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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 26 aprilie 2018, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26 

aprilie 2018, 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. 173 /20 aprilie 2018, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 37/S/20 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. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Calinic Sabin, Grüman Róbert-Csongor, Klárik Attila, 

Lénárt Adolf, Nagy József și Szarvadi-Téglás Lóránd. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

Doresc să mulțumesc domnului Primar Fodor Imre și cetățenilor din Sâncrăieni  

că ne găzduiesc și-l rog pe domnul Primar să ne spună câteva cuvinte. 

Fodor Imre-Primarul Comunei Ilieni 

Stimate domnule Președinte, stimați consilieri. 

Bun venit în Comuna Ilieni, satul Sâncraiu. 

Ieri am fost la un consătean care îmi zicea că e ceva festivitate în sat, despre care 

a fost înștiințat print-un sms.  

Într-adevăr am înștiințat cetățenii. 

E adevărat ceea ce a spus consăteanul, chiar are loc o festivitate, pentru că nu în 

fiecare lună se ține la noi ședința Consiliului Județean Covasna. 

Simțiți-vă acasă și să aveți o ședință fructuoasă. 

Tamás Sándor: Mulţumim domnului Primar și mulțumim și locuitorilor din 

satul Sâncraiu care ne au onorat cu prezența și pentru interesul acordat. 

Totodată mulțumim și pentru prezența domnului Fodor István, Primarul 

Comunei Bodoc. 

Doresc să vă prezint câteva gânduri de ce am venit în Sâncraiu, pentru că nu 

întâmplător am ajuns aici.  
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În primul și în primul rând mulțumim domnului Primar și cetățenilor 

din Sâncraiu nu numai că ne găzduiesc ci și pentru locația frumoasă în care putem să 

ținem această ședință.  

Căminul cultural în care suntem a fost renovat de dumneavoastră, și nu numai 

căminul cultural a fost renovat, ci și podul istoric renumit. 

Bine înțeles au fost efectuate și alte lucrări de infrastructură, precum și drumul, 

dar nu numai în această localitate. 

 

Domnul președinte prezintă un slide show despre lucrările de infrastructură 

efectuate în zonă în ultimii ani și despre dezvoltarea regională denumit D.O.R.I.C. 

care este inclus și în Planul de dezvoltare a Județului – Planul POTSA.  

 

Nu ne rămâne altceva decât să urăm domnului Primar, spor la treabă. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Fodor Imre: În legătură cu cele prezentate de domnul președinte doresc să adaug 

și eu câteva cuvinte. 

Știți foarte bine, că suntem o comună mică, venitul nostru propriu abia depășește 

100 de mii de euro și realizarea unui astfel de proiect ar fi imposibil, cum este 

construirea unui pod peste râul Olt, fără sprijinul dumneavoastră.  

La acest proiect am pornit cu o cofinanțare de 300 de mii de euro și după 

reașezarea bugetară această sumă se va diminua.  

După cum știți într-un proiect sunt lucrări care sunt neeligibile și totuși fac parte 

din acel proiect. 

În cazul nostru sunt niște lucrări hidro-tehnice care nu intră în categoria 

cheltuielilor eligibile, deci sunt lucrări care sunt finanțate 100% de către Guvern dar 

sunt și lucrări care necesită finanțare proprie.   

Am auzit că aveți pe proiectul ordinii de zi un proiect de hotărâre în care este 

inclus o cofinanțare pentru această lucrare. 

Tamás Sándor: Mulţumim domnului Primar. 

Totodată doresc să menționez că într-adevăr în ultimii ani de zile s-a zbătut 

foarte mult, pentru că acel program de 2,5 milioane de euro nu s-a realizat ușor.  

Știți foarte bine despre ce este vorba, pentru că numai în turul doi a fost 

câștigător acest program. 

Felicitări domnului Primar! 

 

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

nu participă nimeni. 

