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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data
de 18 august 2021, ora 12,00
Ilyés Botond János- Primar Comuna Ghelința: Vă urez bun venit în Comuna
Ghelința!
Este foarte important relația între comunele județului și Consiliul Județean Covasna
și programele județene de dezvoltare locală sunt foarte importante pentru noi.
Vă mulțumesc pentru sprijin și vă urez încă o dată bun venit și o ședință fructuoasă!
Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Mulțumim și noi domnului primar că a acceptat să ținem aici ședința!
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 18
august 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. 148/12 august 2021, consilierii judeţeni fiind
invitaţi prin adresa nr. 67/S/12 august 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 27 de consilieri județeni din cei 30 în funcţie, lipsind domnii consilieri Henning
Laszlo-Ianos, Neagoe Daniel și Orbán Miklós, respectiv este prezent și Președintele
Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt prezenți 28 cu drept de vot.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Având în vedere că sunt prezenți 27 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și
Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei
Consiliului Judeţean Covasna.
Nu întâmplător am avenit aici în Comuna Ghelința care este una dintre cele mai
mari comune din județ, are peste 5.200 de locuitori.
Pe lângă faptul că este una dintre cele mai mari comune este și primul dintre
comunele care au depus proiecte de dezvoltare locală finanțate sau cofinanțate de Consiliul
Județean Covasna, desigur conform programelor noastre adoptate de consiliul județean.
Anul trecut deja am fost și am vizitat cum s-a reabilitat în totalitate acoperișul școlii
centrale, tot așa s-a reabilitat și s-a înzestrat cabinetul medical, iar comuna anul acesta este
fruntaș în proiecte, are depus 8 proiecte la Consiliul Județean Covasna, printre altele
pichetul de pompieri local, sala de sport, 3 proiecte pentru terenuri de joacă și chiar în
această clădire, funcționează în spate popicăria din Ghelința și se vede că acoperișul a fost
deja refăcut.
Avem pe proiectul ordinii de zi câteva puncte foarte importante, dacă vă amintiți
acum două luni am adoptat sprijinul pentru culte religioase, acum o lună la Tg. Secuiesc
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sprijinul pentru sport și cultură, iar azi avem pe proiectul ordinii de zi hotărârea în ceea ce
privește îmbunătățirea patrimoniului județului.
Vom prelua de la consiliul local Ghelința un tren de 1100 m2, de la consiliul local Tg.
Secuiesc un teren de 1500 m2 , pe care vom construi case de tip familial pentru copii
nevoiași, pentru orfani.
Data trecută era vorba de două case la Tg. Secuiesc și una la Întorsura Buzăului, iar
acum începem o procedură din finanțare europeană de a construi case de tip familial, o casă
în Ghelința și două case în Tg. Secuiesc, pentru că vom desființa blocul cu copii nevoiași din
Tg. Secuiesc care este vis a vis de poliție.
Atât ca introducere, dar o să luăm pe rând fiecare punct.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului, iar în
calitate de invitaţi participă:
- Dna. Szász Katalin – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
- Dl. Papp Endre – inspector, Centrul Județean pentru Protecția Naturii și
Salvamont;

-

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 22
iulie 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?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 28 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 22 iulie 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 cu titlu gratuit din
domeniul public al comunei Ghelința în domeniul public al Județului Covasna a
unor imobile –terenuri situate în comuna Ghelința, identificate prin C.F. nr. 23659
Ghelința și C.F. nr. 23661 Ghelința;
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
solicitării de trecere cu titlu gratuit
din domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului
Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10,
județul Covasna;
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului identificat prin
C.F. nr. 24414 Malnaș;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna la Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, activități de tip A cu
proiectul “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen”;
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru dotarea
spațiilor destinate activităților de tineret”, în perioada 2021-2024;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între
Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și Federația Română de Orientare
în vederea desfășurării ”Campionatelor Naționale de Orientare în Alergare, probele
Sprint, Lungă Distanță, Medie Distanță și Ștafetă” în perioada 11-13 septembrie 2021;
7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi
al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021;
8. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziției Președintelui Consiliului
Județean Covasna nr. 142/2021 privind majorarea bugetului Județului Covasna și al
instituțiilor publice de interes județean pe anul 2021;
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 2021;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.
