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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 28 ianuarie 2021, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28
ianuarie 2021, ora 12,00, în sala „Gábor Áron” al Bibliotecii Județene „Bod Péter”, 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. 9/22 ianuarie 2021, consilierii judeţeni
fiind invitaţi prin adresa nr. 13/S/22 ianuarie 2021.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
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 26 de consilieri județeni din cei 29 în funcţie, lipsind domnii consilieri
Floroian Stelian-Olimpiu, Gáj Nándor și Para János, respectiv este prezent și
Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 27 cu drept de vot.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
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:

-

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.
Salut pe cei care ne urmăresc pe facebook și salut pe domnul Demeter Ferenc
Primarul Comunei Micfalău, care presupun că a venit pentru că la primul punct de pe
ordinea de zi avem cuprins depunerea Jurământului de către domnul consilier județean
Dr. Szász István-Endre și a venit pentru a susține pe dânsul.
Domnul Dr. Szász István-Endre vine în locul domnului Gál Károly care în urma
alegerilor Parlamentare din luna decembrie a câștigat mandat de parlamentar.
Îi urăm mult succes pentru domnul Gál Károly, multă sănătate și multă muncă în
Parlamentul României, iar pentru domnul consilier Szász István-Endre în Consiliul
Județean Covasna.
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(A sosit domnul consilier Gáj Nándor, deci de la această fază a ședinței
sunt prezenți 27 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.)
Pe lângă depunerea jurământului mai avem de adoptat un set de programe
județene majore din punct de vedere al dezvoltării mediului rural din Județul Covasna.
Aș dori să vă reamintesc că avem pe ordinea de zi „Programul județean pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”, program pentru care
în ultimii 10 ani de zile am alocat 1.600 de mii de lei pentru 124 de locații din județ.
Avem pe ordinea de zi „Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea
imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din
mediul urban”, pentru care până acum am alocat 600 mii lei și putem sprijinii și în acest
an aceste cabinete medicale cu câte 25 de mii de lei fiecare din partea Consiliului
Județean Covasna.
De altfel toate programele județene funcționează împreună cu consiliile locale,
50% acordă Consiliul Județean Covasna și 50% alocă comunitățile locale din mediul
rural.
Tot așa avem pe ordinea de zi „Programul județean pentru reabilitarea și
modernizarea bazelor sportive din mediul rural”, ”Programul județean de dezvoltare a
infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”, „Programul județean pentru
reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau
biblioteci, din mediul rural”, Programul județean privind sprijinirea Programului
,,Școală după școală”, la care a participat cu succes Comuna Micfalău, „Programul
județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul rural”, ”Programul județean
privind dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de
urgență din subordinea consiliilor locale comunale” și nu în ultimul rând Programul
multianual “Primul Ghiozdan”.
Sunt în total nouă programe care vizează în primul rând mediul rural, pentru că
în mediul rural pe lângă asfaltare, pe lângă sisteme de apă și canalizare dorim accentuat
să dezvoltăm și spațiul cultural, sportiv și educațional.
Pe ordinea de zi avem în total 25 de puncte, dar aș dori să evidențiez încă un
proiect de hotărâre foarte important și anume este vorba de aprobarea Notei
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și
modernizarea DJ 114 Sânzieni-Lemnia”.
Este vorba despre reconstruirea în totalitate a acestui drum județean.
(A sosit domnul consilier Para János, deci de la această fază a ședinței sunt
prezenți 28 de consilieri județeni din cei 29 în funcție.)
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
14 ianuarie 2021, 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?
29 de voturi
Cine este contra?
-
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Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 14 ianuarie 2021.
