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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, on-line pe 

platforma ZOOM, din data de 25 februarie 2021, ora 12,00 

 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

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

platforma ZOOM, pentru astăzi, 25 februarie 2021, 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. 23/19 februarie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa 

nr. 20/S/19 februarie 2021. 

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

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

 

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 sunt prezenţi 

toți cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie, respectiv este prezent și Președintele Consiliului 

Județean Covasna, deci în total sunt 31 cu drept de vot. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 30 de consilieri judeţeni în funcţie 

plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise lucrările 

şedinţei. 

 

Printre cele mai importante puncte de pe proiectul ordinii de zi figurează 

inițierea preluării unor imobile de la Statul Român. 

Este vorba în primul rând de Centrul de agrement de la Pădureni, care este în 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, dar conform programului de guvernare, 

pagina 195 unde este specificat și stipulat, citez: „…descentralizarea instituțiilor din 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului…”. 

În acest sens am propus pe proiectul ordinii de zi această solicitate de trecere. 

Tot așa solicităm trecerea imobilului unde are sediul Consiliul Județean Covasna, 

unde am și eu biroul și alți 100 de angajați care lucrează la sediu, imobil care este în 

proprietatea Statului Român, în administrarea Prefecturii și noi avem numai drept de 

folosință. 
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Suntem singurii la nivel național, pentru că în toate celelalte județe sediile 

consiliilor județene sunt în proprietatea județului, respectiv în administrarea consiliului 

județean și noi dorim să reglementăm această situație. 

La fel dorim să reglementăm situația apartamentelor IV A și IV B, din imobilul de pe 

str. Gábor Áron nr. 1, Sf. Gheorghe, unde suntem proprietari pe un etaj cu o suprafață de 

526 m2 minus două încăperi de toaletă.  

Este foarte interesant ce s-a întâmplat. 

Statul Român prin Biroul Județean de Metrologie Legală Covasna a intabulat un 

compartiment de veceu și lângă acest compartiment și Oficiul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Covasna a intabulat încă un compartiment de veceu. 

În plus, pe scara respectivă, intrarea și parterul este în proprietatea Statului Român și 

în această situație unde Statul are 78 m2 plus 55 m2 față de ce are Consiliul Județean 

Covasna, adică 526 m2, nu putem renova, moderniza nici intrarea imobilului și nici căile de 

acces la apartamentul unde suntem proprietari.  

Deci, dorim să rezolvăm și această situație foarte interesantă și desigur dorim să 

modernizăm, pentru după construirea acestui bloc cu patru etaje și cu două scări, nu a fost 

niciodată modernizat. 

Partea noastră, adică etajul I. a fost modernizat în totalitate, urmează acum să 

modernizăm și birourile Direcției de Cultură și Protecția Monumentelor Istorice, care la fel 

funcționează în acest imobil.  

Acestea sunt solicitările, iar ceea ce dorim să predăm din proprietatea Consiliului 

Județean Covasna către Statul Român, este transmiterea dreptului de administrare a unei 

suprafețe de 2626 m2 din tronsonul de drum județean dintre Sf. Gheorghe și Ozun pentru 

realizarea variantei de ocolire a municipiului Sf. Gheorghe. 

Am inițiat să predăm către Ministerul Transporturilor acest tronson de drum, este 

vorba despre 482 metrii linear din drumul județean, pentru realizarea acestei investiții din 

fonduri externe nerambursabile și din bugetul Statului.  

Totodată vom finaliza predarea amplasamentului pentru construirea clădirii boli 

pneumologice la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, către Compania 

Națională de Investiții din subordinea Ministerului Dezvoltării.  

Acestea sunt cele mai importante proiecte de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii 

de zi, pe lângă alte proiecte, bine înțeles, unde aș dori să evidențiez inițierea atribuirii 

directe a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor 

județene. Avem în total 253 de km de drum județean în Județul Covasna și inițiem ca pe 

timp de vară aceste lucrări de întreținere să fie executat de către firma noastră unde suntem 

100% proprietari, adică de SC Drumuri și Poduri Covasna SA. 

În afară de proiecte de hotărâri avem și alte materiale importante pe proiectul 

ordinii de zi, cum este Raportul anual privind situația copiilor părăsiți în unitățile 

sanitare, întocmit de doamna director general Vass Mária. 

