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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 17 iunie 2021, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 17 

iunie 2021, 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. 103/11 iunie 2021, consilierii 

judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 53/S/11 iunie 2021. 

 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 ordinară de astăzi, 

sunt prezenţi 26 de consilieri județeni din cei 29 în funcţie, lipsind domnii consilieri 

Grüman Róbert-Csongor, Orbán Miklós și Taierling Johann, respectiv este prezent și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, deci în total sunt 27 cu drept de vot.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Având în vedere că sunt prezenți 26 de consilieri județeni din cei 29 în funcție și 

Președintele Consiliului Județean Covasna, drept urmare, declar deschise lucrările 

şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

Avem mai multe proiecte importante pe proiectul ordinii de zi, unul dinte ele fiind 

chiar primul, prin care va depune Jurământul de consilier județean, domnul Szöllösi 

Tamás din Târgu Secuiesc.  

Este vorba de un tânăr de 32 de ani, cu experiență, pentru că a mai fost consilier 

local în Municipiul Târgu Secuiesc.   

Desigur, vom discuta astăzi despre îmbunătățirea sistemului de sănătate, despre 

investiții, reabilitări și construiri de drumuri, precum și o serie de proiecte pentru 

finanțarea cultelor. 

Totodată, desigur și modificarea bugetului județului printre altele, pentru că avem 

în total 20 de proiecte de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.  

 

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”; 
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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. 

 

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

 

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

27 mai 2021, 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? 27 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 27 mai 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.  

Înainte de a vă prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiți de acord cu 

completarea proiectului ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre și anume: 

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și branșamente la utilități 

la sediul Centrului de formare profesională în domeniul balneoturismului”, aceasta 

urmând a fi introdusă la punctul douăzeci de pe ordinea de zi.  

 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în cele șase comisii de 

specialitate. 

 

Supun aprobării plenului propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 voturi „pentru” s-a aprobat propunerea domnului preşedinte. 

 

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

 

1. Depunerea Jurământului de către domnul Szöllösi Tamás consilier judeţean 

declarat ales, a cărui mandat a fost validat de Tribunalul Covasna; 

http://www.cjcv.ro/
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 58/2021 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului 

Covasna și al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2021; 

6. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

sprijinului financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe 

anul 2021, conform Legii nr. 350/2005; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 131/2020 privind alocarea unei sume din bugetul local al 

Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul 

Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și 

internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon 

competițional 2020-2021, juniori și seniori, respectiv organizare evenimente și 

competiții sportive”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1, alin (1) al Hotărârii Consiliului 

Județean Covasna nr. 164/2020 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”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna 

Bodoc și Federația Ecvestră Română în vederea desfășurării competiției ”Etapa II 

a Campionatului Național de Atelaje cu 2 și 4 cai” și ”Concursul Internațional 

CAI2* - H4, CAI2*-H2” în perioada 02-04 iulie 2021; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție  ”Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru 

detectare nivel concentrație de oxigen”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în 

Dosarele nr. 573/119/2021 și 574/119/2021 aflate pe rolul Tribunalului Covasna; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în vederea 

stabilirii unor legături de cooperare academice și culturale, precum și de 

cercetare sau a altor activități în comun, pentru dezvoltarea instituțională, a 

învățământului superior, precum și pentru progresul comunităților locale; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”Modificare instalații de utilizare gaze naturale la 

Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe”; 

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti és Népiskola Sepsiszentgyörgy a 
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imobilului situat în extravilanul Comunei Turia, înscris în CF nr. 

