
 1 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean 

Covasna, din data de 23 octombrie 2020, ora 10,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată 

pentru astăzi, 23 octombrie 2020, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 

179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. a), a1) și a2), din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 190/22 

octombrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 130/S/22 octombrie 

2020. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică prin publicare 

pe pagina de internet al Consiliului Județean Covasna. 

 

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

şedinţa de astăzi. 

Rog pe director Sztakics István Attila, locțiitorul de drept al secretarului general 

al județului să ne prezinte prezența. 

Sztakics István Attila: Dl. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din 

cei 27 în funcţie. Lipsesc consilierii Orbán Miklós și Taierling Johann.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului 

domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită 

atribuţiile ce-i revin secretarului general al judeţului, în caz de absenţă a acestuia. 

 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean 

Covasna și a prevederilor art. 208 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri de consilieri, în 

funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în 

număr de cel puțin 3.  

Consilierii județeni care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot 

constitui un grup prin asociere.  

Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității 

membrilor grupului.  

Vă consult dacă s-au format aceste grupuri sau este necesar să luăm o pauză în 

timpul căreia să se constituie grupurile de consilieri? 

S-a format grupul consilierilor din UDMR? 
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Henning Laszlo-Ianos: S-a format grupul de consilieri UDMR și liderul este 

Henning Laszlo-Ianos. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Floroian Stelian-Olimpiu: S-a format grupul consilierilor din PNL plus PSD. 

Calinic Sabin: Grupul se numește „Grupul consilierilor din partidele 

neconstituite etnic”. 

Tamás Sándor: Cine este liderul grupului? 

Calinic Sabin: Domnul Floroian Stelian-Olimpiu.  

Csáki Attila: S-a format grupul consilierilor AMT-EMSZ și liderul este domnul 

Fazakas Péter.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

 

Stimaţi consilieri, 

În proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme 

(A sosit domnul consilier Taierling Johann, de la această fază a ședinței sunt 

prezenți 26 de consilieri județeni.) 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei pentru numărare a voturilor 

exprimate prin vot secret cu buletine de vot; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Covasna.  

 

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. 

 

Vă mulţumesc. 

 

Stimaţi colegi, 

 

La primul punct al ordinii de zi avem înscris Proiect de hotărâre privind alegerea 

Comisiei pentru numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot;  

 

Conform art. 51 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Covasna, consiliul județean alege dintre membrii săi prin vot deschis al 

majorității consilieri prezenți, o comisie de numărare a voturilor a voturilor exprimate 

prin vot secret cu buletine de vot, alcătuit din 5 consilieri. 

 

Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de 

mandate obţinute de grupul în cauză. 
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Grupurile de consilieri să facă propuneri. 

 

Având în vedere numărul de consilieri care formează grupurile, pentru  

U.D.M.R. îi revin 3 locuri în comisie, pentru Grupul consilierilor din partidele 

neconstituite etnic îi revine un loc, iar pentru A.M.T. un loc.  

Faţă de aceasta, Vă rog să faceţi propuneri. 

Henning Laszlo-Ianos: Din partea grupului de consilieri din UDMR, propunem 

pe domnii Ambrus József, Váncza Tibor-István și Fazakas András-Levente. 

Tamás Sándor: Mulţumim. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Propunem pe domnul Leaua Jănel. 

Fazakas Péter: Propunem pe domnul Csáki Attila.  

 

Au fost propuşi următorii consilieri: 

Ambrus József din partea Grupului consilierilor din UDMR. 

Váncza Tibor-István din partea Grupului consilierilor din UDMR. 

Fazakas András-Levente din partea Grupului consilierilor din UDMR. 

Leaua Jănel din partea Grupului consilierilor din partidele neconstituite etnic 

Csáki Attila din partea Grupului consilierilor din A.M.T. 

 

Vă fac cunoscut că alegerea se face individual, prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor prezenţi. 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Ambrus József să fie 

ales ca membru al Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu 

buletine de vot. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În unanimitate de voturi dl. Ambrus József a fost ales ca  membru în Comisia de 

numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Váncza Tibor-István să 

fie ales ca membru al Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu 

buletine de vot. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În unanimitate de voturi dl. Váncza Tibor-István a fost ales ca  membru în 

Comisia de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Fazakas András-

Levente să fie ales ca membru al Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot 

secret cu buletine de vot. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În unanimitate de voturi dl. Fazakas András-Levente a fost ales ca  membru în 

Comisia de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Leaua Jănel să fie ales 

ca membru al Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de 

vot. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În unanimitate de voturi dl. Leaua Jănel a fost ales ca  membru în Comisia de 

numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun votului dumneavoastră, propunerea făcută, ca dl. Csáki Attila să fie ales 

ca membru al Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de 

vot. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În unanimitate de voturi dl. Csáki Attila a fost ales ca  membru în Comisia de 

numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot. 

