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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, on-line pe 

platforma ZOOM, a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 21 decembrie 2020, ora 

12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Sărut mâna! Bună ziua! 

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

ZOOM, pentru astăzi, 21 decembrie 2020, ora 12,00 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. 254/15 

decembrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 163/S/15 decembrie 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 la ora 

prezentei sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Csáki Attila, Fazakas Péter, Gál Károly, Taierling Johann și Váncza Tibor-István, respectiv 

este prezent și Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 26 cu drept de 

vot. 

 

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie plus Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare declar deschise 

lucrările şedinţei. 

 

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

 

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

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán 

Kristóf”; 

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

Copilului Covasna; 

- Dl. Vargha Mihály-Béla – director, Muzeul Național Secuiesc; 
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- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi 

şefii serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Înainte să intrăm în dezbaterea problemelor înscrise pe proiectul ordinii de zi, aș 

dori să vă informez, că ședința noastră de astăzi, probabil este ultima ședință din acest an și 

avem două mari pachete despre care vom discuta și decide astăzi. 

Unu dintre aceste pachete se referă la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” din Sfântu Gheorghe”, unde propunem majorarea bugetului Spitalului, la fel 

propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici al unui proiect european în valoare de 

2.852 de mii de euro și totodată propunem aprobarea de posturi noi pentru Spital. 

Al doilea pachet se referă la sistemul nostru de asistență socială și am o veste bună, 

nu numai pentru locuitorii județului, dar mai ales pentru cei 581 de angajați din acest 

sistem, care au muncit și au suferit întârzieri la drepturile salariale. 

După lungi discuții cu Guvernul României, am ajuns în situația în care iar am 

obținut încă 2.347 de mii de lei, care nu a fost de ajuns, dar noi, Consiliul Județean Covasna 

am completat din bugetul propriu, în fine, putem plăti la zi toate obligațiile bănești pentru 

cei 581 de angajați din sistemul social. 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Váncza Tibor-István, deci de la 

această fază a ședinței sunt prezenți 26 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 27.) 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 3 

decembrie 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. 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Fazakas Péter, deci de la 

această fază a ședinței sunt prezenți 27 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 28.) 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

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

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 28 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 3 decembrie 2020.  

 

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, în calitate de inițiator, retrag de pe 

proiectul ordinii de zi proiectul de hotărâre de la punctul 7, și anume:  

 

http://www.cjcv.ro/
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Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Județean 

Covasna a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Covasna.  

Acest proiect de hotărâre va fi pus pe proiectul ordinii de zi a ședinței următoare, 

care se va desfășura cu participarea fizică ale consilierilor județeni, având în vedere că 

proiectul necesită vot secret.  

 

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

 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” depus de către Spitalul Județean de 

Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” pentru obținerea finanțării 

prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1. Creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare COVID, cod SMIS 

138197, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a indicatorilor tehnico-economici 

ai proiectului; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu 

de fezabilitate+Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extinderea 

Muzeului Național Secuiesc, str. Kós Károly, nr. 4 – Sfântu Gheorghe”; 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Muzeului Național 

Secuiesc asupra imobilului situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, 

Județul Covasna, aflat în proprietatea publică a Județului Covasna;  

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

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

copilului Covasna; 

8. 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? 28 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: 
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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 1, 2, 3 și 6 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 cu privire la 

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

județean pe anul 2020; 

 

Cum v-am spus sunt este vorba despre două puncte importante, primul majorarea 

bugetului Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” cu 2.376 mii lei din care 

2.176 mii lei care provine din contractul încheiat cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate 

Covasna pentru acoperirea cheltuielilor peste valoarea contractului, respectiv 200 mii lei 

din suplimentarea veniturilor din bugetul Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate 

Publică Covasna. 

Al doilea pachet foarte important, nu a fost dezbătut în comisii de specialitate, 

pentru că după ținerea ședințelor comisiilor a apărut în Monitorul Oficial al României 

Hotărârea de Guvern prin care se alocă suma de 2.347 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor 

necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru luna 

noiembrie 2020 și propunem să fiți de acord să majorăm cu această sumă bugetul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.  

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020; 

 

Este vorba despre suma de 15.840 lei, pentru susținerea programului „Művészeti 

Karaván” finanțare câștigată de Centrul de Cultură al Județului Covasna. 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” depus 

de către Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe” pentru 

obținerea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9. 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1. Creșterea capacității de gestionarea crizei sanitare COVID, cod SMIS 138197, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului; 

 

Este vorba despre un proiect european câștigat de Spitalul Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe”, pentru dotare cu materiale, cu echipamente 

medicale de protecție, precum și cu aparatură medicală necesare pentru asigurarea 

răspunsului în timp util și eficient al spitalului la criza sanitară COVID-19. 