 

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

 

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

iar în calitate de invitaţi participă: 

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

Persoanei Covasna; 
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- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Török Sándor – director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 

 

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

28 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? 31 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 31 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 28 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile situate în 

comuna Moacșa, județul Covasna, din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Covasna în domeniul public al Județului Covasna; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de 

clădire B1 cu terenul aferent - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății 

nr. 4, județul Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Covasna, în 

domeniul public al Județului Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de 

clădire B2 - situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul 

Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul Covasna, în domeniul public 

al Județului Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a apartamentelor IV A și IV 

B, situate în municipiul Sfântu Gheorghe str. Gábor Áron nr. 1, județul Covasna, din 

domeniul public al statului și din administrarea Biroului Județean de Metrologie 

http://www.cjcv.ro/
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Legală Covasna, respectiv al Oficiului Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Covasna, în domeniul public al Județului Covasna; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrarea a unei 

suprafețe de teren de 2.626 mp, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, 

din administrarea Consiliului Județean Covasna în administrarea Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 136/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al județului 

Covasna în domeniul public al Județului Covasna a imobilului înscris în CF nr. 

23542 Valea Crișului; 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere 

curentă pe timp de vară în anul 2021 a drumurilor județene către SC Drumuri și 

Poduri Covasna SA; 

9. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului comisar șef de poliție Trăistaru 

Lucian, respectiv validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 

depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul 

Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 12/2019 privind propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente 

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, 

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în 

cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Sfântu Gheorghe  –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

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

Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Covasna; 

15. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020; 

16. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul II al anului 2020; 

17. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2020; 

18. Raport de informare privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul 

anului 2020; 

19. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna pe anul 2020; 
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20. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a trei zile de concediu de odihnă în perioada 3-5 februarie 2021. 

 

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 31 de voturi „pentru” 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, 5, 6, 7 și 8 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 

aprobarea solicitării de trecere a unor imobile situate în comuna Moacșa, județul 

Covasna, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului 

și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în domeniul public 

al Județului 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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de clădire B1 cu terenul aferent - 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin 

Instituția Prefectului – Județul Covasna, în domeniul public al Județului Covasna; 

 

Este vorba despre sediul Consiliului Județean Covasna, partea dinspre piață, 

unde am și eu biroul. 

Cum v-am spus clădirea în care are sediul Consiliului Județean Covasna din anul 

1992 este în proprietatea Statului, în administrarea Prefecturii și în folosința Consiliului 

Județean Covasna. 

Această situație este unică din țară! 

 

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 trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de trecere a imobilului - Corp de clădire B2 - situat în municipiul 

Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, județul Covasna, din domeniul public al statului 

și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Instituția Prefectului – Județul 

Covasna, în domeniul public al Județului Covasna; 

 

Este vorba despre sediul Consiliului Județean Covasna partea dinspre curtea 

interioară.  

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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea solicitării de trecere a apartamentelor IV A și IV B, situate în 

municipiul Sfântu Gheorghe str. Gábor Áron nr. 1, județul Covasna, din domeniul 

public al statului și din administrarea Biroului Județean de Metrologie Legală Covasna, 

respectiv al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Covasna, în domeniul 

public al Județului Covasna; 

 

Cum v-am spus este vorba de imobilul unde are sediul Oficiului Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Covasna și Biroul Județean de Metrologie Legală Covasna. 

Doresc să evidențiez că și după trecerea imobilelor în domeniul public al 

Județului Covasna, vom asigura funcționalitatea birourilor existente, atât ale Consiliului 

Județean Covasna cât și ale Statului Român.  

 

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 

aprobarea transmiterii dreptului de administrarea a unei suprafețe de teren de 2.626 

mp, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna, din administrarea Consiliului 

Județean Covasna în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; 

 

Este vorba despre transmiterea unui tronson de drum județean între Sf. 

Gheorghe și Ozun, către administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 

pentru a finaliza lucrarea varianta de ocolire a municipiului Sf. Gheorghe. 

Această investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile și din bugetul 

Statului și este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2020, prin care s-a aprobat, 

deja de către Guvernul României, indicatorii tehnico-economici pentru această 

investiție.  

 

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? - 
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În urma supunerii la vot, cu 31 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 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 136/2020 privind predarea către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de 

Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU 

GHEORGHE”; 

 

Am trecut peste două etape deja! 

Prima etapă era cuprinderea programului nostru în lista de sinteză, am fost 

anunțați încă din noiembrie că acest obiectiv de investiție este cuprins în lista de sinteză 

la poziția 31 de la Compania Națională de Investiții, după care au solicitat nota 

conceptuală și tema de proiectare, iar mai nou, trebuie să dovedim viabilizarea 

amplasamentului, adică amplasamentul dispune de toate utilitățile necesare și de drum 

de acces la acest amplasament, ceea ce este adevărat pentru că este în incinta Spitalului.   