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. Depunerea Jurământului de către domnul Szász István-Endre consilier judeţean
declarat ales, a cărui mandat a fost validat de Tribunalul Covasna;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Covasna;
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada
2021-2024;
4. Proiect de hotărâre 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 2021-2024;
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru
reabilitarea și modernizarea bazelor sportive din mediul rural” în perioada 20212024;
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ”Programului județean de dezvoltare a
infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar” în perioada 2021-2024;
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru
reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau
biblioteci, din mediul rural” în perioada 2021-2024;
8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului județean privind
sprijinirea Programului ,,Școală după școală” în perioada 2021-2024;
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru dotarea
spațiilor de joacă din mediul rural” în perioada 2021-2024;
10. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ”Programului județean privind dotarea
personalului și spațiilor aferente serviciilor voluntare pentru situații de urgență
din subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2021-2024;
11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a
Programului multianual “Primul Ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar
din județul Covasna;
12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 165/2020 privind
numirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru activități
educativ-științifice, sportive și de recreere, precum și de sprijin financiar acordat
unităților de cult;
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Județean Covasna a doi
consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de
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evaluare
a
performanțelor
profesionale
individuale
ale
secretarului general al județului Covasna;
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 130/2018 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km
0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu
Mare-DN 13E”;
15. Proiect de hotărâre privind inițierea solicitării de trecere din patrimoniul Societății
Drumuri și Poduri Covasna S.A. în domeniul public al Județului Covasna a
imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul
Covasna;
16. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale a asociaților a S.C.
Exploconstruct S.R.L. în vederea aprobării declanșării procedurii de selecție
pentru ocuparea posturilor vacante de membru în Consiliul de administrație al
societății;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea DJ 114 SânzieniLemnia”;
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a
persoanelor adulte cu dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea
serviciilor sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2021;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între
Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din
judeţul Covasna prin consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor
sociale acordate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, pe anul 2021;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea și
funcționare ale serviciilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
22. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14% din impozitul pe venit, în
conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006, în
vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii
2022-2024;
23. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV
2020;
24. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul
2020;
25. 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?
29 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 22 și 23 pentru adoptarea cărora
este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 15 este necesar votul a
2/3 al consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Depunerea Jurământului de către
domnul Szász István-Endre consilier judeţean declarat ales, a cărui mandat a fost
validat de Tribunalul Covasna;
Va depune Jurământul domnul consilier județean Szász István-Endre, supleant, a
cărui mandat în funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Covasna a
fost validat prin Încheierea Tribunalului Covasna din data de 15 ianuarie 2021,
pronunțată în Dosarul nr. 30/119/2021.
Jurământul se depune după următoarea procedură:
Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie, cât și, dacă este cazul, pe Biblie,
și va depune Jurământul în limba română.
după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Invit pe domnul Szász István-Endre să depună Jurământul.
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Rog asistenţa să se ridice în picioare pe tot parcursul ceremoniei de depunere a
Jurământului.
(Asistența se ridică în picioare. )
(Se procedează la depunerea și semnarea Jurământului. )
(Cei din sală aplaudă. )
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
De la această fază a ședinței Consiliul Județean Covasna se compune din 30 de
consilieri județeni, din care fiind prezenți 29 și președintele Consiliului Județean
Covasna, deci în total 30 cu drept de vot.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
Domnul consilier Szász István-Endre a optat să fie membru în comisia nr. VI,
adică comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe
transnaționale și în acest sens se modifică hotărârea în cauză.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
De la punctul trei, așa cum v-am pomenit urmează cele nouă programe județene
de dezvoltare locală, care și până acum au funcționat, dar din acest an am simplificat
puțin procedura de decontare a sumelor accesate, am lărgit sfera lucrărilor pentru care
se pot accesa fonduri.
Acum pot fi accesate fonduri nu numai pentru lucrări dar și pentru dotări.
Dintre aceste programe cel mai accesat program a fost Programul pentru
reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural, program prin care în
ultimii 10 ani am acordat finanțare în 124 de cazuri în valoare de 1.600 mii lei.
Am finanțat reabilitarea și dotarea a 33 de cabinetele medicale din mediul rural,
respectiv Spitalul orășenesc Baraolt și Tg. Secuiesc.
Este prezent la ședință domnul consilier Dr. Para János, datorită căruia am avut o
colaborare forte bună cu Camera Medicilor și în multe cazuri aceste cabinete au primit
finanțări serioase pentru reabilitarea și dotarea cabinetelor.
