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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 16 decembrie 2010, ora 12,00 

 

 

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 16 decembrie 2010, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. 

(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 512/14 decembrie 2010, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin 

adresa nr. 393/S/14 decembrie 2010. 

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

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

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán:  Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Bagoly Miklós Levente, Calinic Sabin şi Demeter L{szló.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Aveţi pe masă, în faţa dumneavoastră, câte un cadou din partea Centrului de 

Plasament din Tg. Secuiesc. Conţinutul pachetelor au fost făcute de copii cu handicap.  

Vă rog să acceptaţi această mică atenţie. 

Avem câte un pachet şi pentru reprezentanţii mass-media.  

 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, 

nu participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarului judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

 

- D-na Vass Mária – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- D-na Cucu Camelia Liliana – director – Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Hăghig –Hídvégi Idősök Otthona; 

- Dl. András-Nagy Róbert - manager – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogoly{n Kristóf” Megyei Sürgősségi Korh{z; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 noiembrie 2010, 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 unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25 noiembrie 2010.  

 

Tot aşa şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 decembrie 

2010, 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 unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 09 decembrie 2010.  

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi. 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi doresc să informez plenul că a 

trebuit să convocăm şedinţa de astăzi, întru-cât aşa cum am spus la şedinţa din 09 

decembrie 2010, mâine, adică pe data de 17 decembrie trebuie să depunem la Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Centru de la Alba Iulia, Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii revizuită pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe”. 

Între timp au mai apărut şi alte trei probleme urgente pe care le propun să fie 

înscrise în proiectul ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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şi unităţi de cult”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna la „Programul privind instalarea 

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-

teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie, revizuită şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acesteia pentru 

obiectivul de investiţii “Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. 

Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe”; 

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

şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2010; 

 

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?  

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

Cu unanimitate 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. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi 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 în funcţie  (16), cu excepţia proiectului de hotărâre 

de la punctul 3 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenţi la şedinţă.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea participării Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig la „Programul 

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi 

administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”; 
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Rog pe doamna director Cucu Camelia Liliana să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Hăghig. 

 Cucu Camelia Liliana: A prezentat materialele.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Kulcsár-Terza József-György: Avem o rugăminte şi anume: să primim şi noi 

această documentaţie, ca să putem ajuta cu aceasta şi alte instituţii care vor să participe 

la Program.  

Tamás Sándor: Da sigur. 

Tóth Birtan-Csaba: Documentaţie se găseşte pe www.afm.ro. 

Tamás Sándor: Vă consult dacă mai aveţi şi alte întrebări/observaţii în legătură 

cu materialul prezentat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – 

beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”; 

 

Rog pe doamna director general Vass Mária să prezinte Expunerea de motive a 

preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

Vass Mária: A prezentat materialele. 

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, revizuită şi a 

http://www.afm.ro/
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indicatorilor tehnico-economici aferenţi acesteia pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe”; 

 

Eu sper că este ultima etapă, pentru că am parcurs câteva până acum. Am mai 

câştigat ceva timp şi în acest timp am mai adunat nişte fonduri pe această axă. La ADR 

Centru pe o altă axă au mai rămas nişte bani. De exemplu pe axa reabilitarea siturilor 

industriale nu au cheltuit toate fondurile şi în luna mai am adoptat o hotărâre pentru 

transferarea acestor sume pe celelalte două axe şi anume spitale şi dezvoltarea 

turismului. 

Pentru spitale am primit deja şi aprobarea de la Bruxelles şi sperăm că va fi o 

sumă mai mare de cât 18 milioane de Euro.  

Mâine este termenul final pentru a depune toată documentaţia la Alba Iulia.  

Vă consult dacă aveţi întrebări? 

Kulcsár-Terza József-György: Ştiţi , că noi, consilierii judeţeni din fracţiunea 

PCM-MPP, nu am primit nici-o atribuţie în conducerea Spitalului şi am fi dorit să 

discutăm mai amănunţit despre acest material, împreună cu conducerea Spitalului şi 

conducerea Consiliului Judeţean, ca să ştim despre ce este vorba.  