25988 Turia, aflat în domeniul privat al Județului Covasna; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care 

fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția 

Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean  Covasna; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Asociația pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu 

Secuiesc pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare 

în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Covasna;  

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

Județean Covasna nr. 40/2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Şcolii Populare de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

18. Proiect de hotărâre privind încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor 

publice, aflate în administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada 

de iarnă 2021-2022; 

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna, precum și Școlii Gimnaziale Speciale 

Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, 

str. Principală nr. 95, care se află în proprietatea privată a Județului Covasna în 

cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora; 

20. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - 

S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, extindere și 

branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională în domeniul 

balneoturismului”; 

21. 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? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu 27 de voturi „pentru” 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 modificările și completările ulterioare, nu pot 

lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 
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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 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 19 și 20 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 Depunerea Jurământului de către 

domnul Szöllösi Tamás, consilier judeţean declarat ales, a cărui mandat a fost validat de 

Tribunalul Covasna; 

 

Va depune Jurământul domnul consilier județean Szöllösi Tamás, supleant, a 

cărui mandat în funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Covasna a 

fost validat prin Încheierea Tribunalului Covasna din data de 03 iunie 2021, pronunțată 

în Dosarul nr. 605/119/2021.  

 

Jurământul se depune după următoarea procedură:  

 

Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, 

și va depune Jurământul în limba română, după care va semna Jurământul în 2 

exemplare.  

 

Invit pe domnul Szöllösi Tamás să depună Jurământul.  

 

Rog asistenţa să se ridice în picioare pe tot parcursul ceremoniei de depunere a 

Jurământului. 

(Asistența se ridică în picioare. ) 

(Se procedează la depunerea și semnarea Jurământului. ) 

 

(Cei din sală aplaudă. ) 

Tamás Sándor: Vă mulţumesc. 

 

De la această fază a ședinței Consiliul Județean Covasna se compune din 30 de 

consilieri județeni, din care fiind prezenți 27 și președintele Consiliului Județean 

Covasna, deci în total 28 cu drept de vot.  

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Covasna; 

 

Este vorba despre componența nominală a consilierilor județeni ai Consiliului 

Județean Covasna, completându-se cu noul consilier domnul Szöllösi Tamás. 
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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 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 145/2020 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Se va completa Comisia tineret, ONG-uri și sport cu domnul consilier Szöllösi 

Tamás. 

 

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 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 58/2021 pentru 

aprobarea plății unor cotizații pentru anul 2021; 

 

Este vorba despre cotizația propusă pe anul 2021, în cuantum de 50 de mii de lei 

ce-i revine Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, 

Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”, care nu a fost 

inclus când s-a aprobat plata cotizațiilor. 

 

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? 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 cu privire la 

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

judeţean pe anul 2021; 

 

Aș dori să vă informez că la solicitarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Fogolyán Kristóf” și la solicitarea Consiliului Județean Covasna, Ministerul Sănătății a 

alocat 5 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de construire a Secției de boli 

interne la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”. 

Cei care au fost în Spital au văzut că din vara anului trecut, am început o 

lucrare de lărgire a spațiilor pentru Secția de boli interne și pentru acest lucru am cerut 

sprijinul Ministerului, pentru ca avem un contract de altfel cu Ministerul Sănătății. 

Ministerul Sănătății a alocat pentru acest an deja 5 milioane de lei la care noi o 

să mai adăugăm 10 % care însemnă 500 de mii de lei, iar în buget am inclus prima dată 

cele 5 milioane de lei și încă 200 de mii de lei contribuția noastră. 

Este vorba despre corpul vechi al Spitalului, iar cu această ocazie o să mărim 

numărul paturilor de la 126 până la 161 de paturi. 

O să mărim capacitatea de dializă, la terapia intensivă, la secții medicale și la 

blocul operator. 

Este prezent și managerul Spitalului Județean de Urgență, domnul András-

Nagy Róbert, dacă sunt întrebări putem să ne adresăm și dânsului. 

Tot în acest proiect de rectificare a bugetului este inclus și 285 de mii de lei 

pentru reabilitare și întreținere pe timp de vară a drumurilor județene.  

 

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 șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a sprijinului financiar acordat unităților 

de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2021, conform Legii nr. 350/2005; 
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Este vorba despre concursul de proiecte care a fost lansat, au fost depuse 

141 de proiecte din partea diferitelor culte din județ. 

Înainte să venim în fața comisiilor de specialitate cu materialul ne-am consultat 

cu toți protopopii cultelor religioase și care au depus proiecte, cu domnii episcopi și cu 

domnul arhiepiscop romano-catolic. 

