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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, 

din data de 13 aprilie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Președintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru 

astăzi, 13 aprilie 2018, 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. 164/11 aprilie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 34/S/11 aprilie 

2018. 

 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 21 de consilieri din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Cseh Csaba, Dimény György, Keresztely Irma, 

Klárik Attila, Lukács László, Morar Cătălin-George, Oltean Csongor, Szarvadi-Téglás 

Lóránd și Teacă Florentina.  

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:  

- 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. 

 

Stimaţi consilieri, 

Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialele şedinţei de astăzi și 

proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, au fost avizate de comisiile de specialitate.  

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico–economici pentru obiectivul de investiţie “Extinderea unității de primire 

urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul 

,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la 

Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 

8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 

Operațiunea B - unități de primiri urgențe; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Finanțare între 

Consiliul Europei și Consiliul Județean Covasna privind organizarea ședinței 

Comisiei de Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul 

Consiliului Europei și a conferinței pe tema „Utilizarea limbilor străine de către 

autoritățile locale și regionale”; 

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

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de colaborare cu Agențiile 

județene pentru ocuparea forței de muncă din județele Covasna, Brașov, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Alba cu scopul obținerii datelor de contact al șomerilor aparținând 

grupului de țintă specificat în cadrul proiectului ”StartUp Now! Dezvoltare prin 

antreprenoriat pentru regiunea Centru” la Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: 

Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și 

înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi 

mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu operatorului de 

transport public declarat câştigător în urma atribuirii electronice din data de 

02.04.2018. 
 

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? 21 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: 

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 



 3 

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 funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la 

punctele 1 și 6 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor 

prezenți la şedinţă. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico–economici pentru 

obiectivul de investiţie “Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de 

acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu 

Gheorghe”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 21 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 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 Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea unității de primire 

urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de primiri urgențe; 

 

Așa cum v-am prezentat și în ședința comisiilor de specialitate, este vorba despre 

7,9 milioane de lei inclusiv TVA-ul, din care valoarea deductibilă este 2% din valoarea 

eligibilă+cheltuielile neeligibile și vor fi suportate de Consiliul Județean Covasna în 

valoare totală de 1,2 milioane de lei. 

Facem și un angajament ca eventualele cheltuieli neprevăzute vor fi suportate de 

Consiliul Județean Covasna. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  



 4 

Cine este pentru? 21 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

aprobarea proiectului Acordului de Finanțare între Consiliul Europei și Consiliul 

Județean Covasna privind organizarea ședinței Comisiei de Guvernare a Congresului 

Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei și a conferinței pe tema 

„Utilizarea limbilor străine de către autoritățile locale și regionale”; 

 

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

de ridicat? 

Grüman Róbert-Csongor: Aș avea două propuneri de modificare, pentru că în 

titlul conferinței cu ocazia traducerii s-a produs o eroare, propun să corectăm 

denumirea temei conferinței care să fie „Utilizarea limbilor de către autoritățile locale și 

regionale”, prin urmare titlul proiectului de hotărâre să aibă următorul cuprins: ”Proiect 

de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Finanțare între Consiliul 

Europei și Consiliul Județean Covasna privind organizarea ședinței Comisiei de 

Guvernare a Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului 

Europei și a conferinței pe tema „Utilizarea limbilor de către autoritățile locale și 

regionale”.  

Totodată a fost vorba în ședința comisiilor de specialitate și despre buget și la art. 

2 să clarificăm că restul sumei este asigurată de către Consiliului Europei conform 

anexei, pentru că nu reiese din art. 2. 

Tamás Sándor: Deci, art. 2 alin. (1) să aibă următorul cuprins: „Valoarea totală 

estimată a evenimentului este de 50.210 euro, din care Consiliul Europei alocă 

Consiliului Județean Covasna o finanțare nerambursabilă în valoare de 14.880 euro, 

Consiliul Județean Covasna asigurând o contribuție proprie într-un procent de 

aproximativ 20% din valoarea totală estimată, adică 10.000 euro, restul sumei în 

cuantum de 25.330 euro fiind asigurată de Consiliul Europei, conform anexei.” 

Vă consult dacă aveți observații? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificările propuse de domnul 

vicepreședinte.  

