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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES-VERBAL 

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

line pe platforma ZOOM, din data de 27 decembrie 2022, ora 12,00 

 

Domnul Vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos  

Având în vedere că dl. Președinte Tamás Sándor este în concediu de odihnă, 

lucrările ședinței ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

decembrie 2022, ora 12,00, on-line pe platforma ZOOM, 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. 320/21 decembrie 2022, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 158/S/21 decembrie 2022. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Székely Hírmondó” și „Háromszék”. 

 

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

prezinte prezența.  

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

La ședința noastră ordinară de astăzi, sunt prezenţi 28 de consilieri județeni din 

cei 30 în funcţie, lipsind consilierii Calinic Sabin și Orbán Miklós, respectiv lipsește și 

domnul Președinte Tamás Sándor. 

Henning Laszlo-Ianos: Mulţumesc.  

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 28 consilieri judeţeni din cei 30 

în funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

iar în calitate de invitaţi participă:  

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

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii 

serviciilor/birourilor 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 

15 decembrie 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. 

http://www.cjcv.ro/
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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 s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 15 decembrie 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.  

 

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 319/2022 privind majorarea bugetului Judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2022; 

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

Covasna nr. 172/2022 privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de 

întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene către S.C. Drumuri și 

Poduri Covasna S.A.; 

 

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

au fost avizate favorabil în comisiile 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 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 proiectului de hotărâre de la primul punct este necesar 

votul majorităţii consilierilor în funcție,  

- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 2 este necesar votul 

majorităţii consilierilor prezenți la ședință. 



 3 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 319/2022 privind 

majorarea bugetului Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe 

anul 2022; 

 

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? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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 pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 172/2022 privind 

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a 

drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Domnule Vicepreședinte, la acest punct nu particip la 

deliberare și la vot.  

Henning Laszlo-Ianos: Mulţumesc.  

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 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 O.U.G. 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. 

 

Înainte de a închide ședința doresc să vă informez că domnul președinte Tamás 

Sándor, astăzi, adică în data de 27 decembrie 2022 este în concediu de odihnă. 
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Consiliul ia act în unanimitate de informarea scrisă a domnului președinte 

Tamás Sándor. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.  

Vă urez un an nou fericit! La mulți ani! Sănătate și toate cele bune! 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István-Attila 