47/1998 privind zonele naturale protejate și monumentele naturii în județul Covasna;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 39/2001 privind punerea sub regim provizoriu de ocrotire a bunurilor
din patrimoniul natural județean;
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților judeţului
Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S. C. Drumuri și Poduri Covasna
S.A.;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Punere în
siguranță podețe pe DJ 121A km 63+045 și km 63+435, în regim de urgență”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru investiţia „Zid de sprijin pe DJ 121A km 10+800, în regim de
urgență”;
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 175/2020 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Covasna;
16. Diverse
- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la întreruperea
concediului de odihnă începând cu data de 09 august 2021.
Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate.
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
28 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 28 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, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi 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 Proiectul de hotărâre privind
aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al comunei Ghelința în
domeniul public al Județului Covasna a unor imobile –terenuri situate în comuna Ghelința,
identificate prin C.F. nr. 23659 Ghelința și C.F. nr. 23661 Ghelința;
Cum v-am spus pe terenul respectiv va fi construit o casă familială.
Este vorba de terenul de lângă blocurile ANL la ieșirea din localitatea Ghelința, unde
Consiliul Local Ghelința va amenaja parcare, iar noi între timp vom construi casa familială
și se va construi și drumul de legătură.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului Târgu
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Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul
Târgu Secuiesc, str. Abatorului, nr.10, județul Covasna;
Este vorba despre terenul de 1500 m2 cum am spus la începutul ședinței.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
acceptarea ofertei de donație a imobilului identificat prin C.F. nr. 24414 Malnaș;
Este vorba de fapt despre acceptarea unei donații din partea Spitalului, este vorba
despre un imobil de 871 m2 care este fâneață.
De fapt facem puțină ordine în localitatea Malnaș Băi în ceea ce însemnă
proprietățile noastre.
Această fâneață este în mijlocul unei proprietăți care este în proprietatea județului și
de care nici cei de la Spital nu știau și ei au făcut o donație.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Județului Covasna la Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 – 2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate
de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19, activități de tip A cu proiectul “Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru
detectare nivel de oxigen”;
În ședința trecută am avut și acum avem un proiect care vizează participarea la un
Program Operaţional Infrastructură Mare, pe la urma urmei nu Spitalul Județean Covasna
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ci Consiliul Județean Covasna este menit să depună proiectul pentru proiectare și
instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen, despre care vorbeam.
Proiectul nostru de azi prevede aprobarea participării la acest program, care va fi
achiziții și montaj sisteme de detectare, evaluare, pregătire documentație și achiziții și
montaj, lucrări la sistem de ventilare și tratare.
Este un program POIM la care intenționăm să participăm.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea „Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret”, în
perioada 2021-2024;
Așa cum am pomenit, avem până acum 9 programe de dezvoltare locală împreună
cu comunitățile locale, pentru că la fiecare program condiția este 50% sprijin din partea
Consiliului Județean Covasna și cel puțin 50% din investiții sau din cumpărări de materiale
din partea consiliilor locale.
Aici propunem câte 15 mii de lei pe proiect pentru dotarea spațiilor destinate pentru
activități de tineret în mediul rural.
Dau cuvântul domnului vicepreședinte Jakab István-Barna, care este unu dintre inițiatorii
proiectului să ne spună câteva vorbe despre acest proiect.
Jakab István-Barna: Așa cum știți, am avut consultarea tinerilor la nivel județean și în
timpul consultării am zis că dacă întâmpinăm probleme la nivel județean atunci trebuie să venim
rezolvări la nivel județean.
După ce ne am consultat cu foarte mulți tineri, ne am întâlnit personal cu peste 300 de
tineri, am observat că tinerii de multe ori nu se întâlnesc sau nu țin legătura între ei pentru că nu
au spații unde să se întâlnească.
Iar cu această hotărâre al Consiliului Județean Covasna în primul rând am vrea să
motivăm consiliile locale, primăriile ca să desemneze un spațiu pentru tineri, adică să dea un
spațiu pentru tineri și în al doilea rând venim și cu sprijin financiar, adică cu maxim 15 mii de lei
cu care o să sprijinim cheltuielile pentru dotarea acestor spații.
Deci, despre asta este vorba.
Am identificat o problemă și venim cu o rezolvare la nivel județean.
Sper că vor fi depuse cât mai multe proiecte dacă se aprobă această inițiativă.
Tamás Sándor: Mulțumim!
Kelemen Szilárd-Péter: În primul și în primul rând, ca președinte al Comisiei de
specialitate tineret, ONG-uri și sport din cadrul Consiliul Județean Covasna, apreciez foarte mult
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și felicit acest program, dar totuși am două propuneri care eu cred că salvează și o să ajută
acest program.
