
 1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 29 septembrie 2022, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

septembrie 2022, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) 

precum și art. 134 alin. (1) lit. a.) și alin. (5), coroborat cu art. 179 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. 256/23 septembrie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 106/S/23 

septembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna” și „Háromszék”. 

 

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

prezinte prezența.  

Sztakics István-Attila: Stimate domnule Președinte, stimați consilieri! 

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 25 de consilieri județeni din 

cei 30 în funcţie, lipsind domnii consilieri Dimény György, Fazakas Péter, Grüman 

Róbert-Csongor, Para János și Taierling Johann, respectiv este prezent și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 26 de persoane cu drept de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

 

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

iar în calitate de invitaţi participă:  

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- 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 

9 septembrie 2022, 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. 

http://www.cjcv.ro/
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Cine este pentru? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 26 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 9 septembrie 2022. 

 

La fel și Procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 13 septembrie 2022, 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? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 26 de voturi „pentru”, s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare de 

îndată a Consiliului Judeţean Covasna din data de 13 septembrie 2022. 

 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de astăzi v-au fost puse 

la dispoziție în format electronic pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.  

Înainte de aprobarea ordinii de zi, vă informez că, toate proiectele de hotărâri 

au fost avizate favorabil în comisiile de specialitate.  

 

 Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean 

al domnului Grüman Róbert-Csongor; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes 

local/județean ”Dezvoltarea resurselor umane în domeniul IT” și asocierea 

Judeţului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația IT 

Plus în vederea organizării, finanțării și derulării în comun a Programului 

multianual de interes local/județean ”Dezvoltarea resurselor umane în domeniul 

IT”; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 7/2022 pentru aprobarea plății unor cotizații 

pentru anul bugetar 2022; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”SEPSI – TRACK, PISTĂ CICLIȘTI, JUDEȚUL 

COVASNA”; 

http://www.cjcv.ro/
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, compartimentare și 

mansardare Centru de educație permanentă”; 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu 

Secuiesc, str. Abatorului nr. 10, județul Covasna, înscris în C.F. nr. 31320 Târgu 

Secuiesc, aflat în domeniul public al Județului Covasna; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 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”; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 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”; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 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”; 

11. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drum județean 

DJ 121A km 46+000 – km 48+350"; 

12. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean DJ 

121E km 0+490 – km 1+300”; 

13. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli 

care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny”, pentru obiectivul 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”; 

14. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada 

de iarnă 2022-2023; 

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

Covasna nr. 51/2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2022, în cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna cu  Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, pentru închiderea 

Centrului de plasament „Borosnyai Kamilla” Târgu Secuiesc și înființarea a două 

case de tip familial în municipiul Târgu Secuiesc și în comuna Ghelința; 

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

Județean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

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

Județean Covasna nr. 55/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului de 

Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”; 

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

Județean Covasna nr. 40/2021 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;  

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

Județean Covasna nr. 118/2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

21. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a unei zile de concediu de odihnă în data de 16 septembrie 2022, 

respectiv efectuarea a două zile de concediu de odihnă în perioada 27-28 

septembrie 2022. 

 

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? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 26 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 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 de la punctele 1, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 

17, 18,19 și 20, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 și 16 

este necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 
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Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Grüman Róbert-

Csongor; 

 

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? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

(De la această fază a ședinței numărul consilierilor județeni în funcție a 

devenit 29.) 

 

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

aprobarea instituirii Programului multianual de interes local/județean ”Dezvoltarea 

resurselor umane în domeniul IT” și asocierea Judeţului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 

Sfântu Gheorghe și Asociația IT Plus în vederea organizării, finanțării și derulării în 

comun a Programului multianual de interes local/județean ”Dezvoltarea resurselor 

umane în domeniul IT”; 

 

Este vorba despre o asociere între Asociația IT Plus, Municipiul Sfântu Gheorghe și 

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? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 7/2022 

pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2022; 
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Este vorba despre cotizația Județului Covasna, ca membru fondator, în Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád-Bálványos” și în Asociația pentru Dezvoltarea 

Turismului 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? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 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 

rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2022;  

 

În ultimii trei ani de zile, în cazul rectificărilor bugetare, întotdeauna am avut în 

centru interesul Spitalului Județean de Urgență, cum este și acum, adică cea mai mare 

sumă din rectificare, de 341 de mii de lei, care provine din venituri din contractele 

încheiate cu casele de asigurări sociale vizează Spitalul Județean Covasna.  

Plus cu încă 50 de mii de lei am majorat bugetul, atât la partea de venituri, cât și 

la cheltuieli la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19”, finanțat din POIM. 

Desigur, sunt și alte sume importante, pentru Școala Populară de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe includem 177 de mii de lei pentru documentația DALI pentru 

Construirea Centrului de Agrement Zăbala, pe care am cumpărat anul acesta de la 

biserica reformată și vrem să reconstruim.  