 

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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea trecerii din domeniul privat al județului Covasna în domeniul public al 

Județului Covasna a imobilului înscris în CF nr. 23542 Valea Crișului; 

 

Este vorba despre o clădire de lângă drumul dintre Valea Crișului și Aita Medie.  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară în anul 

2021 a drumurilor județene către SC Drumuri și Poduri Covasna SA; 

 

Aici nu este vorba numai de plombări, ci este vorba despre un șir de lucrări de 

întreținere, adică este vorba de 150 de mii m2 de întreținere parte carosabilă, de 25 de 

mii de m2 plombări, întreținere drum pietruit pe o distanță 20 km, montarea parapetelor 

metalice pe 15 km, marcaje rutiere pe 645 km, avem 253 km de drum județean, dar 

marcajele longitudinale sunt cel puțin de două sau de trei ori mai mult. 

Reparații curente le poduri și podețe 350 de bucăți, ridicarea la cota drumurilor a 

capacelor de cămine de vizitare 100 buc, colmatarea rosturilor, decolmatarea șanțurilor, 

curățarea drumurilor, tăierea acostamentelor etc., deci este vorba despre un șir de 

lucrări care vor fi încredințate direct către firma noastră la care suntem acționari 100%.  

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Având în vedere că sunt angajat la firma SC Drumuri și 

Poduri Covasna SA nu voi participa la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este 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 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnului comisar șef de poliție Trăistaru Lucian, respectiv validarea 

desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna; 

 

Este vorba de validarea noului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna 

comisar șef de poliție Pampu-Romanescu Liviu. 

 

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

probleme de ridicat? 
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Este prezent cumva și domnul comisar șef? 

Pampu-Romanescu Liviu: Da. 

Am onoarea să vă salut pe dumneavoastră și toți participanții la ședință! 

După un an și jumătate în care am ocupat funcții de conducere în Inspectoratul 

General al Poliției - Direcția Generală a Poliției capitaliei, m-am întors cu gânduri bune, 

cu speranța de a oferii un serviciu de calitate comunității noastre. 

Vă urez tuturor Un an bun! 

Mulțumesc frumos! 

Tamás Sándor: Mulțumim și noi! 

Bine ați revenit în Județul Covasna, ne-am mai întâlnit și sper că o să putem lucra 

în liniște și pace.  

 

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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul 

Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.; 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: La acest punct nu voi participa la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) și 

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

 

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 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2019 
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privind propunerea de stabilire a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi 

contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul serviciilor publice 

din subordinea 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? - 

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 aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Covasna;   

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

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

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

și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe  –Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

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

de ridicat? 

Gáj Nándor: Având în vedere că dețin funcția de director al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe nu voi participa la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și (2) 

din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Covasna; 

 

Este vorba despre un singur punct al art. 22¹ alin. (1) cu noua componență 

nominală a consilierilor județeni ai Consiliului județean Covasna, schimbarea 

intervenită după demisia domnului Gál Károly și după validarea mandatului domnului 

Szász István-Endre.  

 

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 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Szász István-Endre, conform art. 228 alin. (1) 

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

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de evaluare a 

implementării Legii nr. 544/2001 în 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. 
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La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul cu privire la 

modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul II 

al anului 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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul asupra aplicării 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către 

Consiliului Judeţean Covasna, în 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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de informare 

privind situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare în cursul anului 2020; 

 

Rog pe doamna director general Vass Mária să ne prezinte pe scurt această 

informare, pentru că după părerea mea, este foarte important munca direcției condusă 

de doamna director, mai ales că în această informare este vorba despre copii părăsiți în 

spitale. 

Cu această ocazie doresc să aduc mulțumiri în numele Consiliului Județean 

Covasna, pentru munca de pusă de doamna director general Vass Mária și de colegii 

dânsei. 

Vass Mária: Prezintă materialul.  

Tamás Sándor: Mulțumim doamna director, nu numai pentru informare dar și 

pentru munca depusă atât de dumneavoastră cât și de colegii dumneavoastră.  

Este de știut că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna are 586 de angajați, au grijă de 1050 de copii orfani, de 100 de bătrâni și sprijină 

financiar, împreună cu sprijinul Guvernului, mai multe mii de persoane vârstnice.  

Vă doresc multă sănătate și multă muncă! 

Vass Mária: Mulțumim! 

Tamás Sándor: Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul 

prezentat. 

Nu sunt 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 

2020; 

Materialul a fost prezentat în toate cele șase comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 
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Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

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

a trei zile de concediu de odihnă în perioada 3-5 februarie 2021, de care Consiliul a luat 

act în unanimitate.  

 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul acestui 

punct? 

Nu sunt. 

Stimaţi consilieri. 

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

unanimitate!  

Acest lucru evidențiez ori de câte ori se poate, pentru că față de celelalte județe 

sau celelalte autorități publice locale, Consiliul Județean Covasna este o insulă a 

înțelegerii și a muncii! 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