Prima propunere este ca în proiect să fie clar precizat unde o să fie biroul, locația, unde o
să se desfășoară activitățile de tineret și în al doilea rând să fie anexat la documentația proiectului
un orar clar, că de la ce oră până la ce oră va fi deschis centrul. .
Sunt exemple foarte bune în Județul Covasna în legătură cu activitățile de tineret, de
exemplu Asociația de tineret din Micfalău sau Asociația de tineret din Sântionlunca și chiar
dacă suntem aici la Ghelința trebuie să spun că și Asociația tinerilor din Ghelința este o
asociație puternică pe care am ajutat la dobândirea personalității juridice a asociației când
am făcut și noi Asociația HÁRIT.
Dacă totuși vorbim de tineret, atunci trebuie să vă atrag atenția dumneavoastră că în
weekendul trecut a fost organizat cel mai mare Festival de tineret din Județul Covasna, în
Comuna Arcuș în curtea Castelului Szentkereszty, unde au participat mai mult de 10 mii de
tineri.
Asta însemnă că se pot organiza programe de tineret și alte programe culturale și cu
această ocazie atrag atenția și-l rog pe colegi mei și conducerea Consiliului Județean
Covasna să lansăm proiectul pentru finanțarea de programe de tineret.
Mulțumesc foarte frumos pentru timpul acordat!
Tamás Sándor: Vă mulțumesc!
În ghidul solicitantului este trecut ceea ce propune colegul nostru, este trecut desigur
locația.
Locația este fixă, deci nu este aleatorie, neidentificabilă, deci locația pentru care dăm
sprijin trebuie să fie într-o clădire aparținând consiliului local și este fixă, dar e trecut și în
Ghidul solicitantului.
De altfel, înainte să venim în fața Consiliului Județean Covasna, am discutat și cu
primarii, adică cu marea majoritate a primarilor din județ, practic cum se va întâmpla
lansarea sau derularea acestui proiect, inclusiv orarul, pentru că într-adevăr trebuie predat
cuiva și inventarul, trebuie predat o cheie a spațiului respectiv pentru cel care este
responsabil de această activitate.
Grüman Róbert-Csongor: Ideea este să specificăm în ghidul proiectului și orarul de
funcționare. Să se identifice locația și să se stabilească și orarul de funcționare și atunci va fi
în regulă pentru toată lumea.
Tamás Sándor: Bine, o să trecem în ghidul solicitantului!
Fazakas Péter: Sunt comune unde sunt mai multe asociații sau grupuri de tineret și
ar fi bine ca în contractul de finanțare să se specifice că acest spațiu va fi folosit de fiecare
grup de tineret și nu numai de unul.
Tamás Sándor: Bine!
Fazakas Péter: Deci, să fie specificat ca spațiul va fi folosit de fiecare asociație sau
grup de tineret care funcționează în comuna respectivă și pentru tinerii din comună.
Cheia de la spațiul respectiv să fie predat cuiva și bunurile din spațiu la fel, iar
persoana sau persoanele respective să colaboreze cu ceilalți și să-i permită folosirea
spațiului, deci fiecare să aibă acces la acest spațiu.
Tamás Sándor: Eu propun să lansăm acest program, să vedem concret cum funcționează,
dacă într-adevăr sunt probleme atunci pe parcurs vom găsi soluții pentru rezolvarea problemei.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea domnului consilier Grüman
Róbert-Csongor pe care o să includem în ghidul solicitantului.
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Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu
propunerea domnului consilier Grüman Róbert-Csongor.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul
Județean Covasna și Federația Română de Orientare în vederea desfășurării ”Campionatelor
Naționale de Orientare în Alergare, probele Sprint, Lungă Distanță, Medie Distanță și Ștafetă” în
perioada 11-13 septembrie 2021;
Acest concurs se va desfășura integral pe teritoriul județului nostru pe teritoriul
Comunei Reci respectiv a orașelor Covasna și Tg. Secuiesc.
Federația Română de Orientare are statut de utilitate publică și așa cum am avut, cu
Federația Ecvestră Română, cu Federația Română de Ciclism, propun să adoptăm un sprijin
financiar de 10 mii de lei pentru derularea acestui program.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
judeţean pe anul 2021;
La partea de venituri avem două puncte, 83 de mii de lei reprezentând redevență din
exploatarea minieră de la o firmă și 349 de mii de lei din partea Ministerului Sănătății
pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgență în
sănătate.
