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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 27 octombrie 2017, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27 

octombrie 2017, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 383 /20 octombrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 115/S/20 

octombrie 2017. 

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

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? 

Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Kiss Imre, Lukács László, Nagy Iosif, Szarvadi-Téglás Lóránd 

și Szőcs László.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

nu participă nimeni. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de 

invitaţi participă:  

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

Protecţia Copilului Covasna; 

- Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte și Meserii;  

- D-na Bálint Ágnes – reprezentent, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 

Dezvoltare Rurală și Salvamont; 

- Dl. Deák Gyula – director, Ansamblul de Dansuri ”Trei Scaune - Háromszék”; 

- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca județeană ”Bod Péter”; 

- Dl. Török Sándor – director, S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 
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- Dl. Ágoston László – director executiv, Direcția de Sănătate 

Publică 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 

29 septembrie 2017, 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 unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 septembrie 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 16 octombrie 2017, 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 unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 16 octombrie 2017.  

 

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 vă rog să fiți de acord cu 

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între 

Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Instituția Prefectului - Județul 

Covasna și Asociația de Tineret „Ecou”, în vederea organizării şi finanţării 

manifestării Zilei Naționale a României în anul 2017. 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în toate cele 6 comisii de 

specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 26/2017 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și 

estimările pe anii 2018-2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din 

cadrul instituţiilor publice subordonate acestuia; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor de periculozitate și a 

indemnizației de hrană pentru salvatorii montani din cadrul Centrului Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont, pe perioada desfășurării 

activităților de patrulare și de salvare în munți; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Bod 

Péter”- Bod Péter Megyei Könyvtár; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii 

Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola 

Sepsiszentgyörgy; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al 

Județului Covasna – Kovászna Megyei Művelődési Központ; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de 

comodat nr. 392/02.08.2012 încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna și ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC 

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de 

administrare nr. 205/31.07.2006 încheiat între Consiliul Județean Covasna și Direcția 

de Sănătate Publică Covasna; 

12. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

Județului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie 

Comunală S.A.–Sfântu Gheorghe; 
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

14. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 

161/2017 privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de 

servitute de trecere subterană pentru conducta de refulare ce urmărește zona de 

siguranță a DJ121A în favoarea Comunei Ghidfalău în vederea realizării obiectivului 

de investiție „Extinderea canalizării menajere a localității Angheluș din comuna 

Ghidfalău”; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de 

dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean 

Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea 

comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu 

Județului Covasna; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea 

întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul 

Judeţean Covasna; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Actului adițional nr. 1 la Convenția 

de Asociere încheiată între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul 

Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația 

„Sera România”; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Județul 

Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, Instituția Prefectului - Județul Covasna și 

Asociația de Tineret „Ecou”, în vederea organizării şi finanţării manifestării Zilei 

Naționale a României în anul 2017; 

20. Diverse. 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 

unei zile de concediu de odihnă în data de 02. 10. 2017, 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire la 

efectuarea a 5 zile de concediu paternal și 3 zile de concediu de odihnă începând 

cu data de 02. 10. 2017. 

 

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 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: 
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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 prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 16, 18 și 19 pentru adoptarea cărora este necesar votul 

majorităţii consilierilor în funcție.  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 10, 11, 13 și 14 de pe 

ordinea de zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

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

județean pe anul 2017; 

 

La rectificarea bugetului sunt trei poziții foarte importante și anume: 275 mii de lei 

vor fi alocate pentru trei unități administrativ teritoriale Covasna, Comandău și Zagon, 

pentru asigurarea lucrărilor de deszăpezire pe timp de iarnă. 

Este vorba de drumul de la Covasna-Comandău și de la Comandău–Păpăuț ca 

localitatea Comandău să nu rămână izolată în timpul iernii.  

În legătură cu deszăpezirea drumurilor pe timp de iarnă, avem pe ordinea de zi 

încă un proiect de hotărâre care se referă la atribuirea directă a serviciilor de deszăpezire 

până la finalizarea licitației, ca iarna să nu ne prindă pe nepregătite și prognoza zice că 

vom avea parte de o iarnă grea. 

În rectificarea bugetului mai avem cuprins majorarea bugetului Centrului 

Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont cu 72 de mii de lei 

pentru finanțarea cheltuielilor de personal provenind din suplimentarea posturilor, 

acum o lună am aprobat patru posturi, în vederea dezvoltării serviciului de salvamont.  

La fel avem cuprins la rectificarea bugetului suplimentarea bugetului Școlii 

Populare de Arte și Meserii cu 12 mii de lei, pentru instalarea unui sistem de 

supraveghere la sediul instituției.  

 

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

de ridicat? 

Fazakas Péter: Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră ca localitatea Comandău 

să nu rămână izolată și unde în fiecare an sunt probleme mai mici sau mai mari, dar care 

au fost rezolvate. 

În legătură cu tronsonul de drum între Comandău și Păpăuți aș avea o întrebare și 

anume de ce trebuie să deszăpezim când nu se poate circula pe acest drum, fiind închis 

cu barieră? 

