemul social vor primii sumele cuvenite.  

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 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 2020; 

 

Cele mai importante capitole fiind: solicitarea Spitalului Județean de Urgență 

”Dr. Fogolyán Kristóf” cu privire la  majorarea bugetului de venituri și cheltuieli cu 

suma de 5.321 mii lei care provine din contractul încheiat cu Casa de Asigurări Sociale 

de Sănătate Covasna.  

Solicitarea Şcolii Gimnaziale Speciale Sf. Gheorghe cu privire la majorarea 

bugetului cu suma de 25 mii lei necesară pentru achiziționarea dispozitivelor 

electronice cu conexiune la internet. 

Solicitarea Muzeului Național Secuiesc cu privire la realocare de fonduri în 

valoare de 58 mii lei din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului beneficiar 

permanent de donații, solicită includerea bugetară a sumei de 3,21 mii lei, reprezentând 

sponsorizări de la Fundația Sera România, pentru majorarea cheltuielilor de 

funcționare. 

La fel și domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos are o propunere.  

Henning Laszlo-Ianos: Da domnule Președinte! 

După cum ați explicat, ieri seara a apărut în Monitorul Oficial al României 

Hotărârea de Guvern nr. 1015/27.11.2020 prin care s-a alocat din echilibrarea bugetelor 

locale 1.249 mii de lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de 

asistență socială și protecția copilului pentru luna octombrie 2020. 

Având în vedere că această sumă nu este de ajuns pentru plata salariilor în data 

de 10 decembrie, am găsit economii la „Programul pentru școli al României” în valoare 

de 2 milioane de lei și solicităm transferul acestei sume la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului. 

În consecință, propune majorarea bugetului Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului cu suma de 3.249 mii de lei. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Având în vedere că și Școala Populară de Arte şi Meserii va primii 

bani prin această hotărâre, eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Varga Zoltán: Având în vedere acest amendament propus de domnul 

vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos, este necesar ca cele șase comisii de specialitate să 

se pronunțe asupra acestei propuneri. 

Avizarea se face oral în plenul ședinței. 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim! 

Supun la vot propunerea domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos. 

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă propunerea 

formulată de domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos. 

 

Consult președinții comisiilor de specialitate dacă avizează favorabil propunerea 

domnului vicepreședinte? 

 

Președinții celor șase comisii de specialitate prezintă aviz favorabil.  

 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea domnului vicepreședinte 

Henning.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

propunerea domnului vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2020; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  



 7 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020; 

 

Este vorba de 400 de mii HUF, adică 5.280 lei, câștigat de Centrul de Cultură al 

Județului Covasna de la Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT din Ungaria. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se numește 

comisia de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia 

„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru numirea 

comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru 3 consilieri județeni 

în comisia de evaluare a documentațiilor și 3 consilieri județeni în comisia de 

soluționare a contestațiilor. 
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Henning Laszlo-Ianos: În comisia de evaluare propunem pe domnii Orbán 

Miklós și Fazakas András-Levente, iar în comisia de soluționare a contestațiilor pe 

domnii Kelemen Szilárd și Gáj Nándor.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte propuneri? 

Fazakas Péter: În comisia de evaluare propunem pe Fazakas Péter, iar în comisia 

de soluționare a contestațiilor pe domnul Taierling Johann. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte propuneri? 

Nu sunt.  

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

 

Persoanele propuse acceptă desemnarea.  

 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct și mergem 

mai departe.  

 

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

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de 

cult; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se numește 

comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult şi ţinând 

cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la 

persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru numirea comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 

din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum 

şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru 5 consilieri județeni 

în comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, 

sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult. 

 

Henning Laszlo-Ianos: Propunem pe domnii Ambrus József, Gál Károly și Farkas 

Ferenc.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Fazakas Péter: Propunem pe Fazakas Péter 

Tamás Sándor: Mulțumim!  

Floroian Stelian: Propunem pe domnul Piștea Jănică. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 
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Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

 

Persoanele propuse acceptă desemnarea.  

 

Până când se pregătesc buletinele de vot suspendăm și acest punct și mergem mai 

departe.  

 

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

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie 

ale instituţiilor publice din subordinea acestuia; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna în consiliile de administraţie 

ale instituţiilor publice din subordinea acestuia şi ţinând cont de ROF al Consiliului 

Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna 

prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna, 

vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri pentru desemnarea 

reprezentanţilor în: 

- Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Județene „Bod Péter”-Bod Péter Megyei 

Könyvtár; 

- Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti 

Múzeum; 

- Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului Covasna-

Kovászna Megyei Művelődési Központ; 

- Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe-

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

- Consiliul de Administraţie al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune –

Háromszék”; 

- Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Covasna; 

- doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale 

Sfântu Gheorghe; 

- doi reprezentanţi în Consiliul Administrativ al Spitalului Județean de Urgență 

„Dr. Fogolyén Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

- doi supleanți în Consiliul Administrativ al Spitalului Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyén Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Henning Laszlo-Ianos: - În Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „Bod 

Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár propunem pe doamna Antal Esztilla; 

- În Consiliul de Administraţie al Muzeului Naţional Secuiesc - Székely 

Nemzeti Múzeum propunem pe domnul Nagy Zoltán; 
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- În Consiliul de Administraţie al Centrului de Cultură al Judeţului 

Covasna-Kovászna Megyei Művelődési Központ propunem pe domnul NAGY Zoltán;  

- În Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy propunem pe domnul Oláh István; 

- În Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Covasna propunem pe domnul Farkas Ferenc; 

- În Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu 

Gheorghe propunem pe doamna Bartók Enikő-Mária; 

- În Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe  propunem pe doamna Tarczali Maria și pe domnul 

Para János; 

- Pentru supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de 

Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe propunem pe domnii Tóth Zoltán și 

Fejér Zsolt. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte propuneri dacă sunt? 