Tot așa, includem 30 de mii de lei pentru cursurile IT, pe care am votat nu 

demult. 

 

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: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi  

Cine este contra? - 
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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 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

”SEPSI – TRACK, PISTĂ CICLIȘTI, JUDEȚUL COVASNA; 

 

Acest proiect a declanșat un mare interes în rândul populației din județ. 

Este vorba despre proiectare a unei piste de ciclete în județul Covasna.  

Rog pe domnul vicepreședinte Jakab István-Barna, care este inițiatorul proiectului, 

dar este și biciclist, să ne prezinte despre ce este vorba. 

Jakab István-Barna: Mulțumesc domnule Președinte! 

Anul trecut am votat deja despre o pistă de cicliști care leagă Sânzieni cu Lemnia și 

care urmează să fie construit lângă drumul județean. 

Acum este vorba de un alt caz, pentru că vorbim de o pistă de biciclete care are un 

traseu diferit de drumurile județene sau naționale. 

Pista de cicliști pe care am denumito ”SEPSI – TRACK”, ca să aibă și un nume, va 

porni din localitatea Bixad, o să meargă prin Micfalău, Malnaș Băi, Malnaș, Olteni, 

Bodoc, Ghidfalău, Sfântu Gheorghe și o să ajungă la Mestecănișul de la Reci care deja 

atrage mulți turiști dornici să meargă cu biciclete.    

Avem două motive de ce vrem să facem pistă de biciclete: pentru că sunt mulți 

oameni din Județul Covasna care ar alege să meargă cu bicicleta, dar pur și simplu este 

periculos să meargă cu bicicleta pe drumurile naționale sau județene din cauza 

circulației, a traficului.  

Este benefic să construim astfel de piste pentru a atrage și turiștii. 

E foarte clar că o să aibă și o latură de acest gen. 

În viitor vom avea posibilități de finanțare prin A.F.M. adică Fondul de Mediu, 

POR - Programul Operațional Regional, PNRR – Planul Național de Redresare și 

Reziliență, dar dacă nu avem planul pregătit, toate acestea rămân doar vise. 

Din acest motiv propunem să începem studiul de fezabilitate așa devreme. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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

probleme de ridicat? 

Neagoe Daniel: Ca idee, dacă tot găsim sursă de finanțare, pe viitor se poate 

gândi ca acest traseu să fie legat și cu zona Întorsura Buzăului. 

Jakab István-Barna: Dacă vorbim de termen și mai lung, atunci ideea noastră este să 

avem o infrastructură complexă și interconectată în tot județul Covasna. 

Adică, nu numai o bucată în zona Târgu Secuiesc, nu doar o bucată undeva în zona 

Sfântu Gheorghe, ci să avem în toate regiunile ale județului Covasna piste de biciclete și 

astea să fie interconectate. 

Deci, dorim o infrastructură destul de mare.  

Pas cu pas! 

Tamás Sándor: Acesta este primul pas! 
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Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare, compartimentare și mansardare Centru de educație permanentă. 

 

Este vorba despre reabilitarea, compartimentarea unei foste centrale termice din 

Târgu Secuiesc, pe care am preluato în anul 2019 la orașul Târgu Secuiesc și este în 

proprietatea noastră și în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe. 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: Domnule Președinte, nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 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 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Abatorului nr. 10, județul 

Covasna, înscris în C.F. nr. 31320 Târgu Secuiesc, aflat în domeniul public al Județului 

Covasna; 

 

Pe terenul respectiv vom construi o casă de tip familial pentru copii, împreună cu 

Fundația SERA România. 
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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? 26 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Acum urmează șase proiecte de hotărâri legate de drumurile județene.  

Trei proiecte sunt în fază avansată de proiectare și sunt cuprinse în Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny”, am primit o înștiințare de la ministerul de 

resort, a apărut și în Monitorul Oficial finanțarea acestor trei proiecte.  

Încă nu am încheiat contractul de finanțare pentru că mai avem niște lucruri de 

clarificat.  

Deci, urmează de două ori trei proiecte de hotărâri care se leagă, prima dată 

avem actualizarea devizelor generale și după aceea includerea obiectivelor în 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 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”; 

 

Este vorba despre drumul de la Valea Crișului.  

 

(A sosit domnul consilier Para János. De la această fază a ședinței sunt prezent 

27 de persoane cu drept de vot. ) 

 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 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”; 

 

Este vorba despre drumul județean din Bixad până la Gara CFR. 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 1 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 drumul județean de la Angheluș până la trecerea peste calea 

ferată, în prima fază. 