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Și în perioada următoare este extrem de important pentru noi ca toate cele 103
de cabinete medicale familiale să fie renovate și modernizate ca pacienții care din cauza
unor boli ajung acolo să primească o îngrijire la nivel orășenesc.
În 42 de cazuri, în total cu 4885 mii de lei, am finanțat reabilitarea și
modernizarea bazelor sportive din mediul rural.
În ultimii 5 ani, în 28 de cazuri am finanțat reabilitarea unităților de învățământ
preuniversitar, în valoare totală de 1.837 mii de lei și în continuare vom finanța
reabilitarea acestor unități, cu maximum 150 mii de lei pentru fiecare obiectiv.
Toate aceste programe județene funcționează numai în colaborare cu consiliile
locale, în așa fel încât și consiliul local trebuie să aloce minimum suma alocată de
Consiliul Județean Covasna.
Nu prea este cunoscut faptul că pe lângă Biblioteca Județeană și Bibliotecile
orășenești există și 40 de biblioteci comunale și vrem să ajutăm la punerea în funcțiune a
acestor biblioteci.
Anul trecut am reușit să finanțăm reabilitarea a 4 biblioteci comunale cu 90 de
mii de lei.
Sprijinul financiar acordat prin Programul județean privind sprijinirea
Programului ,,Școală după școală” a fost solicitat în 10 cazuri, dar am dori să sprijinim
cât mai multe cazuri.
Am preconizat pentru program 86 de mii de lei, dar putem majora această sumă
în funcție de solicitări, acordăm câte 20 de mii de lei pentru fiecare grupă.
Domnul primar Demeter Ferenc ne-a povestit o experiență emoționantă în
legătură cu acest program și-l rog să prezinte și plenului Consiliului Județean Covasna
această experiență și beneficiile acestui program.
Demeter Ferenc: Mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la ședința
Consiliului Județean Covasna!
Programul „After School” pentru noi este cel mai important program de formare
a comunității și care este finanțat de Consiliul Județean Covasna.
În Comuna Micfalău, acum un an, prin programul „After School” am reușit să
pregătim și să acordăm mâncare caldă compus din două feluri pentru 48 de copii.
De exemplu: O fetiță din clasa II-a la când au primit masa caldă a mâncat doar
supa.
Profesoara a întrebat, de ce mănânci doar supa? La care fetița a răspuns, că noi
acasă mâncăm numai supă o dată pe zi și că eu n-am mâncat niciodată felul doi.
Noi am dat prilejul să învețe cum se mănâncă cu furculiță.
Din anul I. deja se poate cere cofinanțare și la grădiniță și foarte mulți părinți au
profitat de această posibilitate.
Eu cred că acest program este singura șansă pentru comunele din jurul
municipiului Sf. Gheorghe să nu rămână fără elevi în școli, pentru că foarte mulți
părinți aduc la Sf. Gheorghe copii la școală, pentru că nu au ce face cu copii după ora 13
când se termină școala.
Mulțumesc anticipat pentru votul care se va acorda de consilierii județeni și de
posibilitatea de finanțare din partea Consiliului Județean Covasna.
Comuna Micfalău va depune proiectul!
Mult succes în continuare!
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Tamás
Sándor:
Mulțumim domnului Primar că ne-a povestit această
experiență și așa cum v-am spus, putem asigura pentru fiecare grupă câte 20 de mii de
lei, desigur împreună cu Primăria din localitatea în cauză și cu Asociația părinților din
școlile respective.
În continuare am finanțat construirea a 27 de terenuri de joacă cu 120 de mii de
lei.
