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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 13 februarie 2020, ora 12,00 

 

 

Henning László János – Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Având în vedere că dl. preşedinte Tamás Sándor este în delegație, 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, 13 

februarie 2020, 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 a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 28/7 februarie 2020, consilierii judeţeni 

fiind invitaţi prin adresa nr. 10/S/7 februarie 2020. 

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

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

 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

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

Varga Zoltán: Dl. vicepreședinte, sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 

31 în funcţie. Lipsesc consilierii Balázs Jozsef-Attila, Lukács László, Oltean Csongor și 

domnul președinte 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: 

- Dl. Oláh-Badi Csaba - șef serviciu, Serviciul Public Județean de Evidența a 

Persoanei Covasna; 

- Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Covasna; 

- Dl. Moscviciov Leonid – șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 
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- Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod 

Péter”; 

- Dl. Imreh-Marton István-Attila – director, Centrul de Cultură al Județului 

Covasna; 

- Dl. Vargha Mihály-Béla – director, Muzeul Național Secuiesc; 

- Dl. Török Sándor – director, Societatea Drumuri și Poduri Covasna SA; 

- Dl. András Nagy Róbert – Manager – Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf”;  

- Dl. Pieleanu Ion Tudorel – șef al Inspectoratului de Poliţie Județean Covasna; 

- Dl. Miklós Zoltán – președinte, Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC; 

- Dl. Fazakas András-Levente – director executiv, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

- Dl. Ambrus József – director executiv, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Covasna”; 

- Dl. Orbán Miklós – directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AGROSIC”; 

- Dl. Prezsmer Csaba – șef serviciu, Asociaţia pentru dezvoltarea turismului în 

judeţul Covasna; 

- Dl. Bálint Arnold – Director – Raiffeisen Bank S.A. Agenția Sf. Gheorghe; 

- Dl. Máthé László – Director – TEGA S.A. Sf. Gheorghe; 

- 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 

23 ianuarie 2020, 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?  

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 23 ianuarie 2020.  

 

http://www.cjcv.ro/
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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 rog să fiți de acord ca proiectul 

de hotărâre de la pct. 16 de pe proiectul ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre 

privind constatarea pierderii calităţii de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Covasna a domnilor Radocea Necolae-Viorel și Ivașcu Marius-Daniel, respectiv 

validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Covasna, să fie dezbătut la primul punct pe ordinea de zi. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerea domnului vicepreşedinte. 

 

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

1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membri ai Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnilor Radocea Necolae-Viorel și Ivașcu 

Marius-Daniel, respectiv validarea desemnării unor noi membri în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Covasna; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

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

locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023, respectiv repartizarea 

sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi 

comunale pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

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

Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii și Salvamont; 

7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna  nr. 173/2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public 

Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna; 

8. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 175/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte şi Meserii 

Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi mandatari în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare 

privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și 
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acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de 

tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului 

Covasna pe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Județului Covasna nr. 125/2019 

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”; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 226/2016 cu privire la aprobarea 

„Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din 

mediul rural” în perioada 2017-2020; 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la aprobarea 

”Programului judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din mediul rural” în perioada 2017-2020; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la aprobarea 

„Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din 

mediul rural” în perioada 2017-2020; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la aprobarea 

„Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație 

de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în 

perioada 2017-2020; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 68/2019 cu privire la aprobarea 

„Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care 

funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în perioada 2019-

2020; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din 

domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului 

Covasna a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei, nr. 14, 

județul Covasna; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în cazul 

investiției „Extinderea unității de primiri urgențe și amenajare cale de acces 

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

Gheorghe” potrivit Normativului de siguranță la foc a construcțiilor – Indicativ 

P118/1999, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 27/N/1999; 

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului cadru de acțiuni pe anul 2020 

al Consiliului Județean Covasna în domeniul relațiilor externe; 

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

Covasna nr. 134/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția 

copilului Covasna; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații 

neguvernamentale care desfășoară activități de asistență socială, la nivelul județului 