Desigur a fost o consultare informală de specialitate pentru că ei cunosc cel mai 

bine necesitățile unităților de cult.  

Am avut grijă să acordăm sprijinul financiar și proporțional cu numărul 

enoriașilor din județ, astfel au fost depuse 143 de proiecte din care au fost eligibile 116 

care vor fi finanțate în total cu 1,5 milioane de lei, care detailat sunt cuprinse în anexa 

proiectului de hotărâre.  

 

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 șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 131/2020 privind 

alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea 

programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic 

în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și 

handbal, sezon competițional 2020-2021, juniori și seniori, respectiv organizare 

evenimente și competiții sportive”; 

 

Nu este vorba despre bani în plus, ci este vorba despre reorganizarea bugetului. 

 

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

probleme de ridicat? 

Ambrus József: La acest punct nu particip la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Nu a participat la vot domnul consilier Ambrus József, conform art. 228 

alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea art. 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 164/2020 

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 o prevedere prin care se 

desemnează un consilier județean în locul domnului Fazakas András-Levente , în 

Comisia de evaluare a documentațiilor depuse și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului 

de performanță”, vom folosi buletine de vot. 

 

Având în vedere că domnul Fazakas András-Levente era consilier din partea 

UDMR, prima dată rog pe domnul Henning Laszlo-Ianos, liderul Fracțiunii UDMR să 

facă propunere.  

Henning Laszlo-Ianos: Din partea UDMR-ului propunem pe domnul Szöllösi 

Tamás.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte propuneri dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Întreb pe domnul Szöllösi Tamás dacă acceptă desemnarea? 

Szöllösi Tamás: Accept.  

 

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest 

punct și mergem mai departe.  

 

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

aprobarea asocierii județului Covasna cu comuna Bodoc și Federația Ecvestră Română 

în vederea desfășurării competiției ”Etapa II a Campionatului Național de Atelaje cu 2 

și 4 cai” și ”Concursul Internațional CAI2* - H4, CAI2*-H2” în perioada 02-04 iulie 2021; 

 

Este vorba despre pista noastră comună, cu Comuna Bodoc de la Olteni, singura 

pistă de rang internațional din România. 

Anul acesta, pandemia ne-a dat posibilitatea să organizăm acest concursuri unde 

s-au înscris 16 atelaje cu 2 cai și două atelaje cu 4 cai. Este vorba despre campionat 

național și un concurs internațional. 

Ne-a promis că va participa la acest eveniment și domnul Novak Eduard, 

Ministrul Tineretului și Sportului.  

Pentru organizarea acestui eveniment dorim să acordăm un sprijin financiar de 

20 de mii de lei, într-o asociere cu Federația Ecvestră Română și Comuna Bodoc.  
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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 zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție  

”Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel concentrație de oxigen”; 

 

Având în vedere că este vorba despre un proiect european, rog pe domnul 

vicepreședinte Henning Laszlo-Ianos să ne prezinte despre ce este vorba.  

Henning Laszlo-Ianos: Este vorba despre un proiect european și știm foarte bine 

că în Spital au mare nevoie de acest lucru, având în vedre că la Terapia Intensivă 

concentrația de oxigen poate să fie foarte mare, și având în vedere posibilitatea 

finanțării din proiecte europene, dorim să depunem un proiect ca să cumpărăm mai 

multe senzori și un sistem de a verifica concentrația de oxigen.   

(A sosit domnul consilier Taierling Johann. De la această fază a ședinței sunt 

prezent 28 de consilieri județeni plus Președintele Consiliului Județean Covasna, 

deci în total 29 cu drept de vot.) 

Tamás Sándor: Am o întrebare de baraj către domnul manager al Spitalului 

Județean și anume: câte senzoare o să fie cumpărate din acest proiect? 

András-Nagy Róbert: Peste 100.  

Acest număr de senzori este variabil în funcție de volumul de aer. 