Eu aşa consider că spitalul este un lucru foarte important în viaţa noastră şi nu ar 

trebui să luăm decizii inadecvate.  

Dorim să ştim totul concret despre aceste lucrări.  

Tamás Sándor: Noi vom muncii în continuare împreună cu conducerea 

Spitalului şi aveţi dreptate în ceea ce priveşte importanţa Spitalului şi că trebuie să 

discutăm mai mult despre lucrări. 

În ceea ce priveşte documentaţia trebuie să ştiţi că toată noaptea au muncit 

colegii şi chiar acum se tipăresc anumite anexe la documentaţie. 

Tatár Márta: În completare aş dori să vă spun că preşedintele Comisiei de 

sănătate este un coleg din fracţiunea PCM-MPP.  

Nagy András: Stimaţi colegi, trebuie să ştiţi că SC VAMED este o firmă de 

specialitate care a făcut proiectul şi nu a fost cel mai ieftin în licitaţie. Au fost şi firme cu 

oferte mai ieftine dar am ales această firmă pentru că are un renume mondial în 

domeniul construirii spitalelor.  

Cu stupefacţie am luat cunoştinţă de faptul că DALI trebuie revizuit, deci este 

greşit.  

Vrem să vedem proiectul şi ce anume trebuie/ trebuia revizuit.  

Nu trebuie să uităm că acest proiect a costat 450 de mii de Euro.  

Tamás Sándor: Nu am înţeles, cât ne-a costat? 

Nagy András: 450 de mii de Euro.  

Tamás Sándor: Pe cine a costat? 

Nagy András: Nu consiliul judeţean dar tot s-a plătit această sumă.  

Tamás Sándor: Pe Consiliul Judeţean Covasna nu l-a costat nimic acest proiect, 

pentru că proiectul a fost comandat de Ministerul Sănătăţii.  

Cu ani în urmă a costat atât acest proiect pentru Ministerul Sănătăţii şi nu sub 

domnia domnului Cseke Attila, a fost licitat pentru 15 spitale din ţară, deci a fost o 

licitaţie internaţională.  

S-a licitat în valoare de 100 mii de Euro pentru judeţul Covasna ceea ce era o 

sumă aşa de mare şi o investiţie aşa de mare încât a trebuit să reproiectăm acest proiect. 
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Iată că aşa am ajuns la această fază.  

La restul întrebărilor va răspunde domnul vicepreşedinte Henning L{szló J{nos 

şi domnul arhitect şef Biró Dónát.  

Henning László János: Declaraţia dumneavoastră a fost o declaraţie mai mult 

politică decât una reală.  Dacă este o declaraţie reală atunci este şi mai grav.  

Dumneavoastră ştiaţi foarte bine că proiectul a fost comandat de Ministerul 

Sănătăţii.   

De ce a trebuit să refacem? Este foarte simplu.  

Spitalul Judeţean a primit 52 de miliarde de lei, din care corpul C a fost realizat.  

În clipa în care a fost depus acel DALI noi nu am ştiut încă câţi bani vor veni în 

acest an. Am fi putut lăsa să depună proiectul aşa dar la partea respectivă am fi trecut 

suma de 18 milioane de Euro. Noi nu am dorit acest lucru şi din acest motiv s-a făcut o 

reproiectare, o revizuire a DALI-ului în care acele lucrări din corpul C care au fost 

incluse acolo s-au pus în alte corpuri. De exemplu blocul operator din corpul C din 

vechiul DALI este momentan în corpul E.   

Ca să câştigăm aceşti bani am revizuit proiectul.  

Ca o paranteză vă spun că în loc de 85 de milioane de lei vom avea 89 de 

milioane de lei.  

Biró Dónát: Este şi presa de faţă şi să nu ajungă informaţii eronate în presă poate 

o să mă repet, dar aş dori să clarific situaţia.  

În anul 2007-2008 firma VAMED a realizat DALI pentru 15 spitale din  toată ţara. 