Covasna, în anul 2020”; 

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului anual pe anul 2020, pentru serviciile 

sociale oferite unui copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de 

protecție în condițiile legii; 

23. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 

Persoanelor Covasna pe anul 2019; 

24. Raport de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna 

pe anul 2019; 
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25. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2019; 

26. Diverse 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi în forma modificată. 

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 a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 și 22 pentru adoptarea cărora 

este necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

constatarea pierderii calităţii de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Covasna a domnilor Radocea Necolae-Viorel și Ivașcu Marius-Daniel, respectiv validarea 

desemnării unor noi membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna; 

 

Rog pe domnul secretar general al județului să citească proiectul de hotărâre. 

Varga Zoltán: dă citire proiectului de hotărâre.  

Henning László János: Domnule inspector șef Pieleanu Ion Tudorel, vă rog, dacă 

sunteți amabil, să vă prezentați în câteva cuvinte.  

Pieleanu Ion Tudorel: Am venit în fața dumneavoastră să mă prezint ca șef al 

Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, detașat începând cu data de 23 ianuarie ac., 

prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, unde voi îndeplini funcția de șef al 

Inspectoratului de Poliție Județean. 

Cu această ocazie, vă asigur de tot respectul meu față de dumneavoastră dar și de 

comunitatea din județul Covasna. 

(A sosit domnul consilier Balázs Jozsef-Attila. De la această fază a ședinței sunt 

prezenți 28 de consilieri județeni. ) 

De asemenea vă asigur că nu voi precupeți nici un efort să îmi pun la dispoziție 

experiența și vechimea în asemenea structuri, în structura de poliție, în a gestiona în mod 

corect și corespunzător situația la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Covasna.  

Sunt ofițer de carieră, absolvent al Academiei de Poliție în 1993. 
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Am desfășurat și activități, muncă de execuție, ca să elimin anumite comentarii 

răutăcioase ca „s-a născut șef” sau ceva de genul asta. 

Nu! Am desfășurat timp de 12 ani muncă de execuție, după care am evoluat cu pași 

mărunți sau pași firești. 

O anumită perioadă am fost șef de birou, șef de serviciu, șef de poliție municipală, 

adjunct șef de inspectorat și șef de Inspectorat de Poliție la Argeș din 2018.  

Cred că în perioada care a trecut, de la numirea mea în această funcție, am început să 

cunosc specificul județului, să iau cunoștință de problematica cu care se confruntă 

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și vă asigur, că atât timp cât voi desfășura această 

activitate în această poziție, toate măsurile și deciziile care trebuie luate pentru o bună și 

corectă funcționare vor fi luate.  

În rest, să sperăm că voi reuși să aduc raportul meu de experiențe și cunoștințe și în 

această zonă.   

Vă mulțumesc! 

Henning László János: 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 votru „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Mulțumim domnului Inspector șef de Poliție pentru prezență! 

Pieleanu Ion Tudorel: Mulțumesc. La revedere! 

 

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

aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2020; 

 

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

de ridicat? 

Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot.  

Fazakas András-Levente: Nici eu. 

Lénárt Adolf: Nici eu.  

Orbán Miklós: Nici eu  

Grüman Róbert-Csongor: Nici eu  

Henning László-Jánsos: Și nici eu nu voi participa la vot.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Vă voi explica la următorul punct când vă prezint bugetul, că aici este vorba de 

cotizația pe tot anul, dar în buget va fi cuprins numai o parte. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-

Levente, Grüman Róbert-Csongor, Henning László-Jánsos, Lénárt Adolf și Orbán 

Miklós, conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.) 

În urma supunerii la vot, cu 22 de votru „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

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

județean pe anul 2020;  

 

Doresc să fac o mică prezentare. 

Prezintă un slide show despre bugetu propriu al Județului Covasna şi al 

instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020.  