 

Rezultatul votului Dvs. trebuie consemnat într-o hotărâre. Dau cuvântul 

domnului director executiv Sztakics István Attila, pentru a prezenta Proiectul de hotărâre 

privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine 

de vot.  

Sztakics István Attila: Prezintă Proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Supun votului Proiectul de hotărâre prezentat. 

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind alegerea Comisiei de 

numărare a voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot. 

 

Urmează să luăm o pauză de 5 minute, timp în care, comisia de numărare a 

voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot va proceda la alegerea, din rândul 

membrilor săi, a preşedintelui şi a secretarului și va consemna acest lucru în proces-

verbal. 

 

După pauză. 

 

Tamás Sándor: Reluăm lucrările şedinţei. 

Membrii comisiei au ales ca președinte pe domnul Váncza Tibor-István și ca 

secretar pe domnul Leaua Jănel. 

 



 5 

Astfel la punctul doi al ordinii de zi avem înscris Proiect de hotărâre privind 

alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna.  

 

Înainte să trecem mai departe, aș dori să mulțumesc pentru munca depusă și 

rezultatele obținute, în mandatul trecut, de către domnii vicepreședinți Grüman Róbert-

Csongor și Henning Laszlo-Ianos. 

 

Potrivit prevederilor art. 188 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 24 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Covasna, consiliul judeţean alege, pe toată durata exercitării 

mandatului, dintre membrii săi, 2 (doi)  vicepreşedinţi. 

Propunerile de candidaţi pentru funcţiile de vicepreşedinţi se fac de către 

grupurile de consilieri și de către consilieri individual. Vicepreşedinţii Consiliului 

Judeţean Covasna sunt aleşi prin vot secret, cu majoritate absolută. 

Potrivit art. 5 „cc” din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin: „ majoritate absolută-primul număr natural strict mai mare de cât 

jumătate din totalul membrilor în funcție a organului colegial”. 

Organul colegial momentan are 27 de membri plus președintele.  

Deci primul număr natural strict mai mare de cât jumătate este 15. 

 

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna 

prin vot secret. 

Drept urmare, vom folosi buletine de vot pentru alegerea vicepreşedinţilor.  

 

Vă rog să faceţi propuneri, pentru cele două funcţii de vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Henning Laszlo-Ianos: Grupul de consilieri UDMR propune pe domnii Jakab 

István-Barna și Henning Laszlo-Ianos. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Consult pe domnul Henning Laszlo-Ianos dacă acceptă nominalizarea? 

Henning Laszlo-Ianos. Accept. 

Consult pe domnul Jakab István-Barna dacă acceptă nominalizarea? 

Jakab István-Barna: Accept. 

 

Constat că au fost înregistraţi în ordinea propunerilor, candidaturi pentru  

alegerea  vicepreşedinţilor în persoana domnilor: 

Jakab István-Barna, din partea grupului de consilieri UDMR; 

Henning Laszlo-Ianos, din partea grupului de consilieri UDMR. 

 

Pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile făcute, este necesar să 

luăm o pauză de 5 minute. 

 

După pauză. 
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Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog comisia de numărare a voturilor să verifice şi să sigileze urna, iar după 

votare să procedeze la numărarea voturilor şi la redactarea procesului – verbal. 

( Se distribuie buletinele de vot.) 

Are loc votarea.  

După numărarea voturilor, se reiau lucrările şedinţei. 

 

Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog pe dl. Váncza Tibor-István preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 

prezinte procesul - verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna. 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal. 

(Cei prezenți aplaudă.) 

 

Tamás Sándor: Din rezultatul votării reiese că domnii Jakab István-Barna și 

Henning Laszlo-Ianos, din partea grupului de consilieri UDMR au obţinut votul 

unanim al consilierilor în funcţie, adică 27 de voturi „pentru” fiecare, deci au fost aleşi 

în funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Covasna. 

Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna trebuie consemnată 

într-o hotărâre. 

Dau cuvântul domnului director executiv Sztakics István Attila, să prezinte 

Proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Covasna. 

Sztakics István Attila: Prezintă Hotărârea.  

 

Tamás Sándor: Supun la vot Proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind alegerea vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Covasna. 

Vă mulţumesc. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem  înscris: Proiectul de hotărâre privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna.   

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare Consiliul Judeţean Covasna 

îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Numărul comisiilor, denumirea acestora precum şi componenţa nominală se 

stabileşte de consiliu. Numărul membrilor comisiilor va fi întotdeauna impar. Rog pe 

domnii consilieri să se gândească pentru care comisii doresc să opteze în funcţie de 

pregătire, funcţia deţinută şi aptitudinile individuale, pentru a putea fi prezentate de 

grupurile de consilieri sau de consilieri. 