Acest proiect a fost câștigat în luna septembrie, însă se solicită o clarificare din partea 

Guvernului, cu privire la indicatorii tehnico-economici. 

Valoarea totală a proiectului este de 13.814.450,48 lei, deci în jur de 2.852 de mii de 

euro și acest proiect este finanțat în totalitate de Uniunea Europeană.  

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este 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 privind 

aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe; 

 

Este vorba despre aprobarea înființării a 486 de posturi noi, respectiv suplimentarea 

cu 4 posturi de jumătate de normă la normă întreagă, însumând 488 de posturi. 
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Este vorba despre posturi aprobate, deci trebuie să facem diferențiere între 

posturi aprobate și cele finanțate. 

Cerem acordul dumneavoastră pentru un cadru mai mare de organigramă, ca după 

aceea după necesități și de sigur și după contracte de finanțare cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Spitalul, să poată să diferențieze cele finanțate și cele ocupate.  

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este 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 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate+Documentaţie de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție ”Extinderea Muzeului Național Secuiesc, str. Kós Károly, nr. 

4 – Sfântu Gheorghe”; 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Csáki Attila, deci de la această 

fază a ședinței sunt prezenți 28 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și Președintele 

Consiliului Județean Covasna, deci în total 29.) 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

revocarea dreptului de administrare a Muzeului Național Secuiesc asupra imobilului situat 

în municipiul Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, Județul Covasna, aflat în proprietatea 

publică a Județului Covasna; 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șapte 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; 

 

Este vorba despre schimbarea unor membrii din Comisia pentru protecția copilului, 

a cărui președinte este domnul Varga Zoltán, secretarul general al județului Covasna. 

 

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

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

 

Vă întreb dacă sunt intervenții la punctul Diverse? 

Fazakas Péter: Aș avea o întrebare la domnul secreter general. 

Tamás Sándor: Da. Poftiți. 

 

(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Taierling Johann, deci de la 

această fază a ședinței sunt prezenți 29 de consilieri județeni din cei 30 în funcție și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total 30.) 

 

Fazakas Péter: În mandatul trecut aproape fiecare proiect de hotărâre a fost 

prezentat pentru avizare și în comisia nr. VI și aș dori să vă întreb cărui fapt se datorează că 

acum ne prezintă numai câteva proiecte în comisia nr. VI? 

Varga Zoltán: După cum știți, acum vreo două ședințe sau chiar în ultima ședință, s-

a aprobat lista proiectelor de hotărâri pe care le avizează fiecare comisie în parte. 

Deci, când au fost convocate cei doi noi validați de pe listele de supleanți, atunci am 

aprobat, ca anexă, problemele pe care le avizează fiecare comisie.  

Și în mandatul anterior la fel am procedat, era o anexă la regulamentul de organizare 

și funcționare al Consiliului Județean Covasna în care era prevăzut acest lucru. Într-adevăr 

din luna martie, când am început să ținem on-line și ședințele comisiilor de specialitate, 
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atunci toate cele șase comisii au avizat toate proiectele de hotărâri, într-u cât nu am putut 

să facem diferențierea.  

După cum știți, s-a luat hotărârea ca începând din acest mandat ședințele comisiilor 

de specialitate să se țină cu prezență fizică, deci nu on-line, și din acest considerent s-a mers 

pe ideea ca avizele să se dea în funcție de problematica pe care le reprezintă comisia în 

cauză.  

Deci, dacă este o problematică de sport n-are cum să avizeze comisia nr. VI care se 

ocupă de relații externe și vice versa, nici comisia pentru sport nu are cum să avizeze 

problemele legate de relații externe.  

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Dacă sunt alte întrebări sau intervenții? 

Dimény György: Domnul secretar general are mare dreptate, de când sunt consilier 

în comisii mereu s-a discutat numai acele probleme care se legau de domeniul comisiei. 

Deci, comisia juridică n-a avizat niciodată sportul. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Varga Zoltán: Consilierul care nu a votat ordinea de zi nu va primi indemnizația de 

ședință. 

Tamás Sándor: Exact așa este prevăzut în regulament? 

O să vedem, pentru că dacă în timpul ședinței după aprobarea ordinii de zi se 

conectează, la fel are dreptul la indemnizație de ședință.  

O să vedem împreună! 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

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

Să avem grijă de noi și de ceilalți! 

Vă urez sărbători fericite și liniște sufletească! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