  

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

de ridicat? 

Nu sunt.  

Înainte de a supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre prezentat 

doresc să fac cunoscut faptul că potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul 

bugetului local se adoptă după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, 

articole, alineate, după caz, și pe anexe. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1.  

 

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 anexa nr. 1. 

 

Supun la vot anexa nr. 1/1.  

 

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 anexa nr. 1/1. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/2.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/2. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/3.  

 

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 anexa nr. 1/3. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/4.  

 

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 anexa nr. 1/4. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/5.  

 

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 anexa nr. 1/5. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/6.  

 

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 anexa nr. 1/6. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/7.  

 

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 anexa nr. 1/7. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/8.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/8. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/9.  

 

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 anexa nr. 1/9. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/10.  

 

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 anexa nr. 1/10. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/11.  

 

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 anexa nr. 1/11. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/12.  

 

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 anexa nr. 1/12. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/13.  

 

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 anexa nr. 1/13. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/14.  
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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 anexa nr. 1/14 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/15.  

 

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 anexa nr. 1/15. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/16.  

 

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 anexa nr. 1/16. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/17.  

 

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 anexa nr. 1/17. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/18.  

 

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 anexa nr. 1/18. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/19.  

 

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 anexa nr. 1/19. 
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Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/20.  

 

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 anexa nr. 1/20. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/21.  

 

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 anexa nr. 1/21. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/22.  

 

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 anexa nr. 1/22. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/23.  

 

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 anexa nr. 1/23. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/24.  

 

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 anexa nr. 1/24. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/25.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 



 12 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/25. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/26.  

 

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 anexa nr. 1/26. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/27.  

 

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 anexa nr. 1/27. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/28.  

 

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 anexa nr. 1/28. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/29.  

 

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 anexa nr. 1/29. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/30.  

 

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 anexa nr. 1/30. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/31.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 
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Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă anexa nr. 1/31. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/32.  

 

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 anexa nr. 1/32. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/33.  

 

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 anexa nr. 1/33. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/34.  

 

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 anexa nr. 1/34. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/35.  

 

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 anexa nr. 1/35. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/36.  

 

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 anexa nr. 1/36. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/37.  
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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 anexa nr. 1/37. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/38.  

 

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 anexa nr. 1/38. 

 

Supun la vot art. 1 anexa nr. 1/39.  

 

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 anexa nr. 1/39. 

 

Supun la vot art. 1 în întregime.  

 

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 art.1. 

 

Supun la vot art. 2.  

 

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 art.2. 

 

Supun la vot art. 3.  

 

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 art.3. 
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Supun la vot art. 4 anexa nr. VP.  

 

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 anexa nr. VP. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP1.  

 

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 art. 4 anexa nr. VP1. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP2.  

 

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 art. 4 anexa nr. VP2. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP3.  

 

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 art. 4 anexa nr. VP3. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP4.  

 

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 art. 4 anexa nr. VP4. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP5.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă art. 4 anexa nr. 

VP5. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP6.  

 

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 art. 4 anexa nr. VP6. 

 

Supun la vot art. 4 anexa nr. VP7.  

 

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 art. 4 anexa nr. VP7. 

 

Supun la vot art. 4 în întregime.  

 

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 art. 4. 

 

Supun la vot art. 5.  

 

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 art. 5. 

 

Supun la vot art. 6.  

 

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 art. 6. 

 

Supun la vot art. 7 cu anexe.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă art. 7 cu anexe. 

 

Supun la vot art. 8.  

 

Cine este pentru? 22 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-

Levente, Grüman Róbert-Csongor, Henning László-Jánsos, Lénárt Adolf și Orbán 

Miklós, conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.) 

În urma supunerii la vot, cu 22 de votru „pentru”, se aprobă art. 8. 

 

Supun la vot art. 9.  

 

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 art. 9. 

 

Supun la vot art. 10.  

 

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 art. 10. 