 

Rog pe liderii partidelor sa facă propuneri cu privire la numărul şi denumirea 

comisiilor de specialitate. 

Au fost propuse 6 comisii de specialitate. 
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Rog pe domnul vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos să prezinte denumirea 

celor 6 comisii de specialitate. 

Henning Laszlo-Ianos:  

I. Comisia juridică 

II. Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, 

agricultură și dezvoltare rurală 

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrația publică 

locală, programe și investiții 

IV. Comisia învățământ, cultură, culte, sănătate și protecție socială 

V. Comisia tineret, ONG-uri și sport 

VI. Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe 

transnaționale 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Vă întreb dacă sunteţi de acord cu propunerile privind numărul şi denumirea 

comisiilor de specialitate? 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Propunerile au fost adoptate cu 27 de voturi „pentru”.  

 

Urmează stabilirea componenţei nominale a comisiilor de specialitate, având în 

vedere că numărul membrilor întotdeauna trebuie să fie impar. 

Vă rog să faceţi propuneri.  

Henning Laszlo-Ianos: Din partea grupului consilierilor din UDMR propunem 

în comisia: I. Comisia juridică  

- Oláh István 

- Cseh Csaba 

II. Comisia economică, buget-finanțe, prognoze și patrimoniu, turism, 

agricultură și dezvoltare rurală 

-  Imre Csaba Lóránd 

- Ambrus József 

- Orbán Miklós 

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrația publică 

locală, programe și investiții  

- Antal Esztilla  

- Dimény György  

- Váncza Tibor-István 

IV. Comisia învățământ, cultură, culte, sănătate și protecție socială 

- Farkas Ferenc 

- Para János 

- Tarczali Maria 

- Bartók Enikő-Mária 

- Fejér Zsolt 

V. Comisia tineret, ONG-uri și sport 

- Nagy Zoltán 

- Gáj Nándor 
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- Kelemen Szilárd-Péter 

- Fazakas András Levente 

VI. Comisia pentru relații externe, relații cu instituții europene și programe 

transnaționale - Grüman Róbert-Csongor 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Domnul Floroian vă rog. 

 

Floroian Stelian-Olimpiu:  

În comisia I. - Calinic Sabin 

II. - Floroian Stelian-Olimpiu 

IV. - Leaua Jănel 

V. - Neagoe Daniel 

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Domnul Fazakas vă rog. 

Fazakas Péter: În comisia II. – Taierling Johann 

III. - Csáki Attila 

VI. - Fazakas Péter 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

 

Modalitatea de organizare a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea 

acestora, respectiv componenţa lor nominală se consemnează într-o hotărâre, adoptată 

cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

Rog pe domnul director executiv Sztakics István Attila să prezinte Proiectul de 

hotărâre întocmit în acest sens. 

Sztakics István Attila: Prezintă hotărârea.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre prezentat. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a adoptat Hotărârea privind organizarea  Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna  pe principalele domenii de activitate.    

Vă mulţumesc. 

 

Conform art. 2 din Hotărâre, comisiile de specialitate îşi aleg în prima lor şedinţă 

un preşedinte şi un secretar. Ca urmare, rog pe membrii comisiilor să procedeze la 

ținerea primei ședințe pentru alegerea președintelui și a secretarului. 

. 

Vă mulţumesc. Ţinem o pauză de 5 minute. 

După pauză. 

 

Tamás Sándor - Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 

Rog pe preşedinţii comisiilor de specialitate să prezinte componenţa comisiilor 

pe funcţii. 
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Cseh Csaba: Comisia I.: președinte este Calinic Sabin, iar secretarul comisiei este 

Oláh István. 

Floroian Stelian Olimpiu: Comisia II. Președinte este domnul Ambrus József, iar 

secretarul comisiei este Floroian Stelian-Olimpiu.  

Váncza Tibor-István: Comisia III. Președinte este domnul Dimény György, iar 

secretarul este Váncza Tibor-István.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Comisia nr. IV.? 

Bartók Enikő-Mária: Președinte este Farkas Ferenc și secretar Bartók Enikő-

Mária.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Comisia nr. V.? 

Fazakas András-Levente: Președinte este domnul Kelemen Szilárd, iar secretar 

domnul Neagoe Daniel. 

Tamás Sándor: Comisia nr. VI.? 

Fazkas Péter: Președinte este domnul Grüman Róbert-Csongor, iar secretar 

Fazakas Péter.   

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Acestea au fost problemele înscrise pe ordinea de zi. Cu aceasta închid lucrările 

şedinţei de astăzi. 

O să avem ședință on-line săptămâna viitoare pe 29 octombrie 2020, de la ora 

12,00 pe platforma ZOOM. 

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  p. Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor SZTAKICS István Attila 

Director executiv 

 