Sau pe timpul iernii se va deschide circulației? 
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Tamás Sándor: Pentru transport persoane nu va fi deschis numai pentru 

exploatare forestieră. 

În mare parte circulația forestieră este dirijată spre Păpăuți ca drumul spre 

Covasna să fie folosit pentru transport persoane. 

Fazakas Péter: Tot nu înțeleg, de ce trebuie să alocăm bani pentru deszăpezirea 

acestei porțiuni. 

De ce nu este rezolvat deszăpezirea de cei care se ocupă de exploatarea forestieră.  

Tamás Sándor: Mașinile mari vor circula pe ambele drumuri, până acum au 

circulat numai spre Covasna și așa au distrus drumul. 

Fazakas Péter: Eu tot nu văd ce profit va avea omul simplu de la Comandău.  

Henning László János: Dacă nu alocăm fonduri pentru deszăpezirea tronsonului 

spre Păpăuți atunci circulația de mare tonaj se va efectua pe drumul spre Covasna și va 

distruge drumul. 

Esența este că dorim să eliberăm drumul dinspre Covasna de transportul de mare 

tonaj, unde se va efectua transportul de persoane, iar transportul forestier se va efectua 

spre Păpăuți. 

Tamás Sándor: Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 24 de voturi 

Este cineva contra? 2 voturi (Balázs Jozsef-Atila și Fazakas Péter) 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru” și 2 voturi „contra”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul III 2017; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2017; 

 

Este vorba de includerea în bugetul județului a sumelor de 600 mii de forinți 

câștigate de Consiliul Județean Covasna și de 5,1 milioane de forinți câștigat de 
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Ansamblul de Dansuri Trei Scaune, de la Fondul Cultural al Ungariei și de la Fondul 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. din Ungaria. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 pentru 

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 26/2017 cu privire 

la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, respectiv a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi 

a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020; 

 

Este vorba de acordarea sumelor pentru Covasna, Comandău și Zagon în total 275 

de mii de lei, pentru orașul Covasna 150 de mii de lei, pentru Zagon 100 de mii de lei și 

pentru Comandău 25 de mii de lei.  

Să nu vă inducă în eroare, sumele care figurează în hotărâre și expunerea de 

motive, sunt mai mari pentru că figurează totalul sumelor alocate în acest an.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi din cadrul instituţiilor 

publice subordonate acestuia; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea indemnizațiilor de periculozitate și a indemnizației de hrană pentru salvatorii 

montani din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și 

Salvamont, pe perioada desfășurării activităților de patrulare și de salvare în munți; 

 

Cum v-am mai spus, acum o lună am suplimentat posturile la Centrul Județean 

pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont și în perioada următoare vom 

acorda o atenție mai sporită și angajații Centrului, se vor ocupa și de marcarea precum și 

curățirea traseelor turistice.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Bod Péter”- Bod Péter Megyei 

Könyvtár; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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. 
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La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcții al Centrului de Cultură al Județului Covasna – Kovászna 

Megyei Művelődési Központ; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de comodat nr. 392/02.08.2012 

încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna și ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUASIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS; 

 

Fazakas András-Levente: Domnul președinte, eu nu particip nici la deliberare și 

nici la vot. 

Tamás Sándor: Bine. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

(Nu a participat la vot domnul consilier Fazakas András-Levente.) 

 

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

aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de administrare nr. 205/31.07.2006 

încheiat între Consiliul Județean Covasna și Direcția de Sănătate Publică Covasna; 

 

Din anul 2006 avem un contract de administrare a unui imobil în proprietatea 

Județului Covasna. 

Este prezent și domnul director al Direcției de Sănătate Publică Covasna, domnul 

Ágoston László, pentru că dânșii au cerut acest lucru ca să dea în folosință imobilul de 

180 m2 unei instituții publice din subordinea direcției respective. 

 

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

de ridicat? 

Ágoston László: Este vorba de o instituție subordonată Direcției de Sănătate 

Publică, care are ca sarcină întreținerea și repararea aparaturii medicale din toate 

unitățile sanitare din județ, dar și la medici de familie. 

Fiindcă este o instituție subordonată Direcției noi trebuie să asigurăm spațiul unde 

poate să-și desfășoară activitatea.  

Deci, trebuie inclus în contractul încheiat între Consiliul Județean Covasna și 

Direcția de Sănătate Publică dreptul că, noi putem să dăm în folosință gratuită imobilul 

respectiv, instituției subordonate.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Covasna în 

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Gospodărie Comunală S.A.–Sfântu 

Gheorghe; 

 

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

de ridicat? 
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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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 38/2001 privind 

însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

 

Este vorba despre includerea în inventarul bunurilor a 9 podețe montate pe 

tronsonul de drum spre Baraolt, la care am câștigat finanțarea Europeană.   

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.  