 

Supun la vot art. 11.  

 

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 art. 11. 

 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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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 

aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020; 

 

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 cu privire la 

repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 20% din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru 

anii 2021-2023, respectiv repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumurile judeţene şi comunale pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023; 

 

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 pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont; 

 

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? 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 cu privire la 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Covasna  nr. 173/2019 privind aprobarea 

Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 

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? 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 opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 175/2019 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare al Școlii Populare de Arte şi 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? 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 nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea a doi mandatari în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și 

Poduri Covasna S.A.; 

 

Váncza Tibor István: Eu nu particip la deliberare și la vot. 
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Henning László-János: Bine. 

 

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

desemnează reprezentanții Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului 

Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna 

prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentanților vom folosi buletine de vot. 

 

Noi propunem pe domul economist Bálint Arnold, directorul Raiffeisen Bank 

S.A. Agenția Sf. Gheorghe, respectiv domnul Máthé László, directorul TEGA S.A. 

Cele două persoane propuse de noi sunt prezenți. 

Vă mulțumim că ați veni! 

 

Dacă sunt alte propuneri? 

Nu sunt.  

 

Dacă persoanele propuse acceptă desemnarea? 

Bálint Arnold: Accept și mulțumesc pentru încredere! 

Máthé László: Accept! 

Henning László-János: Mulțumesc. 

 

Până când colegii pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct și mergem 

mai departe.  

 

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

aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, 

pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar 

acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2020, conform Legii nr. 

350/2005; 

 

Bugetul finanțărilor nerambursabile este în total 2.350 de mii de lei, din care 

pentru sport 200 de mii de lei, pentru tineret 150 de mii, pentru cultură și recreere 1 

milion de lei, respectiv pentru culte 1 milion de lei. 

Perioada de evaluare a proiectelor este între 24 martie și 13 aprilie 2020.   

Proiectele se pot depune de la apariția anunțului în Monitorul Oficial al 

României partea VI. și până în 24 martie 2020. 

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? - 
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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 Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 125/2019 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 o persoană, în locul domnului Boricean Cosmin, în comisia de evaluare a 

documentațiilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea 

sportului de performanță” și 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 persoanei vom folosi 

buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Propunem pe domnul Deaconu Ion. 

Henning László-János: Mulțumesc. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consult pe domnul Deaconu Ion dacă acceptă desemnarea? 

Deaconu Ion: Accept. 

Henning László-János: Mulțumesc. 

 

Până când se pregătesc buletinele de vot, suspendăm și acest punct și mergem 

mai departe.  

 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 226/2016 cu privire la 

aprobarea „Programului judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive din 

mediul rural” în perioada 2017-2020; 

Acum urmează un calup de proiecte de hotărâri, și anume de pct. 12 până la pct. 

16, unde este vorba despre modificări ale ghidurilor acestor proiecte.  

Ce s-a întâmplat? 

După cum am prezentat în prezentarea mea și am zis de câțiva ani de zile rulează 

aceste programe și ne-am potmolit la unele proiecte, având în vedere că în ghidul 

solicitantului s-au specificat niște lucruri și ulterior ne-am dat seama că ar trebui să le 

rescriem.  

Vă dau câteva exemple: la baze sportive, în ghidul de anul trecut au fost trecute 

numai dotări specific sportive și astfel nu s-a putut cumpăra un aparat de tuns iarbă, la 

un teren de sport mare.  

Evident s-a modificat acest lucru în ghid.  

Vă dau și un alt exemplu, și anume: în ghidul pentru cabinete medicale, s-a 

specificat că se poate cumpăra numai aparatură medicală specifică și mobilier specific, 

dacă nu mă înșel, așa era formulat anul trecut. 
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Anul acesta s-a specificat că se poate cumpăra și mobilier de alt tip în cabinetele 

medicale.  

Deci, astfel de modificări sunt în aceste proiecte de hotărâri de la pct. 12 până la 

pct. 16.  