Acest proiect a fost comandat şi plătit de Ministerul Sănătăţii. În anul 2009, tot această 

firmă VAMED, a refăcut documentaţia tehnică de avizare a lucrărilor, gratis, 

documentaţie pe care am depus-o anul trecut.  

Trebuie să facem diferenţe între noţiuni. 

DALI este documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, adică un SF şi 

proiectul tehnic este o altă fază.  

Anul trecut în luna noiembrie am depus proiectul, sub forma DALI-ului, pentru 

acceptare la finanţare, care s-a şi acceptat.  

Între timp, cum a spus şi domnul vicepreşedinte, am primit 59 de miliarde de lei 

anul acesta şi 10 miliarde de lei anul trecut, care nu erau cuprinse în DALI-ul iniţial.  

S-au schimbat datele şi a fost nevoie să se refacă DALI-ul iniţial.  

S-a refăcut şi pot să vă spun că acest DALI este mult mai bun decât cel iniţial 

deoarece toate acele probleme pe care le-am sesizat au putut fi revizuite. Acum putem 

să spunem că avem un proiect care este mult mai complet decât cel iniţial.  

Se referă la toate corpurile de clădiri şi se referă şi la acele corpuri de clădiri care 

în DALI-ul iniţial nu au fost cuprinse, pentru că suma iniţială n-ar fi ajuns pentru 

consolidarea şi reamenajarea acelor corpuri.  

Ceea ce s-a mai schimbat faţă de proiectul iniţial este schimbarea blocului 

operator de la etajul II. unde s-a gândit în prima fază, la etajul I. în corpul E unde există 

momentan laboratoarele.  

Laboratoarele se vor muta la alte nivele.  

În plus se va amenaja o sală de conferinţe sau de şedinţă, de care nu dispune 

spitalul. Şedinţele şi întrunirile doctorilor se ţineau în săli care nu erau corespunzătoare.  

Se va rezolva şi problema administraţiei care era împrăştiată peste tot în clădire.  
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Unitatea de primiri urgenţe se va muta în demisolul corpului, în care era şi 

iniţial.  

Ceea ce este foarte important se vor realiza 5 săli de operaţii din care o sală de 

operaţii la unitatea de primiri urgenţe, 3 în blocul operator şi o sală la secţia de 

neonatologie.   

Trebuie să vă mai spun că o delegaţie formată din patru medici de la Spitalul 

Judeţean au fost în vizită la spitalul Colţea, care pot să spun că este cel mai modern 

spital din ţară. Sălile de operaţii care există acolo vor fi şi la noi cu exact aceleaşi dotări.  

Cum a spus şi domnul vicepreşedinte s-au schimbat şi valorile. Noi şi de această 

dată ne-am dus pe valoarea maximă care se poate accesa.  

Valoarea maximă este 89 milioane de lei iar proiectul este 88, 6  milioane.   

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Observaţia domnului consilier se bazează pe lipsa de cunoştinţă sau pe lipsa de 

bun simţ.  

Acest proiect a fost finanţat de Ministerul Sănătăţii încă din anul 2007. Atunci era 

vorba de 100 milioane de Euro, ceea ce a fost imposibil atât fizic cât şi financiar. 

Astă noapte colegii noştri au efectuat ultimele retuşuri şi mâine dimineaţă vor 

pornii cu el spre Alba Iulia.  

Văd că domnul consilier mai are întrebări. 

Nagy András: Nu e vorba de întrebare, ci aşi dori să vă mulţumesc că observaţia 

mea aţi considerat-o că este o declaraţie politică.  

Şi data trecută am adoptat hotărârea cu privire la spital într-o şedinţă 

extraordinară pentru că şi atunci trebuia să depunem proiectul la un anumit termen.  

Tamás Sándor: Da pe data de 17 decembrie.  

Nagy András: Nu pe 18 octombrie.  

Tamás Sándor: A fost prelungit termenul.  

Nagy András: Nici despre aceasta nu am fost informaţi şi de aceea am solicitat să 

discutăm mai înainte.  

Tamás Sándor: De acum încolo aşa va fi.  