 

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

calitate de invitaţi participă: 

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

Protecţia Copilului Covasna; 
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- 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 martie 2018, 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? 25 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 martie 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

Covasna din data de 13 aprilie 2018, 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? 25 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 13 aprilie 2018.  

 

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 trei proiecte de hotărâri și anume: 

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

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea 

pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la 

dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe 

venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei 

de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/


 4 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anii 2019-2021, respectiv repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, aceasta urmând a 

fi introdusă la punctul 8. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2017-2019”, aceasta urmând a fi introdusă la punctul 23; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv 

Sepsi – SIC, aceasta urmând a fi introdusă la punctul 24; 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 25 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. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 

2017; 

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

al domnului Szarvadi-Téglás Lóránd; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Tóth Zoltán; 

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

Covasna nr. 108/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Covasna, pe principalele domenii de activitate;  

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 

2018; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară 

și a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2017; 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2018; 

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

Consiliului Județean Covasna nr. 4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor din fondul constituit la dispoziția 

Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat 

a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor sumei de 20% din cota 

de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 

2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 



 5 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, 

respectiv repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și 

estimările pentru anii 2019-2021; 

9. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2018; 

10. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea produselor și a măsurilor educative în 

cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2022; 

11. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Vass Maria în funcția publică de 

conducere de director general, ca urmare a reorganizării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere, Modernizare 

Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”; 

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

”Extindere, modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și 

Demolare Garaj și Magazie” la Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 

10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea 

gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Corpului de clădire „B” din 

imobilul situat în localitatea Arcuș, str. Szentkereszthy Béla, nr. 168, județul 

Covasna ce aparține domeniului public al Județului Covasna, aflat în 

administrarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna în vederea reprezentării Comisiei pentru 

protecția copilului Covasna, precum și a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Covasna în fața instanțelor judecătorești; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna la 

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Ansamblului de Dansuri „Trei 

Scaune–Háromszék” la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

național 2017-2019”; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy la „Programul 

de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”; 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea traseelor şi Programului de transport 

public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 

01.01.2014-30.06.2019; 

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

Covasna nr. 202/2013 privind aprobarea staţiilor pentru transport public în 
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vederea întocmirii caietelor de sarcini pe baza hotărârii de 

atribuire emis de Consiliul Judeţean Covasna; 

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

Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în anul 2018, la „Programul de stimulare 

a înnoirii parcului auto naţional 2017-2019”; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de 

proiectare pentru cele patru obiective de investiții realizate în cadrul proiectului 

”Închiderea Centrului de plasament nr. 6 Olteni”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii și Salvamont la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2017-2019”; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la 

Contractul de finanțare nr. 725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv 

Sepsi – SIC; 

25. Raport privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, în anul 2017; 

26. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem 

Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”; 

27. Raportul anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna asupra 

eficienței activității desfășurate, în anul 2017, de către structurile însărcinate cu 

asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

28. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2017; 

29. Diverse. 

 

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? 25 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 

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 
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hotărâri de la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 21 și 23 pentru adoptarea cărora este 

necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 14 este necesar votul a 

2/3 al consilierilor în funcție. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2017; 

Conform legislației în vigoare, am obligația de a prezenta un raport anual cu 

privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și ale Consiliului Județean 

Covasna. 

Raport care conține cca. 50 de pagini și a fost prezentat în comisii de specialitate. 

După cum ați observat, de două ori pe an prezint rapoarte, unu la adoptarea 

bugetului, despre cum am folosit banii publici în anul care a trecut și ce intenții avem 

pentru anul respectiv, cum vrem să folosim banii consiliului județean. 

Al doilea raport, cel actual, este raportul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna pe anul 2017, structurat pe fiecare direcție în parte. 

Acest raport conține și date amănunțite despre deplasările în străinătate, despre 

musafirii pe care am primit și programele pe care am derulat împreună cu alte județe 

din țară și din străinătate.  

 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

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

încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Szarvadi-Téglás 

Lóránd; 

 

Domnul Szarvadi-Téglás Lóránd a demisionat din funcția de consilier județean.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

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. 

