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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean 

Covasna, on-line pe platforma ZOOM, din data de 9 februarie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată, on-

line pe platforma ZOOM, pentru astăzi 09 februarie 2022, ora 12,00 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. 44/08 februarie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 10/S/08 februarie 2022. 

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

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

Ședința noastră de astăzi a fost convocată de îndată, având în vedere prevederile art. 

179 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Avem patru puncte pe proiectul ordinii de zi dintre care trei se referă la Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny” și la al patrulea punct este vorba despre o alocare 

de buget, care de fapt a fost adoptată de Consiliul Județean Covasna. 

Este vorba de 5 milioane de lei pentru orașul Târgu Secuiesc care mâine va avea 

ședință a Consiliului Local Târgu Secuiesc, unde se va dezbate bugetul local și ei au solicitat 

de la noi ca cele 5 milioane de lei să fie defalcate în două părți, în 3+2 milioane de lei. 

 

Doresc să informez, atât publicul care ne urmărește pe facebook, cât și pe consilierii 

județeni, că de ieri, domnul Varga Zoltán, secretarul general al județului, după 21 de ani de 

când era secretarul general al județului, a ieșit în pensie. 

Îi mulțumesc și pe această cale munca depusă în ultimii 21 de ani, ca și secretar 

general al județului Covasna, iar succesorul interimar al dânsului este domnul Sztakics 

István-Attila, directorul executiv al Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului. 

 

Rog pe domnul Sztakics István-Attila, actualul secretar general al județului, să ne 

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, în primul rând doresc să vă 

mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 29 de consilieri județeni, din cei 30 

în funcție, lipsește motivat domnul consilier Calinic Sabin, respectiv este prezent și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 30 de persoane cu drept de 

vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 29 consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie, 

drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 
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La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept domnul director executiv Sztakics 

István-Attila, ca persoană delegată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului general al 

judeţului. 

- 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. 

 

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.  

 

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi rog să fiți de acord cu suplimentarea 

proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume: 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 1/2022 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 

6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în limita sumei de 32.994 

mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna ; 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 de voturi s-a aprobat propunerea domnului președinte. 

 

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarea problemă: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 193/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a 

indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 

48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 194/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a 

indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și 

modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR 

Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel 

Saligny”; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 195/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a 

indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente 

obiectivului de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300” 
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pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”; 

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna. 

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

Covasna nr. 1/2022 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în limita 

sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean 

Covasna; 

 

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? 30 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 30 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 modificările și completările ulterioare, 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 proiectului de hotărâre de la 

punctul 4 pentru adoptarea căruia 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 pentru 

modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 193/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici 

actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare 

drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 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 pentru 

modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 194/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici 

actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare 

pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 

37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național 

de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

Din centrul Comunei Bixad spre Gara CFR este o porțiune de drum județean cu un 

pod, am depus acest proiect la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și 

Ministerul solicită o rectificare.  

Suma totală nu se modifică, numai structura se modifică după avizul Comisiei 

Tehnico-economice.  

 

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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 195/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici 

actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Reabilitare 

drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300” pentru includerea la finanțare prin 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

 

Este vorba despre 850 metri de drum județean din satul Angheluș, comuna 

Ghidfalău până la DN13E, tot așa la indicatorii tehnico–economici, Ministerul solicită o 

modificare, suma totală nu se modifică, se modifică numai conținutul. 

 

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? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 30 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 pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 1/2022 cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat 

a se încasa la bugetul de stat în limita sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna; 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc mâine va avea ședința consiliului 

local și noi acum o lună am adoptat hotărârea privind alocarea a 5 milioane de lei, însă 

Primăria Municipiului Târgu Secuiesc a solicitat defalcarea acestei sume și anume să 

adoptăm pentru infrastructură 3 milioane de lei, iar pentru funcționare 2 milioane de lei, 

pentru că ei așa au inclus deja în proiectul bugetului.  

Având în vedere că mâine au ședință, este primordial să-i ajutăm. 

 

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? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință și pentru operativitatea 

dumneavoastră. 

În luna februarie o să mai avem și ședință ordinară, cel mai probabil în ultima 

săptămână din luna februarie.  

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  p. Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 

Director executiv 