 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Pentru aceste trei proiecte pentru care se asigură finanțare trebuie să aprobăm și 

cheltuielile care nu se finanțează. 
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La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 

bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru 

obiectivul de investiție: „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350"; 

Este vorba de o finanțare de 867 de mii de lei la acest proiect  din finanțare 

proprie. 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare drum județean DJ 121E km 0+490 – km 1+300”; 

 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la 

bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru 

obiectivul 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”; 

 

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? 27 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2022-2023; 

 

Este un exercițiu anual pe care noi le adoptăm. 

Este o porțiune de drum de la Valea Crișului până la Aita Medie, pe care o vom 

închide pe timpul ierni, pentru că este un drum nemodernizat prin pădure, pentru restul 

drumurilor, am încheiat contracte de întreținere pe timpul iernii.  

 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 51/2022 

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2022, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna; 

 

Rog pe doamna director Vass Mária să ne prezinte materialul. 

Vass Mária: În comisii de specialitate am prezentat de ce este nevoie de această 

modificare a Planului de acțiune. 

Deci, în fiecare an, la începutul anului, se aprobă Planul de acțiune pentru anul 

respectiv, dar datorită modificărilor legislative și anume, modificare și completare Legii 

nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, modificare apărută 

la sfârșitul lunii iunie, prevede că în Planul de acțiune pentru acest an, trebuie să fie 

cuprinse măsurile care se iau pentru închiderea centrelor de plasament existente în 

momentul de față. 

În Centrul de Plasament ”Borosnyay Kamilla” din Târgu Secuiesc în momentul 

de față se află 33 de copii. 
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S-a făcut evaluarea beneficiarilor, s-a întocmit Planul de acțiune și am prevăzut 

construirea două case de tip familial pentru a închide acest centru. 

S-a introdus în Planul nostru de acțiune pentru acest an, închiderea Centrului și 

Convenția de asociere cu Fundația SERA România în vederea construirii  celor două 

case familiale.  

O altă acțiune pe care am introduso este organizarea Centrului de plasament 

pentru copii cu dizabilități din Baraolt. 

Acest centru are o capacitate pentru 14 copii, este vorba de copii mici cu 

probleme speciale pentru care acest centru oferea servicii și care va trebui să fie 

reorganizat în case de tip familial. 

Cum v-am spus este un centru mic. 

Casele familiale funcționează cu 12 copii și în momentul de față sunt 13 copii în 

centrul respectiv. 

Deci, va trebui să reorganizăm acest centru și să redenumim, în loc de Centru 

rezidențial în Casă familială.  

Aceste două modificări sunt introduse în Planul de acțiune pentru acest an. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA 

ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament „Borosnyai Kamilla” Târgu 

Secuiesc și înființarea a două case de tip familial în municipiul Târgu Secuiesc și în 

comuna Ghelința; 

 

Este vorba despre reorganizarea Centrului de plasament „Borosnyai Kamilla” din 

Târgu Secuiesc și construirea a două case de tip familial la Târgu Secuiesc și la Ghelința. 

Dacă vă amintiți, aceste hotărâri au fost adoptate la ședința noastră din Târgu 

Secuiesc și din Ghelința.  

Ne-am asociat cu Fundația SERA România, fundație cu care peste 20 de ani avem 

proiecte comune. 

Am investit peste 2 milioane de euro împreună în proiecte și, dacă primim 

acordul plenului, atunci putem demara și proiectul pentru construirea a două case de 

tip familial, fiecare cu câte 12 de locuri. 
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Valoarea totală a proiectului este de 700 de mii euro, din care Fundația SERA 

finanțează 500 de mii de euro, iar Consiliul Județean Covasna 200 de mii de euro. 

 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA 

ROMANIA, pentru închiderea Centrului de plasament „Borosnyai Kamilla” Târgu 

Secuiesc și înființarea a două case de tip familial în municipiul Târgu Secuiesc și în 

comuna Ghelința; 

 

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  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 55/2021 

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

și funcționare ale Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”; 

 

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  

Cine este contra? - 



 15 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 

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; 

 

Gáj Nándor: Domnule Președinte, nu particip la deliberare și la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 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 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 118/2022 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 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? 27 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 
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Tamás Sándor: Informez plenul Consiliului Județean Covasna că am 

efectuat 3 zile de concediu de odihnă în luna septembrie, o zi în data de 16 septembrie 

2022, respectiv două zile în perioada 27-28 septembrie 2022. 

Consiliul ia act de informarea domnului Președinte.  

 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?  

Jakab István-Barna: Informez plenul că în perioada 10-13 septembrie 2022 am 

fost într-o delegație oficială în Ungaria.  

Consiliul ia act de informarea domnul vicepreședinte. 

Tamás Sándor: Dacă sunt și alte probleme de discutat? 

Nu sunt. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru colaborare și pentru votul 

dumneavoastră.  

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