Fazakas Péter: În Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu 

Gheorghe propunem pe Fazakas Péter, iar în Consiliul Administrativ al Ansamblului 

de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” pe domnul Csáki Attila.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

 

Persoanele propuse acceptă desemnarea.  

 

Până când se pregătesc buletinele de vot suspendăm și acest punct și mergem mai 

departe.  

 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna şi ţinând cont de ROF al 

Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau 

întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Covasna, ca membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate 

Covasna, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

 

Floroian Stelian-Olimpiu: Propunem pe domnul Calinic Sabin.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 
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Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consult pe domnul Calinic Sabin dacă acceptă desemnarea? 

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Calinic Sabin: Da. Accept.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 

 

Până când se pregătesc buletinele de vot suspendăm și acest punct și mergem mai 

departe.  

 

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

desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea 

Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea 

Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ţinând cont de ROF al 

Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau 

întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului asiguraţilor din 

judeţul Covasna în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Floroian Stelian- Olimpiu: Propunem pe Floroian Stelian- Olimpiu 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

 

Acceptați desemnarea? 

Floroian Stelian- Olimpiu: Da. 

 

Tamás Sándor: Suspendăm și acest punct și mergem mai departe.  

 

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

desemnarea a doi reprezentanți ai județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației 

Clubul Sportiv SEPSI – SIC; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează doi reprezentanți ai județului Covasna în Adunarea Generală a Asociației 

Clubul Sportiv SEPSI – SIC şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna 

potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, 

pentru desemnarea reprezentanților județului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning Laszlo-Ianos: Propunem pe domnii Ambrus József și Kelemen Szilárd.  

Tamás Sándor: Mulțumim! 
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Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Ambrus József: Da.  

Kelemen Szilárd: Da. 

Tamás Sándor: Mulțumim! 

 

Suspendăm și acest punct și mergem mai departe.  

 

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

privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna; 

 

Am primit toate nominalizările membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna și acum urmează să adoptăm în totalitate componența acestei autorități. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind darea în folosinţă gratuită a unui spațiu Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în județul Covasna; 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

privind darea în administrare Muzeului Național Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum a 

imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, înscris în CF nr. 

39735 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 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 nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018  

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - 

Székely Nemzeti Múzeum; 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 147/2019 

privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului 

Judeţean Covasna; 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe 

lângă Consiliul Județean Covasna; 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul cinci de pe ordinea de zi. 

 

Dl. Preşedinte Tamás Sándor: Rog pe domnul director executiv Sztakics István 

Attila să explice modul de desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot, 

iar comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă 

la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei numărare 

a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul șase de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să explice modul de 

desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot. 

 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei numărare 

a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

numirea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-

ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de 

cult. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul șapte de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să explice modul de 

desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot. 

 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

numărare a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor 
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pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna în consiliile 

de administraţie ale instituţiilor publice din subordinea acestuia. 

 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

Tamás Sándor: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat 

anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Doresc să vă informez că punctele opt, nouă, zece și șaptesprezece, adică Diverse, 

vor fi conduse de domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos. 

 

Dl. vicepreşedinte Henning Laszlo-Ianos: Reluăm punctul opt de pe ordinea de 

zi.  

 

Henning Laszlo-Ianos: Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să 

explice modul de desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot. 

 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Henning Laszlo-Ianos: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei 

numărare a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor 

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Covasna, ca membru în 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Covasna. 

 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal 

Henning Laszlo-Ianos: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal 

prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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? 30 de voturi 



 17 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul Președinte Tamás Sándor.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Henning Laszlo-Ianos: Reluăm punctul nouă de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să explice modul de 

desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot. 

 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Henning Laszlo-Ianos: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei 

numărare a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor 

pentru desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Covasna în Adunarea 

Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal 

Henning Laszlo-Ianos: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal 

prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnul Președinte Tamás Sándor și domnul consilier Fehér 

Zsolt.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Reluăm punctul zece de pe ordinea de zi.   

 

Henning Laszlo-Ianos: Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să 

explice modul de desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot. 

 

După votare. 

Henning Laszlo-Ianos: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei 

numărare a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor 
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pentru desemnarea reprezentanților județului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal 

Henning Laszlo-Ianos: Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal 

prezentat anterior, trebuie consemnat într-o hotărâre. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Au lipsit de la vot domnul Președinte Tamás Sándor și domnul consilier Fehér 

Zsolt.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Vă consult dacă sunt probleme de discutat la punctul Diverse? 

Nu sunt. 

 

Stimați consilieri! 

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

ședința. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,   

TAMÁS Sándor  

 

Punctele 8, 9, 10 și 17 al ordinii de zi:  

Pentru Preşedinte,   

Vicepreședinte Secretar general al judeţului Covasna, 

HENNING Laszlo-Ianos VARGA Zoltán  

 

 