Avem și programul pentru dotarea personalului și spațiilor aferente serviciilor
voluntare pentru situații de urgență, precum și programul Primul Ghiozdan prin care
de 8 ani în fiecare an mai mult de 2000 de ghiozdane au ajuns la copii din clasa
pregătitoare. În acești 8 ani am alocat mai de mult de 1 milion de lei pentru acest
program.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale
din mediul rural” în perioada 2021-2024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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 2021-2024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea bazelor
sportive din mediul rural” în perioada 2021-2024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea ”Programului județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de
învățământ preuniversitar” în perioada 2021-2024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care
funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în perioada 20212024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea
conform proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea Programului județean privind sprijinirea Programului ,,Școală după școală”
în perioada 2021-2024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea „Programului județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul rural” în
perioada 2021-2024;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea ”Programului județean privind dotarea personalului și spațiilor aferente
serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea consiliilor locale
comunale” în perioada 2021-2024;
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
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea și implementarea în județul Covasna a Programului multianual
“Primul Ghiozdan”, menit să sprijine învățământul școlar din 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la modificarea Hotărârii nr. 165/2020 privind numirea Comisiei de evaluare și
selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă
din fonduri publice pentru activități educativ-științifice, sportive și de recreere, precum
și de sprijin financiar acordat unităților de cult;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează un consilier județean în locul domnului Gál Károly, în Comisia de
evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice pentru activități educativ-științifice, sportive și de
recreere, precum și de sprijin financiar acordat unităților de cult, vom folosi buletine de
vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning Laszlo-Ianos: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Váncza TiborIstván.
Tamás Sándor: Mulțumim!
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Váncza dacă acceptă desemnarea?
Váncza Tibor-István: Da, accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest
punct și mergem mai departe.
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La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind desemnarea de către Consiliul Județean Covasna a doi consilieri județeni care
vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al județului Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează doi consilieri județeni, ca evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Covasna,
vom folosi buletine de vot.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning Laszlo-Ianos: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Gáj Nándor.
Tamás Sándor: Mulțumim!
Leaua Jănel: Propunem pe domnul Calinic Sabin.
Tamás Sándor: Mulțumim!
Domnul Calinic Sabin din anul 1992 este consilier județean, deci el cunoaște cel
mai bine pe domnul secretar general.
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe domnul Calinic Sabin și pe domnul Gáj Nándor dacă acceptă
desemnarea?
Calinic Sabin: Da, accept.
Gáj Nándor: Da, accept.
Tamás Sándor: Mulțumim!
Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm și acest punct și mergem
mai departe.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
130/2018 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru
obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura
Buzăului-Valea Mare-Boroşneu Mic-Boroşneu Mare-DN 13E”;
Până mâine trebuie să depunem la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației solicitarea de finanțare suplimentară la Contractul de finanțare pentru
lucrarea de modernizare a DJ 121A.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Váncza Tibor-István: Având în vedere ca proiectele de hotărâri de la punctele
14, 15 și 16 au legătură cu S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. unde sunt angajat, la
aceste puncte nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim!
Alte observații dacă sunt?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind inițierea solicitării de trecere din patrimoniul Societății Drumuri și Poduri
Covasna S.A. în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul
Sfântu Gheorghe, str. Țigaretei nr. 44, județul Covasna;
Imobilul, liber de orice sarcini, este în proprietatea SC Drumuri și Poduri
Covasna S.A., iar în Societate Județul Covasna este acționar unic.
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
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind convocarea adunării generale a asociaților a S.C. Exploconstruct S.R.L. în
vederea aprobării declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante
de membru în Consiliul de administrație al societăți;
În firma S.C. Exploconstruct S.R.L. asociat unic este SC Drumuri și Poduri
Covasna S.A. în care Județul Covasna este acționar unic.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.)
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 Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție ,,Reabilitarea și modernizarea DJ 114 Sânzieni-Lemnia”;
Este vorba despre o proiectare a reabilitării DJ114 și-l rog pe domnul
vicepreședinte Jakab István-Barna să ne prezinte ce am vrea să obținem prin tema de
proiectare.
Pentru a pregăti acest proiect pentru finanțare europeană am accesat fonduri
europene pentru pregătirea proiectului.
Jakab István-Barna: În cadrul Programului Operațional de Asistență Tehnică am
avut posibilitatea de a primi finanțare pentru proiectarea obiectivelor, care vor fi
realizate în baza finanțărilor din ciclul de finanțare 2021-2027.
Ideea programului POAT este să nu începem cu proiectarea atunci când încep și
finanțările pentru perioada 2021-2027, ci să fim pregătiți, să avem proiectul și să putem
începe direct construirea obiectivelor.
