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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean
Covasna, din data de 4 octombrie 2021, ora 11,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Înaintea ședinței ne-a vizita o tânără artistă de la Teatrul de păpuși Cimborák, care
ne-a surprins și ne-a dăruit o poveste, pentru că pe 30 septembrie s-a născut marele
povestitor Benedek Elek și ziua lui de naștere este și ziua basmelor populare.
Legată de această aniversare, Teatrul de păpuși Cimborák și Fundația Jókainé
Laborfalvi Róza organizează un șir de evenimente care celebrează minunata lume a
basmelor populare.
Mulțumim tinerei artiste pentru această surpriză!
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată pentru
astăzi, 04 octombrie 2021, ora 11,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6)
raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a)” și alin. (5) 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.
198/01 octombrie 2021, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 79/S/01 octombrie
2021.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale
„Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului general al
judeţului doamna director executiv Székely Réka, ca persoană desemnată care exercită
atribuţiile ce-i revin secretarului general al judeţului, în caz de absenţă a acestuia.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului,
şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, d-na director executiv Székely Réka?
Székely Réka: Stimate domnule președinte, la ședința noastră ordinară de astăzi, sunt
prezenţi 23 de consilieri județeni din cei 30 în funcţie, lipsind consilierii Calinic Sabin,
Fazakas Péter, Oláh István, Orbán Miklós, Para János, Piștea Jănica și Tóth Zoltán, respectiv
este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 24 cu drept de
vot.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Având în vedere că sunt prezenți 23 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și
Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare, declar deschise lucrările şedinţei
Consiliului Judeţean Covasna.
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.
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Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarea problemă:
1. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului Contractului de lucrări nr.
136/04.06.2018, încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și
Asocierea S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. și S.C. Consal S.R.L. pentru
obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura
Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna”,
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală I;
2. 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”;
3. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului Acordului contractual de proiectare și
execuție lucrări nr. 344/07.09.2020, încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul
Județean Covasna și Asocierea NRG Company S.R.L., 4 People Instal S.R.L. și Deal
Next Construct S.R.L. pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod pe DJ 121A,
km 31+100 și modernizare DJ121A Moacșa-Pădureni, km 31+000-32+700", finanțat
prin Programul Național de Dezvoltare Locală II;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 80/2019 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 „Reabilitare pod DJ121A km
31+100 și modernizare DJ121A Moacșa - Pădureni km 31+000-32+700”;
5. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului Contractului de achiziţie publică nr.
148/05.05.2021, încheiat între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și
Viaduct S.R.L. pentru obiectivul de investiție ,,Extinderea unității de primire urgențe
și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Fogolyán
Kristóf” Sfântu Gheorghe", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 2020;
6. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
7. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 195/2021 privind majorarea bugetului Județului Covasna şi al
instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 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?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu 24 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 modificările completările ulterioare, nu pot lua
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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 de la punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 7 de pe
ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție, iar pentru adoptarea
proiectului de hotărâre de la punctul 6 este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la
ședință.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
ajustarea prețului Contractului de lucrări nr. 136/04.06.2018, încheiat între Județul Covasna,
prin Consiliul Județean Covasna și Asocierea S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. și S.C.
Consal S.R.L. pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550,
Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E, județul Covasna”,
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală I;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Menționez că a fost reanalizat și avizat astăzi în Comisia tehnico-economică a
Consiliului Județean Covasna, obținând avizul nr. 32/04.10.2021.
Váncza Tibor-István: Domnule președinte!
La acest punct și la punctul doi nu particip la deliberare și la vot, deci la primele
două puncte.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumim!
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 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 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi 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”;
Ajustarea se referă numai la cheltuielile cu materiale, coadă de lopată, beton, bitum
etc., dar nu se referă și la alte cheltuieli, iar după ajustare se ridică și alte cheltuieli, precum
taxe spre ISC, taxe Casa constructorilor etc. pe care trebuie să suportăm noi, Consiliul
Județean Covasna.
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Nu este o sumă mare, dar totuși pentru rigurozitate și pentru legalitate
trebuie să adoptăm și aceste sume care se vor ridica și vor fi suportate 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?
23 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 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind ajustarea
prețului Acordului contractual de proiectare și execuție lucrări nr. 344/07.09.2020, încheiat
între Județul Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Asocierea NRG Company S.R.L.,
4 People Instal S.R.L. și Deal Next Construct S.R.L. pentru obiectivul de investiție
,,Reabilitare pod pe DJ 121A, km 31+100 și modernizare DJ121A Moacșa-Pădureni, km
31+000-32+700", finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală II;
Este vorba despre podul la ieșirea din localitate Moacșa și despre drumul dintre
Moacșa și Părdureni.
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?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 80/2019 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
„Reabilitare pod DJ121A km 31+100 și modernizare DJ121A Moacșa - Pădureni km 31+00032+700”;
Acest punct se leagă de investiția de la punctul anterior și tot așa după ajustare se
vor ridica și aici taxele către instituțiile publice, pe care le suportăm noi.
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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?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
ajustarea prețului Contractului de achiziţie publică nr. 148/05.05.2021, încheiat între Județul
Covasna, prin Consiliul Județean Covasna și Viaduct S.R.L. pentru obiectivul de investiție
,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul
Județean de Urgență “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe", finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014 - 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?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 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
acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală a
Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Este vorba despre managerul județului, reprezentantul județului Covasna în
Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A., pe care-l
mandatăm să voteze în numele și pe seama județului în ședința AGA Societății Gospodărie
Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al societății.
Este prezent și domnul director Kozsokár Attila.
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?

24 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 24 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
validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 195/2021 privind
majorarea bugetului Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul
2021;
Am primit prin Hotărârea Guvernului nr. 992/17 septembrie 2021, suma de 45 de mii
de lei, pe care am cuprins în buget, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean
Covasna, însă legislația prevede că în prima ședință a consiliului județean trebuie validat
această Dispoziție.
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?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Înainte de a închide lucrările ședinței, am datoria legală, să vă informez că am
efectuat o zi de concediu de odihnă în data de 28. 09. 2021.
Consiliul ia act de informarea domnului Președinte.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință și pentru colaborarea rapidă.
Închid ședința!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

p. Secretar general al județului Covasna,
SZÉKELY Réka
Director executiv