 

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

validarea mandatului de consilier județean al domnului Tóth Zoltán; 
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Având în vedere că prin hotărârea adoptată anterior, consiliul a luat act de 

demisia domnului Szarvadi-Téglás Lóránd din calitatea de consilier judeţean respectiv 

a declarat vacant locul deţinut de acesta,  

 în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr.115/2015, se 

impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași 

listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul demisionar, adică de pe lista de 

candidaţi a UDMR pentru alegerile locale din 5 iunie 2016. 

În vederea completării numărului membrilor prin adresa nr. 32/04.04.2018, 

înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 3215/04.04.2018, UDMR ne-a comunicat 

supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana d-lui Tóth Zoltán. 

În vederea validării mandatului, rog membrii comisiei de validare, să se retragă 

în vederea examinării legalităţii alegerii d-lui Tóth Zoltán, sens în care vă propun să 

luăm o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 

 

Dau cuvântul domnului Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare 

a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal de validare.  

 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui 

Tóth Zoltán. 

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Domnul Tóth Zoltán nu a aprticipat la vot.  

Cu 25 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al Tóth Zoltán. 

 

Rog pe dl. Varga Zoltán, secretarul județului, să prezinte Proiectul de hotărâre 

care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Tóth Zoltán. 

Varga Zoltán: Prezintă Proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din 

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

completările ulterioare, precum şi art.7 alin.(1) din Legea privind Statutul aleşilor locali 

nr. 393/2004, cu modificările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate, 

depun „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română. 

Rog pe domnul Tóth Zoltán să citească jurământul să pună mâna stângă pe 

Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul „Jur”, după 

care va semna Jurământul în 2 exemplare.  În cazul jurământului cu formă  religioasă, 

consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, pronunţând 

cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare. 
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Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului. 

(Se procedează la depunerea şi semnarea  Jurământului). 

 

Domnul Tóth Zoltán a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi rostind 

formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul Preşedinte. 

(Cei din sală aplaudă.) 

 

(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 26.) 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 108/2016 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, pe principalele 

domenii de activitate; 

 

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 cu privire la 

aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I 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? 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 cu privire la 

aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale cu 

anexe pe anul 2017; 
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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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 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? 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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

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

4/2018 cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din 

fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Covasna din cota de 17,25% din 

impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului pe anul 2018, a estimărilor 

sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anii 2019-2021, a estimărilor cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2019-2021, respectiv 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimările pentru 

anii 2019-2021; 

 

Este vorba despre acordarea a 300 de mii de lei pentru Comuna Ilieni. 

 

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? 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 cu privire la 

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

județean pe anul 2018; 

 

În acest proiect de hotărâre sunt cuprinse suma de 114 mii de lei, suma necesară 

pentru întocmirea proiectului de execuție ”Reabilitare drum județean Interjud Covasna-

Harghita tronson Covasna DJ131 km 22+830 – 38+621”, proiect la care am câștigat 

finanțare prin POR și este cuprin și suma de 300 de mii de lei, sumă care a fost 

repartizată Comunei Ilieni pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale. 

 

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 Proiectul de hotărâre cu privire la 

stabilirea produselor și a măsurilor educative în cadrul Programului pentru școli al 

României pentru anii școlari 2018-2022; 

 

Este vorba de o decizie cu privire la acordarea de produse de panificație, corn și 

biscuiți, produse lactate și fructe, adică mere pentru copii preșcolari din județul nostru, 

conform legislației în vigoare.  

 

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 unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind numirea doamnei Vass Maria în funcția publică de conducere de director 

general, ca urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna; 

 

Luna trecută, conform schimbărilor legislative am adoptat noua organigramă a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și conform acestei 

schimbări legislative trebuie să reînnoim în funcția de director general pe D-na Vass 

Mária. 