Ținta este ca să asigurăm această monitorizate mai ales în zonele de terapie și sub 

terapie intensivă.  

Calculul estimativ este de 100 de senzori, dar numărul final al acestora depinde 

de calculul experților în specialitate. 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Noi ne pregătim ca să nu ajungem în situația acelor spitale la care a luat foc 

sistemul de asigurare de oxigen. 

 

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? - 



 11 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în Dosarele nr. 573/119/2021 și 

574/119/2021 aflate pe rolul Tribunalului 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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în vederea stabilirii unor legături de 

cooperare academice și culturale, precum și de cercetare sau a altor activități în comun, 

pentru dezvoltarea instituțională, a învățământului superior, precum și pentru 

progresul comunităților locale;   

 

Este vorba despre o colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 

extensia Sfântu Gheorghe care are un rol important în județ.   

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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. 

 

S-au confecționat buletinele de vot. 

Reluăm punctul opt de pe ordinea de zi.  
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Rog pe domnul director executiv Sztakics István-Attila să explice modul de 

desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare a 

voturilor să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Sztakics István Attila: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va 

număra voturile şi va încheia procesul-verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de 

numărare a voturilor, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor 

pentru desemnarea unui consilier județean în Comisia de evaluare a documentațiilor 

depuse și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul programului sportiv de 

utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”. 

 

Váncza Tibor-István: Prezintă procesul-verbal.  

 

Tamás Sándor: Mulțumim. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție ”Modificare instalații de utilizare gaze naturale la Muzeul Național Secuiesc din 

Sfântu Gheorghe”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea 

conform proiectului de hotărâre. 

 

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

privind darea în administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – 

Művészeti és Népiskola Sepsiszentgyörgy a imobilului situat în extravilanul Comunei 

Turia, înscris în CF nr. 25988 Turia, aflat în domeniul privat al Județului Covasna; 

 

Este vorba despre fostul canton drumar de la km 15 între Turia și Băile 

Bárványos, care este în proprietatea Județului Covasna și este în stare avansată de 

degradare. 

Prin această hotărâre o să dăm în administrare Școlii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe, urmând ca imobilul să fie transformat și echipat pentru desfășurarea 

unor tabere și diverse cursuri culturale sau de formare profesională.  

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: La acest punct nu particip la deliberare și nici la volt.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

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

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

proiectului de hotărâre. 

 

La puncte cincisprezece și șaisprezece avem două proiecte de hotărâri în care este 

vorba despre câte o asociere între Județul Covasna, în cazul proiectului de hotărâre de 

la punctul cincisprezece Societatea TEGA S.A., iar în cazul proiectului de hotărâre de la 

punctul șaisprezece cu Asociația pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc. 

Este vorba despre o legislație prin care consiliile județene au atribuții imense în 

ceea ce privește adăpostirea și administrarea animalelor care fac obiectul unui ordine de 

plasare emisă de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean Covasna. 

 

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

privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Societatea TEGA S.A. pentru adăpostirea animalelor care fac obiectul unor ordine de 

plasare în adăpost emise de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean  Covasna; 
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Tega S.A. va asigura municipiul Sfântu Gheorghe, zona Sfântu Gheorghe și 

bazinul Baraolt, iar Asociația pentru Protecția Animalelor Benji va asigura zona 

municipiului Târgu Secuiesc, orașului Covasna, orașului Întorsura Buzaului, precum și 

pentru localitățile din jurul acestora.  

 

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 șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea asocierii Județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

Asociația pentru Protecția Animalelor Benji – Târgu Secuiesc pentru adăpostirea 

animalelor care fac obiectul unor ordine de plasare în adăpost emise de Biroul pentru 

Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 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 șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 40/2021 

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

și funcționare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

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

probleme de ridicat? 

Gáj Nándor: La acest punct nu particip la deliberare și nici la volt.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 
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Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

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

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 încadrarea pe niveluri de viabilitate a drumurilor publice, aflate în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, pentru perioada de iarnă 2021-2022; 

 

Ne pregătim cu această prognoză pentru perioada de iarnă.  