Nagy András: Noi am votat şi atunci, dar din cele spuse de domnul arhitect şef 

am tras concluzia că s-ar putea întâmpla ca nici acum să nu fie bună.  

Şi dacă aţi amintit de spitalul Colţea aş dori să vă întreb dacă în acest proiect este 

şi bloc operator aseptic? 

Biró Dónát: Da.  

Nagy András: Mulţumesc. Sper că documentaţia va fi bună.  

Tamás Sándor: După părerea mea, cuvântul „stupefacţie,” rostit de 

dumneavoastră, nu a fost cuvântul potrivit.  

Nagy András: Atunci stupefiat. 

Tamás Sándor: Dacă nu aveţi cunoştinţe în domeniu atunci propun ca în viitor 

să apelaţi la specialiştii noştri şi ei vă ajută.  

Vă mulţumesc pentru înţelegere.  

Kulcsár-Terza József-György: În legătură cu cele spuse de domnul 

vicepreşedinte aş dori să pun că spitalul atunci a fost politizat când consilierii din 

fracţiunea PCM-MPP au fost excluşi de la aceste probleme.  

Tamás Sándor: Dacă nu mă înşel conducătorul fracţiunii, adică dumneavoastră, 

aţi zis că nu doriţi să participaţi la nominalizare şi nici la vot.  
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Locurile trebuiau ocupate, pentru că aşa prevede legea, şi de aceea fracţiunea 

UDMR a nominalizat două persoane. 

În acest an am câştigat proiecte mai mari de 100 milioane de Euro.  

Proiectul de reabilitare a spitalului este un proiect foarte important la care în 

prima fază era vorba de 18 milioane de Euro, dar aşa se pare că va fi 20 milioane de 

Euro.  

De câteva luni eu sunt preşedintele Comisiei de Investiţii Regiunea Centru dar şi 

domnul Demeter János a fost membru în această Comisie în perioada 2005-2006 şi 

mulţumită lui a pornit acest proiect de reabilitare a spitalului. 

Cu această ocazie doresc să mulţumesc pentru munca domnului vicepreşedinte 

Henning L{szló J{nos, domnului arhitect şef Biró Dón{t, domnului director Ferencz 

Lajos şi domnului Mocs{ri Gondos Zolt{n care din punct de vedere tehnic se ocupă de 

acest proiect şi tuturor colegilor care ne ajută şi ne sprijină în legătură ce aceste proiecte.  

Kiss Tiberiu: Şi eu îl felicit pe domnul vicepreşedinte Demeter J{nos, pe domnul 

vicepreşedinte Henning L{szló J{nos şi pe dumneavoastră dar şi pe consilierii care au 

fost şi l-au ajutat pe domnul Demeter János.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă consult, dacă mai aveţi completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la 

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

judeţean pe anul 2010; 

 

Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de 

motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. 

Ferencz Lajos: Aşa cum am prezentat şi în şedinţele comisiilor de specialitate, 

acest proiect de hotărâre cuprinde sumele aferente primelor două puncte de pe ordinea 

de zi, deci contravaloarea studiilor de fezabilitate aferente celor 7+1 clădiri şi cuprinde 

şi suma de 6.655 mii de lei cu care se propune a se suplimenta bugetul Spitalului 

judeţean, sume primite din parte a Casei de Asigurări de Sănătate pentru luna 

decembrie.  

Cuprinde de asemenea o sumă cu care s-a diminuat bugetul judeţului adică 108 

mii lei reprezentând subvenţiile pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap cu precizarea ca şi fără această sumă subvenţiile rămase să acopere necesarul 

pe întregul an.  

Şi o sumă mai mică de 6.000 de lei donaţie din parte Fundaţiei Eurotrans pentru 

editarea primului Catalog turistic al Ţinutului Secuiesc care se realizează în parteneriat 

cu Consiliul Judeţean Harghita.  
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Tamás Sándor: Vă mulţumim.  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra?  

Dacă se abţine cineva?  

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă anunţ că şedinţă ordinară vom avea pe data de 22 decembrie ora 12,00.  

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


