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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a Consiliului 

Judeţean Covasna, din data de 29 octombrie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe platforma 

ZOOM, pentru astăzi, 29 octombrie 2020, ora 12,00, de fapt este prima ședință on-line a 

consiliului nou alcătuit, care 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. 192/23 octombrie 2020, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 136/S/23 octombrie 2020. 

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

 

 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. Varga Zoltán, secretar general al județului? 

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

prezentei sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 27 în funcţie. Lipsesc consilierii Fejér 

Zsolt și Imre Csaba Loránd. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 27 în 

funcţie, plus președintele Consiliului Județean Covasna, deci suntem prezenți 26 cu drept 

de vot, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

 

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

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Kozsokár Attila – director general, S.C. Gospodărie Comunală S.A.; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii serviciilor/ 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Cel mai important punct, dintre cele trei de pe ordinea de zi, este atribuirea directă a 

lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene. 

Atribuirea acestor lucrări pentru firma noastră, la care suntem 100% acționari, adică 

firma S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A, pentru că una dintre prioritățile Consiliului 

Județean este să asigure viabilitatea drumurilor județene atât pe timp de vară cât și pe timp 

de iarnă. 
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Acest punct de pe ordinea de zi, care a fost dezbătut pe larg în ședința comisiilor de 

specialitate și contractul le vom încheia mâine, cu firma S.C. Drumuri și Poduri Covasna 

S.A., desigur dacă dumneavoastră veți acorda votul, ca de la 1 noiembrie să fie valabil acest 

contract.  

Totodată aș dori să precizez că, avem trei tronsoane de viabilitate de drumuri, adică 

15,75 km de drum care este circulat sub 500 de vehicule pe zi, acest tronson va fi închis 

circulației pe perioada de iarnă, este vorba de drumul județean între Valea Crișului și Aita 

Medie. 

Viabilitatea numărul trei este 104 km de drum unde circulă zilnic între 500 și 750-800 

de mașini, iar viabilitatea numărul doi este 132 km de drum județean unde circulă între 800 

și maximum 8000 de mașini pe zi. 

Valoarea acestei investiții este de 6,6 milioane de lei și durata contractului este între 1 

noiembrie 2020 și 31 martie 2021.  

 

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 privind atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere 
curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri 
Covasna S.A.; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 

judeţului Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societății 

Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 

3. Diverse 

 

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

 

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? 26 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. 
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La punctul unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

atribuirea directă a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă a 

drumurilor județene către S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.; 

 

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

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: La acest punct nu particip la deliberare și nici la vot 

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Nagy Zoltán: Având în vedere că lucrez la Consiliul Local Sf. Gheorghe nu voi 

participa la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Nu are legătură cu Consiliul Local Sf. Gheorghe. La asta v-ați 

gândit? 

Nagy Zoltán: Da. 

Henning Laszlo-Ianos: Acest lucru va fi valabil la punctul doi.  

Nagy Zoltán: Mă scuzați! 

Tamás Sándor: Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este 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 modificările și completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 

 

Este vorba despre mandatarea domnului Kovács Ödön, managerul Județului 

Covasna, pentru a reprezenta punctul de vede al Consiliului Județean Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 

Este vorba despre schimbarea destinației unui imobil în sediu. 

Așa este dl. Kovács Ödön? 

Kovács Ödön: Da.  

Este vorba despre vânzarea unui imobil de pe Str. Bánki Dónáth din Sf. Gheorghe, 

pe care intenționează să cumpere Primăria Sf. Gheorghe, respectiv mutarea sediului 

Societății Gospodărie Comunală S.A. la Câmpul Frumos în Parcul Industrial.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

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

probleme de ridicat? 

Nagy Zoltán: Având în vedere că sunt angajat la primăria Sf. Gheorghe, nu voi 

participa la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumesc. 

Alte observații dacă sunt? 
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Fazakas Péter: Ieri în ședința comisiilor de specialitate am spus că ar fi 

bine să rămână un birou și la Sf. Gheorghe pentru relații cu clienții, având în vedere că 

sediul se va muta la Câmpul Frumos. 

Văd că este prezent domnul director Kozsokár Attila și aș dori să aibă în vedere 

acest lucru și la fel și domnul Kovács Ödön să reprezinte acest lucru în ședința AGA. 

Tamás Sándor: Este prezent domnul director Kozsokár Attila pe care-l rog să ne 

spună care este ideea în legătură cu mutarea sediului.  

Kozsokár Attila: Referitor la mutarea sediului de pe Str. Bánki Dónáth ideea este ca 

în momentul în care se va muta sediul în altă parte, în centrul orașului Sf. Gheorghe să 

rămână un birou pentru relații cu publicul. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(Nu a participat la vot domnul consilier Nagy Zoltán, conform art. 228 alin. (1) și (2) 

din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.) 

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Vă consult dacă sunt intervenții 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 această scurtă dar importantă ședință. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


