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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 15 iulie 2019, ora 12,00 

 

 

Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

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

lucrările şedinţei ordinare de astăzi vor fi conduse de subsemnatul, în conformitate cu 

prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ca vicepreşedinte desemnat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 210/2019. 

 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 15 

iulie 2019, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat la 

art. 134 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 207 

/09 iulie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 54 /S/09 iulie 2019. 

 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. vicepreședinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 

30 în funcţie. Lipsesc consilierii Grüman Róbert-Csongor, Szőcs László și Tamás Sándor.  

Henning László János: 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 secretarul judeţului, 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. 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

27 iunie 2019, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

http://www.cjcv.ro/
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 27 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 27 iunie 2019.  

 

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 

modificarea titlului Proiectului de hotărâre de la pct. 8 și anume: Proiect de hotărâre 

privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică 

”Promovarea sportului de performanță”. 

Menționez că în Comisii de specialitate materialul a fost avizat cu titlul 

modificat, conform amendamentului formulat de subsemnatul. 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Opra-Beni Béla; 

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

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

Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele domenii de activitate; 

3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 67/2019 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 

2019; 

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

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2019; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 13/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale privind dezlipirea 

imobilului înscris în Cf. nr. 24533 Malnaș sub nr. cad. 24533 cu nr. top 1357/2; 

7. Proiect de hotărâre privind finanțarea de către Consiliul Județean Covasna din 

fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului 

de performanță”; 

8. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare a documentațiilor 

depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv 

de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la 

Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019 încheiat între județul Covasna prin 
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Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv 

Sepsi – SIC; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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; 

11. Diverse.  

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

7 zile de concediu de odihnă, începând cu data de 11.07.2019. 

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

la efectuarea a 6 zile de concediu de odihnă, în perioada 12-19 iulie 2019. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László János cu privire la 

efectuarea a 15 zile de concediu de odihnă, în perioada 19 august - 6 septembrie 

2019, de care consiliul a luat act în unanimitate. 

 

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? 27 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. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 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 3, 4, 6 și 9 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție.  

 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi 

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu 27 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Opra-Beni Béla. 

 

Având în vedere că postul de consilier județean a devenit vacant prin adoptarea 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 108/2019 privind încetarea de drept a 

mandatului de consilier judeţean al domnului Bodó Lajos,  

 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 a cărui post a devenit vacant, adică de 

pe lista de candidaţi a UDMR pentru alegerile locale din 5 iunie 2016. 

În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresa nr. 

119/20.06.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 6816/20.06.2019, UDMR ne-a 

comunicat supleantul de pe lista de candidaţi, în persoana domnului Opra-Beni Béla. 

În vederea validării mandatului, membrii comisiei de validare, au examinat 

legalitate alegerii domnului Opra-Beni Béla. 

 

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.  

 

Henning László János: Supun votului consilierilor, validarea mandatului de 

consilier judeţean al domnului Opra-Beni Béla. 

Varga Zoltán: Se votează prin vot deschis și nu participă la vot consilierul a cărui 

mandat se validează.  

Henning László János: 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Cu 27 de voturi s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnului Opra-

Beni Béla. 

 

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

care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Opra-Beni 

Béla. 

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

 

Henning László János: Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 

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

completările ulterioare, în vigoare până la data desfășurării alegerilor pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020, 
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consilierii ale căror mandate au fost validate, depun „Jurământul” în faţa 

consiliului judeţean în limba română. 

Rog pe domnului Opra-Beni Béla 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. 

Rog asistenţa se să  ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului. 

(Se procedează la depunerea şi semnarea  Jurământului). 

 

Domnul Opra-Beni Béla a depus „Jurământul”, citind textul jurământului şi 

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

Vicepreşedinte. 

 

(Prin depunerea Jurământului, numărul consilierilor în funcţie a devenit 31, 

respectiv a celor prezenți la ședință a devenit 28. ) 

 

Henning László János: Vă mulţumesc.  

Felicitări! 

 

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

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

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, pe principalele 

domenii de activitate; 

 

Domnul consilier Opra-Beni Béla a depus în scris opțiunea în care comisie de 

specialitate dorește să facă parte.  

Varga Zoltán: A depus opțiunea după vechea legislație, în baza căruia consilierul 

județean își exprima opțiunea. 

Noul Cod administrativ prevede că la propunerea grupului de consilieri din care 

face parte se face nominalizarea în comisii de specialitate, iar în cazul consilierilor 

independenți această nominalizare se face de către plenul consiliului.  

Henning László János: Fracțiunea UDMR susține ca domnul consilier să fie în 

Comisia nr. III.  

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

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

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 67/2019 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 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? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru 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 2019; 

 

Având în vedere că, sumele alocate pentru unele  programe județene sunt 

insuficiente datorită numărului mare de solicitări de finanțări nerambursabile din 

fonduri publice depuse de unitățile administrativ teritoriale, propunem suplimentarea 

sumelor inițiale pentru programele județene în felul următor: Programul județean 

pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale, cu suma de 200 mii lei, 

Programul județean de reabilitarea a instituțiilor de învățământ, cu suma de 150 mii lei 

iar Programul pentru Promovarea construirii terenurilor de joacă, cu suma de 10 mii 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? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2019 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean 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? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea Documentației cadastrale privind dezlipirea imobilului înscris în Cf. nr. 