Cine este pentru? 18 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? 3 abțineri ((Boricean Cosmin, Deaconu Ion și Floroian 

Stelian-Olimpiu) 

 

În urma supunerii la vot, cu 18 de voturi „pentru” și 3 „abțineri”, se aprobă 

hotărârea cu modificările propuse. 
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre cu privire la 

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

județean pe anul 2018; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 21 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

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

încheierea unor protocoale de colaborare cu Agențiile județene pentru ocuparea forței 

de muncă din județele Covasna, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba cu scopul 

obținerii datelor de contact al șomerilor aparținând grupului de țintă specificat în 

cadrul proiectului ”StartUp Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea 

Centru” la Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de 

muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și 

de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități 

independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 

3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 

urbană; 

 

Cum v-am spus, am câștigat un proiect prin care putem sprijini întreprinderile 

nou înființate și pentru a putea ajuta și pe șomerii din alte județe din Regiunea Centru, 

vom încheia un protocol de colaborare cu județele din Regiune în afara Județului Mureș 

de la care n-am primit nici un răspuns.  

În cazul în care vom primi un răspuns de la Județul Mureș că dorește această 

colaborare atunci vom modifica hotărârea în cauză. 

Îl rog pe domnul director Sztakics István Attila să prezinte modificările 

proiectului de hotărâre.  

Sztakics István Attila: Având în vedere faptul că Județul Mureș nu ne-a răspuns 

la solicitare, titlul hotărârii se va modifica în sensul că se elimină referirea la Județul 

Mureș, respectiv și art. 4, așa cum a fost comunicat către consilierii județeni, va fi 

eliminat din textul hotărârii, iar restul articolelor se renumerotează în mod 

corespunzător, ca și anexele.  

Prin urmare titlul va avea următorul cuprins: „Proiect de hotărâre privind 

încheierea unor protocoale de colaborare cu Agențiile județene pentru ocuparea forței de 

muncă din județele Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Alba cu scopul obținerii datelor de 

contact al șomerilor aparținând grupului de țintă specificat în cadrul proiectului ”StartUp 

Now! Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru” la Programul Operațional 
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Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 

8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității 

lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare 

de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii 

inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu 

profil nonagricol din zona urbană.” 

Art. 5 să devină art. 4, art. 6 să devină art. 5, art. 7 să devină art. 6 și așa mai departe.  

 

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

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă. 

Cine este pentru? 21 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă. 

 

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

aprobarea atribuirii licenţei de traseu operatorului de transport public declarat 

câştigător în urma atribuirii electronice din data de 02.04.2018; 

 

Este vorba de firma Transbus SA din Brașov, care va efectua transportul public 

de persoane pe ruta Saciova-Reci-Sf. Gheorghe.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? 21 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 21 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 

Doresc să vă informez că săptămâna acesta am fost la Paris, la ambasada 

Ungariei, însoțit de domnișoara Ajgel Ágnes, unde, în cadrul unui ceremonii oficiale, 

care a avut loc de 11 aprilie, Szabó Kati, steaua gimnasticii mondiale, a fost premiată cu 

Ordinul Ungariei în grad de cavaler acordat de Statul Maghiar și de președintele 

Ungariei Áder János. 

Cei de la Paris ne au invitat și pe noi, pentru că noi am înaintat această inițiativă 

către Statul Maghiar. 

Este vorba de o distincție destul de mare, pe care o merită Szabó Kati.  
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Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi. 

Benedek Erika: Doresc să vă atrag atenția că platforma paginii SEAP a fost 

schimbată care mai mult nu funcționează decât funcționează. 

Întrebarea mea este dacă există o posibilitate de a interveni în acest caz, pentru că 

așa toate procedurile de achiziție publică vor fi eșuate.  

Henning László-János: Suntem exact în situația în care eram când s-a înființat 

SEAP-ul. Noi am semnalat problemele, se și vede că zilnic se fac îmbunătățiri, apar 

butoane noi, altele dispar, deci se vede că site-ul este sub construire, dar și în acest timp 

achizițiile publice trebuie să deruleze. 

Kiss Imre: Când vom avea ședința ordinară? 

Tamás Sándor: Cel mai probabil, în data de 26 aprilie 2018, ora 12, vom avea 

ședința ordinară pe luna aprilie.  

Vă mulţumesc pentru participare și colaborare. 

 

Preşedinte,  p. Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 
 

 

 


