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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată, on-line pe platforma 

ZOOM, a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 16 aprilie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată, on-line 

pe platforma ZOOM, pentru astăzi, 16 aprilie 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. 63/15 aprilie 2020, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 23/S/15 aprilie 2020. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”. 

 

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

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

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi sunt prezenţi 

toți cei 31 de consilieri judeţeni în funcţie.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

calitate de invitați participă directorii/directorii executivi adjuncți din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

 

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.  

 

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

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 160/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al  Consiliului Județean Covasna; 

2. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicării Hotărârii Consiliului Județean Covasna 

nr. 30/2020 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. 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 
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Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.  

Vom vota prin ridicarea mâinii așa ca să vadă pe platforma ZOOM.  

 

Cine este pentru? 31 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. 

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

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

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 160/2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Consiliului Județean 

Covasna; 

 

Modificăm Regulamentul de organizare și funcționare în sensul că atât în ședințele 

comisiilor de specialitate cât și în ședința de plen să putem vota atât prin ridicare de mână 

cât și prin mijloace electronice. 

Deci, textul sună în felul următor: ,,În cazul ședințelor comisiilor de specialitate 

desfășurate prin mijloace electronice, în sistem de tele sau videoconferință, votul în comisie 

se realizează prin apel nominal, ridicarea mâinii sau prin mijloace electronice. Secretarul 

comisiei va consemna în procesul verbal votul fiecărui consilier, iar procesul verbal 

întocmit cu această ocazie, respectiv  avizele la proiectele de hotărâri, vor fi semnate ulterior 

când este posibil.” și tot așa se va modifica și în cazul ședințelor în plen. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Întreb pe domnul secretar general al județului cum vom vota, prin vot nominal sau 

prin ridicarea mâinii? 

Varga Zoltán: La ședința noastră de astăzi se aplică prevederea care a fost adoptată 

în ședința anterioară, în baza căruia se votează prin apel nominal. 

Modificarea care se va vota astăzi se va aplica de ședința următoare. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt 
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Supun la vot Proiectul de hotărâre în așa fel încât rog pe fiecare consilier în parte, 

pe bază de tabel nominal, să-și exprime votul prin ridicarea mâinii și domnul secretar 

general va ține evidența voturilor exprimate. 

(Domnul președinte citește numele fiecărui consilier, iar consilierii județeni își 

exprimă votul prin ridicarea mâinii și prin voce tare.) 

 

Astfel, în urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

aplicării Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 30/2020 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; 

Așa cum am prezentat și în comisii de secialitate, conform votului dumneavoastră 

de principiu, ca să găsim o soluție juridică pentru a înceta aplicarea hotărârii 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, noi am găsit 

soluția juridică și propunem spre vot încetarea aplicării acestui program județean. 

Avem nevoie de banii respectivi pentru a acorda o posibilitate de finanțare Spitalului 

Județean și eventual Spitalelor orășenești. 

Se vede foarte clar că în următoarele luni, ONG-urile n-o să aibă posibilitatea de a 

cheltui sumele respective, pentru că este interzis prin legislație organizearea evenimentelor 

sportive, culturale etc. 

La articolul 3 din proiectul de hotărâre este cuprins ca „Sumele care se eliberează în 

urma anulării programelor de finanțări nerambursabile vor fi direcționate, în funcție de 

necesitățile actuale determinate de măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, către 

domeniile relevante în vederea asigurării stării de sănătate a populației județului”. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Henning László- János: Stimați consilieri!  

Având în vedere că la art. 2 alin. (2) este cuprins ca documentațiile depuse vor fi 

returnate participanților, am o propunere de modificare la acest alineat care să aibă 

următorul cuprins: „Documentațiile depuse conform Anunțului de participare arătat la 

alin. (1) se restituie la cererea solicitanților.” 

Deci, numai dacă se cere atunci vom restitui documentațiile. 

Tamás Sándor: Dacă sunt observații în legătură cu propunerea domnului 

vicepreședinte? 

Balázs Jozsef-Atila: După părerea mea, din această sumă ar trebui să primească și 

Spitalul din Tg. Secuiesc, pentru că așa a fost prezentat că eventual vor primii și spitalele 

orășenești. 

Eu cred că sintagma „eventual” ar trebui să fie înlocuită cu sintagma „dacă va fi 

necesar”, pentru că nu se știe când și unde va fi nevoie de ajutor financiar. 

Tamás Sándor: Dau citire încă o dată art. 3: „Sumele care se eliberează în urma 

anulării programelor de finanțări nerambursabile vor fi direcționate, în funcție de 
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necesitățile actuale determinate de măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, către 

domeniile relevante în vederea asigurarea stării de sănătate a populației județului”. 

Este evident că vom sprijinii în primul rând instituțiile din subordinea Consiliului 

Județean Covasna, dar și spitalele orășenești pot solicita sprijinul nostru. 

Ieri am semnat un acord comun cu Consiliul Local Tg. Secuiesc pentru sprijinirea 

Siptalului orășenesc din Tg. Secuiesc, prin care vor primii un sprijin mai mare de 50 de mii 

de lei. 

Astăzi am primit o cerere de sprijin financiar, de 52 de mii de lei, din partea 

Spitalului orășenesc din Baraolt sprijinit de Consiliul Local Baraolt, în legătură cu acestă 

cerere, în câteva zile vom lua decizia și vom vira suma respectivă. 

Balázs Jozsef-Atila: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

vicepreședinte Henning, în așa fel încât rog pe fiecare consilier în parte, pe bază de tabel 

nominal, să-și exprime votul prin ridicarea mâinii și domnul secretar general va ține 

evidența voturilor exprimate. 

(Domnul președinte citește numele fiecărui consilier, iar consilierii județeni își 

exprimă votul prin ridicarea mâinii și prin voce tare.) 

 

Astfel, în urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea în 

forma modificată. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Înainte de a închide ședința doresc să vă anunț că în data de 30 aprilie, orele 12,00 

vom avea ședință ordinară tot așa on-line, dar veți primii atât ordinea de zi cât și 

materialele ședinței. 

Totodată, vă dorim Sărbător fericite! Paște liniștit! 

Să aveți grijă de dumneavostră și de ceilalți! 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședința noastră on-line. 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