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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Extindere, Modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu 

Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”; 

 

Am mai adoptat asemenea hotărâri legate de această investiție, dar se impune 

abrogarea hotărârii adoptate anterior și adoptarea unei noi hotărâri pentru a depune 

spre finanțare la POR.  

Conform indicatorilor tehnico-economici valoarea totală a investiției este de 11 

milioane de lei. 

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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ”Extindere, modernizare 

Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie” la 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 

specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie 

a sistemului; 

 

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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea închirierii Corpului de clădire „B” din imobilul situat în localitatea 

Arcuș, str. Szentkereszthy Béla, nr. 168, județul Covasna ce aparține domeniului public 

al Județului Covasna, aflat în administrarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Se impune ca noi să dăm decizia finală dacă suntem de acord cu închirierea 

Corpului de clădire „B”. 

 

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 cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea mandatării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna în vederea reprezentării Comisiei pentru protecția copilului 

Covasna, precum și a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Covasna 

în fața instanțelor judecătorești; 

 

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

de ridicat? 

Varga Zoltán: Față de titlul proiectului de hotărâre apărut în Dispoziția de 

convocare a Președintelui, a fost trecut „privind mandatarea Direcției Generale”, însă 

atât în comisii cât și în urma discuțiilor, a reieșit că corect ar fi în să fie „reprezentare”, 

întrucât așa este prevăzut în Legea privind aprobarea regulamentului cadru al 

direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și la fel este impus și în 

regulamentul Direcției aprobat în ședința anterioară. 

Acest regulament prevede că „Direcția Generală reprezintă pe plan intern și 

internațional Consiliul Județean” și s-a înlocuit termenul de „mandatare” cu 

„reprezentare”.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea formulată de 

domnul secretar al județului. 

 

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 în forma 

modificată. 

 

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

privind aprobarea participării Județului Covasna la „Programul de stimulare a înnoirii 

Parcului auto național 2017-2019”; 

 

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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune–Háromszék” la 

„Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”; 

 

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 Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe-

Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului 

auto național 2017-2019”; 

 

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 Proiectul de hotărâre 

privind actualizarea traseelor şi Programului de transport public de persoane prin 

servicii regulate în trafic judeţean valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

 

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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul 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; 

 

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 douăzecișiunu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna, în anul 2018, la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 

naţional 2017-2019”; 

 

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. 

 

Acum urmează două proiecte de hotărâri cu privire la Închiderea Centrului de 

plasament nr. 6 Olteni, conform schimbărilor legislative.  

Așa cum discutasem acum câteva luni de zile desființăm acest centru de 

plasament și intenționăm să construim două clădiri la Baraolt și o clădire la Întorsura 

Buzăului. 

La Întorsura Buzăului a fost cuprins în acest program și reînnoirea unei alte 

locații pentru plasamentul copiilor. 

Deci, s-a modificat legislația, în consecință trebuie să aprobăm notele conceptuale 

și teme de proiectare.  
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La punctul douăzecișidoi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru cele patru 

obiective de investiții realizate în cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament 

nr. 6 Olteni”; 

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 douăzecișitrei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont 

la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”; 

 

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 douăzecișipatru al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 

725/63.967/61/09.11.2017 încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC; 

 

Ambrus József: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine, mulțumesc.  

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 Ambrus József, conform art. 46, alin. (1) 

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

completările ulterioare.) 

 

La punctul douăzecișicinci al ordinii de zi avem cuprins Raport privind 

activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în 

anul 2017; 

 

Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

Doresc să informez pe doamna director general, că în următorii două săptămâni 

vom organiza o conferință de presă unde va fi prezentat mai amănunți activitatea foarte 

complexă a DGASPC.  

 

La punctul douăzecișișase al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în 

Județul Covasna”; 

 

Ați primit material și domnul consilier Ambrus József a prezentat amănunțit și în 

comisii de specialitate. 