24533 Malnaș sub nr. cad. 24533 cu nr. top 1357/2; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

finanțarea de către Consiliul Județean Covasna din fonduri publice a programului 

sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”; 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 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 

numirea comisiei de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului 

de performanță”; 

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine prevederi prin care se 

desemnează 3 persoane în comisia de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul 

programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” și 3 

persoane în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea documentațiilor 

depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de 

performanță”. 

Ținând cont de dispozițiile art. 139 alin. (6) teza a II-a,  raportat la dispozițiile art. 

192 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia 

„hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin 

vot secret”, pentru desemnarea persoanelor vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Fracțiunea UDMR propune pe domnii Fazakas András-Levente și Orbán Miklós 

în comisia de evaluarea a documentațiilor, respectiv Oltean Csongor și Szőcs László în 

comisia de soluționare a contestațiilor.  

 

Alte propuneri dacă sunt? 

Balázs Jozsef-Atila: Propun pe domnul Fazakas Péter în comisia de evaluare. 

Calinic Sabin: Propunem pe domnul Boricean Cosmin în comisia de evaluare și 

pe domnul Deaconu Ion în comisia se soluționare a contestațiilor.  

 

Henning László János: Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm 

acest punct și mergem mai departe. 

 

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

aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019 

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: Având în vedere că interesul meu personal în Clubul Sportiv 

Sepsi – SIC este ca acest Club să devină un club de elită a țării, n-am avut nici un interes 

material, cu toate acestea nu particip nici la deliberare și nici la vot ca să păstrăm 

cutuma. 

Lénárt Adolf: Nu voi participa la deliberare și la vot.  

Henning László János: Mulțumim.  

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 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform 

art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019.) 

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 pentru 

modificarea 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? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse; 

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

7 zile de concediu de odihnă, începând cu data de 11.07.2019. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte.  

 

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

la efectuarea a 6 zile de concediu de odihnă, în perioada 12-19 iulie 2019. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László János cu privire la 

efectuarea a 15 zile de concediu de odihnă, în perioada 19 august - 6 septembrie 

2019, de care consiliul a luat act în unanimitate. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte. 

 

Dacă sunt alte probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Boricean Cosmin: Stimați colegi, doresc să readuc în atenția dumneavoastră o 

problemă pe care am mai ridicat o dată în ședința Consiliului Județean Covasna. 

Este vorba de copii care fac gimnastică în cadrul Liceului Mikes Kelemen. 
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Părinții acestor copii m-au contactat din nou, pentru că vara trece și din toamnă 

doresc în continuare ca să facă copii pregătire sportivă, antrenamente și n-o să aibă 

unde. 

Eu de când sunt consilier județean, am întâlnit multe situații în care știu că atât 

conducerea Consiliului Județean Covasna cât și colegii, au găsit întotdeauna soluții 

pentru cei care s-au adresat consiliului județean și a existat un interes real pentru 

rezolvarea problemelor.  

Și eu am făcut sport, am făcut și eu parte din echipa județului, a orașului și sunt 

mândru că Sfântu Gheorghe are echipă de fotbal în liga I., este bine pentru că au făcut 

eforturi mari. 

De ani de zile, la nivel de baschet feminin, dominăm Campionatul României ceea 

ce este foarte bine, dar părinții m-au întrebat oarecum legitim, atunci ei ce să facă, să-și 

dea copii doar la baschet, la fotbal și la hochei. 

Eu vă rog să găsim cumva o soluție, pentru că nu cred că în tot orașul nu se 

găsește o sală unde acești copii pot să desfășoare în continuare activitatea, pentru că 

aparatele există, deci nu sunt o problemă, este vorba doar să găsim un spațiu unde să-și 

desfășoară activitatea.  

Vă rog atât pe dumneavoastră cât și colegii din sală, în cazul în care identificați o 

soluție să încercăm să rezolvăm această problemă.  

Henning László János: Trebuie să vedem cum se poate rezolva problema. 

Boricean Cosmin: Imediat începe școala.  

Varga Zoltán: Noi am trimis această solicitare la Primăria municipiului Sfântu 

Gheorghe de unde am primit răspunsul: „să găsim noi un spațiu.” 

Boricean Cosmin: Și noi asemenea răspuns am primit. 

Henning László János: Liceul Mikes intră în reabilitare generală deci asta este 

problema. 

Boricean Cosmin: Măcar pe perioada reabilitării să găsim o soluție.  

Fazakas Péter: La Liceul Mihai Viteazul există o sală de gimnastică, eu am făcut 

gimnastică acolo.  

Henning László János: Încercăm să găsim o soluție.  

 

Reluăm punctul opt de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia 

procesul verbal. 

 

După pauză. 

Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte 

procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea a 3 persoane 

în comisia de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul programului sportiv de 
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utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” și a 3 persoane în comisia de 

soluționare a contestațiilor. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

Henning László János: Mulțumesc. 

 

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Vicepreşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

Henning László János VARGA Zoltán  

 

 

 

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna 

din data de _____________________ 2019. 

 

Secretar al judeţului Covasna, 

 

 

VARGA Zoltán 

 