 

Revenind la punctul 12, 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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii nr. 228/2016 cu privire la aprobarea ”Programului judeţean de 

dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar din mediul rural” în 

perioada 2017-2020; 

 

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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii nr. 225/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2017-

2020; 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

pentru modificarea Hotărârii nr. 230/2016 cu privire la aprobarea „Programului judeţean 

pentru reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din 

mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020; 

 

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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii nr. 68/2019 cu privire la aprobarea „Programului județean 

pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau 

biblioteci, din mediul rural” în perioada 2019-2020; 

 

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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit din domeniul public al municipiului 

Târgu Secuiesc în domeniul public al Județului Covasna a imobilului situat în municipiul 

Târgu Secuiesc, str. Achim Andrei, nr. 14, județul Covasna; 

 

Având în vedere că de ani de zile acolo funcționează grupe ale Școlii Speciale, 

preluăm clădirea ca să fie teoretic al Școlii Speciale.  
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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 optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în cazul investiției „Extinderea 

unității de primiri urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”- Sfântu Gheorghe” potrivit Normativului de siguranță la 

foc a construcțiilor – Indicativ P118/1999, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 27/N/1999; 

 

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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea programului cadru de acțiuni pe anul 2020 al Consiliului Județean 

Covasna în domeniul relațiilor externe; 

 

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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 134/2017 privind 

înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului 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? 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 douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre 

privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații neguvernamentale care 

desfășoară activități de asistență socială, la nivelul județului Covasna, în anul 2020”; 

 

Cum ați văzut și în prezentarea mea îngrijirea socio-medicală la domiciliu este un 

lucru foarte important, unde în peste 80 de localități sunt îngrijite peste 1300 de 

persoane. 

Acum se promovează proiectul pentru cele 1 milion de lei pentru îngrijire socio-

medicală.   

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 douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiect de hotărâre privind 

stabilirea costului anual pe anul 2020, pentru serviciile sociale oferite unui 

copil/tânăr/persoană adultă cu dizabilități, care beneficiază de protecție în condițiile legii; 

 

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 
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

S-au confecționat buletinele de vot revenim la punctul nouă de pe ordinea de zi. 

 

Rog pe dl. secretar general 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: Distribuie buletinele de vot și explică modul de votare.  

 

După votare. 

Henning László-János: 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 

reprezentanților Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

S.C. Drumuri și Poduri S.A. Covasna. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal.  

 

Henning László-János: 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: Dă citire proiectului 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? 27 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228 

alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară. 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

Revenim la punctul unsprezece de pe ordinea de zi.  
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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: Distribuie buletinele de vot și explică modul de votare.  

 

După votare. 

Henning László-János: 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 unei 

persoane în comisia de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul programului 

sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”. 

Váncza Tibor-István: prezintă procesul verbal.  

Henning László-János: 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: Dă citire proiectului de hotărâre.  

 

Henning László-János: 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 douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Covasna pe anul 2019; 

 

Ați primit materialul în format electronic 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. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe anul 2019; 
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Ați primit materialul în format electronic 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. 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe anul 2019; 

 

Ați primit în format electronic Rapoartele consilierilor Benedek Erika, Calinic 

Sabin, Cseh Csaba, Dimény György, Fazakas András-Levente, Fazakas Péter, 

Floroian Stelian-Olimpiu, Gál Károly, Grüman Róbert-Csongor, Henneing László-

János, Keresztely Irma, Klárik Attila, Lukács László, Mike Gabriella, Nagy Iosif, 

Opra-Béni Béla, Pethő István, Szőcs László, Tóth Zoltán și Váncza Tibor-István. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste rapoarte? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialele prezentate. 

 

La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse; 

Dacă sunt probleme de discutat în cadrul acestui punct? 

Nu sunt.  

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Vicepreşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

Henning László János VARGA Zoltán  