În viitorul apropiat vom avea și o prezentare mai largă în fața mass mediei, 

pentru că din cele 32 de locații construite în anii trecuți din fonduri guvernamentale, 

funcționează perfect 2, Județul Botoșani și Județul Covasna și noi suntem primii. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzecișișapte al ordinii de zi avem cuprins Raportul anual al 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna asupra eficienței activității 

desfășurate, în anul 2017, de către structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de 

siguranță și securitate publică în județul Covasna; 

 

Ați primit materialul și a fost prezentat și în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 
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La punctul douăzecișiopt al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate 

a unor consilieri județeni pe anul 2017; 

 

Ați primit rapoartele întocmite de  domnii consilieri Balázs Jozsef-Atila, 

Deaconu Ion, Floroian Stelian Olimpiu, Szarvadi Téglás Lóránd și Váncza Tibor-

István.  

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu rapoartele domnilor consilieri? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul douăzecișinouă al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

 

Vă consult dacă aveți intervenții, întrebări în cadrul punctului Diverse? 

Nu sunt. 

Consult cetățenii din Satul Sâncraiu dacă au întrebări, observații sau probleme 

discutat? 

Bong Vilmos: Văzând investițiile efectuate în comune din zonă, aș dori să vă 

întreb dacă puteți să gândiți și la investiții care nu sunt din beton sau asfalt? 

Măcar într-o parte a satului să conservăm aspectul tradițional. 

Aveți curajul să vă gândiți la reabilitarea drumurilor din interiorul comunei la 

varianta de piatră cubică? 

Ar fi bine să păstrăm cumva aspectul tradițional ale comunei, deoarece așa se 

vede, că pe termen lung și mediu, localitățile vor avea numai de câștigat din 

conservarea tradiției.  

Vă mulțumesc. 

Tamás Sándor: În general pot să vă spun că da, putem să ne gândim la așa ceva, 

dar aceste lucrări în general depind de planurile urbanistice zonale, adoptate de 

consiliile locale, și în primul și în primul rând, este în sarcina consiliului local.  

Totuși lucrările care trebuie efectuate în ultimii ani necesită o cantitate enormă de 

beton și asfalt. 

Lucrările cele mai importante sunt reabilitarea drumurilor și extinderea 

sistemului de apă și apă uzată. 

Cu toate acestea pot să vă spun că aveți dreptate și problema nu este numai 

locală ci și județeană.  

Fodor Imre: Această problemă este o problemă destul de ciudată. 

Într-o zi un cetățean care locuiește în partea superioară a satului Sâncraiu mi-a 

zis să nu cumva să încercăm să asfaltăm drumurile din partea de sus a satului.  

Așa la primul auz, puteam să spun ce tâmpenii vorbește, dar avea mare dreptate. 

După ședință, cine are timp, vă invit să vedeți partea superioară a comunei, unde 

este și podul din piatră foarte veche, este drum de pământ și să vedeți că partea aceea a 

satului are cu totul alt aspect.  

Într-adevăr dacă asfaltăm drumul și facem șanțuri din beton zona respectivă va 

pierde aspectul. 

Ceea ce pot să promit, este că vom avea în vedere cerințele cetățenilor. 

Tamás Sándor: Erau în sală două doamne, care din păcate au plecat și știu că au 

vrut să ne întrebe, dacă în interiorul localității, se pot monta indicatoare rutiere de 
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restricționarea vitezei, deoarece drumul este bun, dar și îngust și autoturismele 

circulă cu viteză foarte mare. 

La această întrebare a doamnelor domnul primar va răspunde personal.  

Alte întrebări, observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Domnul Jakab Csaba, consilier local, care este prezent în sală, astăzi își 

sărbătorește ziua de naștere, îi urăm La mulți ani! 

Jakab Csaba: Mulțumesc. 

În numele Consiliului local Ilieni doresc să vă mulțumesc pentru suma de 300 de 

mii de lei pe care le ați acordat comunei noastre și sperăm că ne veți ajuta și în viitor.  

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