În cadrul acestui proiect am depus două proiecte din care un proiect a fost
câștigător, este vorba despre DJ114 care leagă Comuna Lemnia cu Sânzieni, este un
drum care a fost asfaltat dar nu a fost reabilitat de mult.
Pentru a realiza acest proiect termenul este 31 decembrie 2021, pentru a ajunge
până la elaborarea proiectului tehnic trebuie să urmărim Lege nr. 907/2016, care ne
obligă să avem temă de proiectare, notă conceptuală, DALI sau studiu de fezabilitate în
cazul obiectivelor și așa vom ajunge la proiectul tehnic.
În această fază supunem aprobării dumneavoastră nota conceptuală și tema de
proiectare, ca să ne asigurăm că putem ține acest termen.
În nota de proiectare trebuie să scriem ce vrem, ce să conțină acest drum, iar
drumul la care ne am gândit evident să conțină modernizarea drumului, să aibă pistă
de biciclete, să aibă și soluții smart, care însemnă sistem de iluminare smart ceea ce
însemnă că se aprind luminile doar când un autovehicul se apropie de zona respectivă,
trecere de pieton smart, dorim să instalăm și cântar pentru autovehicule și să ne
asigurăm că este monitorizat și traficul.
Despre pista de biciclete trebuie să știți, că urmărește axul drumului DJ 114, este
un singur loc unde abate la de acest ax, este vorba despre Biserica Sf. Mihai între
Lemnia și Mereni.
Este un proiect important și sperăm că veți aproba și dumneavoastră.
Mulțumesc!
Tamás Sándor: Mulțumim!
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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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Acum urmează setul de proiecte de hotărâri care vizează Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Este prezent și doamna director general Vass Mária și va răspunde la eventualele
întrebări.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind stabilirea nivelului contribuţiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu
dizabilități precum și a persoanelor vârstnice, la susţinerea serviciilor sociale acordate
în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul
2021;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Contractului -model- care va fi încheiat între Judeţul Covasna prin
Consiliul Judeţean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Covasna prin
consiliile locale care participă la cofinanţarea serviciilor sociale acordate în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, pe anul 2021;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Între timp s-au confecționat buletinele de vot.
Reluăm punctul doisprezece.
Rog pe domnul secretar general al județului Varga Zoltán 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.
Varga Zoltán: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va
număra voturile şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Ambrus József, să prezinte procesul-verbal încheiat
cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea unui consilier județean în Comisia de
evaluare și selecționare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare
nerambursabilă din fonduri publice pentru activități educativ-științifice, sportive și de
recreere, precum și de sprijin financiar acordat unităților de cult.
Ambrus József: 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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Reluăm punctul treisprezece.
Rog pe domnul secretar general al județului Varga Zoltán 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.
Varga Zoltán: Explică modul de votare și se distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia numărare a voturilor va
număra voturile şi va încheia procesul verbal.
După pauză.
Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei
numărare a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor
pentru desemnarea a doi consilieri județeni, ca evaluatori în cadrul comisiei de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului
Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare ale serviciilor Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 30 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 Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului 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.
(Pentru a fi adoptat este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți.)
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu
privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota
de 14% din impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (3) lit. b) din
Legea nr. 273/2006, în vederea elaborării proiectelor de buget pe anul 2021 și a
estimărilor pentru anii 2022-2024;
Încă nu împărțim aceste sume, este numai o estimare pentru anii 2022-2024.
Încă nu s-a adoptat bugetul național, deși ne au promis în luna decembrie că
până în 8 februarie proiectul bugetul național va trece de parlament, încă trenează la
Guvern, după care vine Parlamentul și după aceea vine la Consiliul Județean, deci acum
vorbim numai de o estimare.
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 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 cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al Comisiei pentru protecția copilului Covasna pe anul 2020
Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate.
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 Diverse.
Vă consult dacă sunt întrebări, probleme de discutat în cadrul acestui punct?
Nu sunt.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea și colaborare, închid ședința.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