La partea de cheltuieli avem suma de 349 de mii de lei de la Ministerul Sănătății la
care noi încă alocăm 10%, pentru că așa este contractul cu Ministerul Sănătății, deci în total
384 de mii de lei pentru Spital.
La fel este cuprins 120 de mii de lei pentru achiziționarea lucrări de proiectare și
execuție ”Modificare instalații de utilizare gaze naturale la Muzeul Național Secuiesc din
Sfântu Gheorghe”, 45 de mii de lei „Programului județean pentru dotarea spațiilor destinate
activităților de tineret” în prima fază am alocat 45 de mii de lei, asta însemnând 3 programe, dar
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pot să vă asigur că dacă se derulează acest program și ori de câte ori nevoia o reclamă, mai
putem aloca sume, iar acei 10 mii de lei pe care am votat pentru Campionatul Național de
Orientare.
Tot așa 74 de mii de lei pentru Școala Populară de Arte și Meserii care sunt sume
încasate de ei și le dăm înapoi lor și o sumă mare, frumoasă pentru Spitalul Județean de
Urgență Dr. Fogolyán Kristóf de 3,3 milioane de lei provenind din contractul încheiat cu
Casa de Asigurări de Sănătate Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Gáj Nándor: Domnule președinte la acest punct nu particip la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine, mulțumim!
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

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 27 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
validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 142/2021 privind
majorarea bugetului Județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul
2021;
Este vorba despre o sumă de 3,2 milioane de lei pentru unități administrativteritoriale afectate de calamități naturale, care nea fost aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 778 din 21 iulie 2021.
În luna mai în Comuna Malnaș, în localitate Malnaș Băi, viitura a luat un pod, în
plus spre Hatod s-a afectat zidul de sprijin și pentru aceste două locații am solicitat sume de
sprijin din partea Guvernului, pe care am primit și fiindcă nu avem ședință de consiliu, am
avut posibilitatea legală de a aproba această sumă în bugetul nostru printr-o dispoziție a
președintelui, care ulterior trebuie validat de consiliul județean.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul II 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 47/1998 privind zonele naturale
protejate și monumentele naturii 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 39/2001 privind
punerea sub regim provizoriu de ocrotire a bunurilor din patrimoniul natural județean;
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentanților judeţului Covasna în Adunarea Generală a
Acţionarilor a S. C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.;
Sunt două persoane domnii Bálint Arnold și Máthé László, care sunt reprezentații
județului în Adunarea Generală.
Cum am discutat de mai multe ori și am și adoptat o hotărâre în acest sens, pentru a
cumpăra un teren de 3 hectare în Sf. Gheorghe care este proprietatea S. C. Drumuri și
Poduri Covasna S.A.
S-a făcut o evaluare de către doamna Szántó Emese și acum ar trebui să dăm un
mandat reprezentanților județului în Adunarea Generală ca să voteze în AGA această
posibilitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Váncza Tibor-István: La punctele 12, 13 și 14 nu voi participa la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine, mulțumim!
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico –
economici pentru investiţia „Punere în siguranță podețe pe DJ 121A km 63+045 și km
63+435, în regim de urgență”;
Este vorba despre două podețe sau poduri mai nici între pod și podeț ca și structură
și mărime, am alocat bani, era o intervenție de urgență și acum trebuie să adoptăm și
indicatorii tehnico-economici.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

27 de voturi
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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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor
tehnico – economici pentru investiţia privind aprobarea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Zid de
sprijin pe DJ 121A km 10+800, în regim de urgență”;
Este vorba despre un zid de sprijin de o lungime de 75-80 de metri pe raza localității
Valea Marea, cu risc de extindere, avem toată documentația pregătită, avem banii suficienți
pentru a termina această lucrare înainte de asfaltarea drumului.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

27 de voturi
-

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 27 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. 175/2020 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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Vă consult dacă sunt intervenții în cadrul punctului Diverse?
Nu sunt.
În ședința anterioară m-am învoit pe două săptămâni de concediu de odihnă, din
care am efectuat numai o săptămână, după care am fost rechemat, începând cu data de 09
august 2021, iar acum aș dori să vă informez că voi efectua 7 zile de concediu de odihnă în
perioada 23-31 august 2021.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru colaborare, pentru inițiative,
pentru voturile unanime.
Închid ședința!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