 

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 paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

revocarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 161/2017 privind constituirea cu 

titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere subterană pentru 

conducta de refulare ce urmărește zona de siguranță a DJ121A în favoarea Comunei 

Ghidfalău în vederea realizării obiectivului de investiție „Extinderea canalizării menajere 

a localității Angheluș din comuna Ghidfalău”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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? - 
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar 

de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes 

judeţean; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială Drumuri și Poduri 

Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județului Covasna; 

 

Este vorba aprobarea prețurilor aplicate de către S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A., care este necesar ca până la finalizarea procedurii de achiziție publică să putem 

atribui prin achiziție directă serviciile de deszăpezire.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 202/2013 privind 

aprobarea staţiilor pentru transport public în vederea întocmirii caietelor de sarcini pe 

baza hotărârii de atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modelului Actului adițional nr. 1 la Convenția de Asociere încheiată între 

județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația „Sera România”; 

 

Este vorba despre investiția finanțată de Fundația „Sera România” în colaborare 

cu Consiliul local al Municipiului Sf. Gheorghe, Consiliul Județean Covasna și Direcția 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna de pe strada Fabricii din Sf. 

Gheorghe, care este deja în curs de finalizare. 

Vass Mária: Solicităm prelungirea termenului de finalizare până la sfârșitul 

anului.  

Tamás Sándor: Dacă nu mă înșel, lucrările au fost începute în acest an. 

Vass Mária: Nu. În toamna anului trecut.  

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? 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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna, Instituția Prefectului - Județul Covasna și Asociația de 

Tineret „Ecou”, în vederea organizării şi finanţării manifestării Zilei Naționale a 

României în anul 2017; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 
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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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Doresc să vă informez că am efectuat o zi din concediu de odihnă în data de 02. 

10. 2017. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

 

În cadrul punctului Diverse avem cuprins și Informarea scrisă a domnului 

vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor cu privire la efectuarea a 5 zile de concediu 

paternal și 3 zile de concediu de odihnă începând cu data de 02. 10. 2017. 

Totodată îi urez La mulți ani! pentru că astăzi este ziua lui de naștere.  

Grüman Róbert-Csongor: Mulțumesc. 

 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor. 

 

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

Fazakas Péter: Eu aș reveni puțin la primul punct de pe ordinea de zi, înainte ca 

în presa locală să apară știrea ca Fazakas Péter, consilier județean din EMNP-PPMT, nu 

dorește ca locuitorii din Comandău să aibă posibilitatea de a coborî de pe munte în timp 

de iarnă.  

Într-adevăr au o problemă serioasă care trebuie rezolvată.  

Eu așa cred că dacă tot alocăm sume pentru deszăpezirea drumului folosit pentru 

exploatare forestieră, atunci toată circulația de mare tonaj să fie redirijat spre acest drum, 

dacă nu atunci bariera să fie deschisă și pentru autoturisme. 

Nu putem discrimina. 

Cum arată, că alocăm sume pentru deszăpezirea drumului și locuitorii n-au 

dreptul să folosească drumul.  

Tamás Sándor: Văd eu logica în cele spuse de dumneavoastră, dar știți cum e 

„Procedura taie elanul”. 

Acest tronson de drum între Covasna și Comandău are o lungime de 15 km, din 

care 10 km este în pană după care urmează 5 km până la localitate. 

Deci nu putem să obligăm firma care se ocupă de exploatare în apropierea 

orașului Covasna să transporte masa lemnoasă în pantă cca. 10 km, după care să coboară 

spre Păpăuți și să facă încă 20 km în plus până când ajunge înapoi la Covasna.  

Deci, de aceea v-am spus că circulația de mare tonaj va fi împărțit în două, pentru 

că cel care transportă masa lemnoasă din apropierea orașului Covasna va folosi drumul 

spre Covasna, iar cel care transportă din apropierea localității Comandău și din partea 

spre Păpăuți să folosească drumul forestier. 

Bodó Lajos: Răspunsul la această problemă este că tronsonul de drum 

Comandău-Păpăuți a fost reabilitat din fonduri Europene și este drum forestier, pe care 
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încă doi ani de zile nu este permis circulația autoturismelor, nu se poate 

schimba destinația. 

Deci, nu degeaba a fost montată bariera. 

Fazakas Péter: Atunci cineva să fure bariera.  

Tamás Sándor: Având în vedere că a fost reabilitat din fonduri Europene, timp de 

5 ani de zile nu se poate schimba destinația.  

Mai sunt 2 ani până când va rămâne drum forestier, după care va fi drum 

comunal. 

Alte întrebări, probleme de discutat dacă sunt? 

Nu sunt.  

 

Mai mult ca probabil, luni, în data de 6 noiembrie 2017, la prânz, vom avea încă o 

ședință, o să vedem dacă va ordinară sau extraordinară, pentru că avem mai multe 

proiecte Europene aprobate și înainte de contractare financiară, trebuie să răspundem la 

întrebările dânșilor, deci, trebuie să ținem încă o ședință.  

Așa am înțeles că pentru unii nu este potrivit să ținem ședința de la ora 12,00 așa 

că o să ținem de la ora 14,00. 

E bine așa? 

Benedek Erika: Dacă nu este în ziua de joi, atunci dacă se poate să ținem mai 

târziu puțin, pentru am deja un orar stabilit.  

Tamás Sándor: Încercăm să ținem joi, dar se mai întâmplă că suntem nevoiți să 

ținem în alt zi.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 

 