 

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 nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, precum și Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și 

terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în 

proprietatea privată a Județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării 

activității acestora; 

 

Este vorba despre prelungirea contractului de administrare a clădirilor și 

terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, imobil în care funcționează Centrul 

de Plasament, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Covasna până pe 31 august 2021. 

După cum știți, am construit imobile pentru 12 persoane, la Întorsura Buzăului și 

două imobile în municipiul Târgu Secuiesc, tip case familiale pentru copii care locuiesc 

în Centrul de Plasament Olteni, iar până pe 31 august 2021 nu numai lucrările trebuie 

finalizate, ci și relocarea copiilor în aceste case familiale. 
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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? 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 douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” - S.A. a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ”Reabilitare ansamblu, 

demolare parțială, extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare 

profesională în domeniul balneoturismului”; 

 

Este vorba despre predarea imobilului nostru către Ministerul Lucrărilor Publice, 

pentru executarea obiectivului de investiție ”Reabilitare ansamblu, demolare parțială, 

extindere și branșamente la utilități la sediul Centrului de formare profesională în 

domeniul balneoturismului”. 

După cum știți, am depus la CNI acest proiect pentru finanțare, am trecut în 

etapa II. Unde ne-au solicitat să avem o hotărâre de consiliu pentru predarea imobilului 

către Compania Națională de Investiții, care urmează să analizeze documentația depusă  

o să convoace comisia tehnico-economică și după aceea va prezenta Ministerului 

Lucrărilor Publice acest proiect de investiții. 

 

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

probleme de ridicat? 

Floroian Stelian-Olimpiu: În ședința comisiilor de specialitate am cerut 

informații despre acest proiect, nu mi s-au putut da atunci, dumneavoastră mi-ați dat 

ulterior niște informații. 

La prima lectură a proiectului am constatat că în acest proiect nu există decât 

valori. Nu sunt trecute aici nici unitățile de măsură, nici cantități, deci nu putem să 

facem o corelație între aceste elemente și în plus de asta la scurta citire a proiectului am 

observat că sunt trecute aici și lucrări care de fapt nu trebuie făcute. 

Sunt lucrări de demolare a unei clădiri care nu mai există și discutăm despre 100 

de mii de lei. Trebuie să avem mare grijă că discutăm de un proiect de reabilitare de 6 

milioane de euro. 

Este foarte trist ce facem cu aceste sume.  

Voi vota împotrivă.  

Gáj Nándor: La acest punct nu voi participa la deliberare și la vot.  
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Floroian Stelian-Olimpiu: O completare dacă îmi permiteți: practic 

sumele care sunt trecute la acest proiect și faptul că nu le putem corela cu prețul și 

suprafețe sau unități de măsură ne pune pe gânduri. 

Vă mai dau încă un exemplu: în afară de lucrări de demolare sunt și lucrări de 

amenajări teren, deci iar este vorba despre câteva sute de mii de lei și nu știm în ce 

constau aceste amenajări de teren.  

Din punctul meu de vedere nu putem să trecem mai departe cu reabilitarea 

acestui obiectiv dacă nu avem toate datele.  

Nu suntem împotriva reabilitării acestui obiectiv, dar din lipsă de informații vom 

vota împotrivă.  

Tamás Sándor: Și data trecută am încercat să dau explicații, poate că nu am fost 

destul de clar, și acum o să vă spun că nu este în faza proiect tehnic de execuție, este în 

faza de DALI. 

După predarea Companiei Naționale de Investiții vor întocmi proiectul tehnic de 

execuție deja de către CNI și acel proiect care se va întocmi va trece de comisia lor 

tehnico-economică. 

Deci, sincer eu nu mă pricep la instalații și la branșamente, însă sunt sigur că 

aceste observații, pe care le-ați făcut dumneavoastră, vor trece în prima fază la 

proiectant și după aceea la comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de 

Investiții.  

Asta însemnă că dacă dăm astăzi acordul nostru, atunci toate investiția, inclusiv 

amplasamentul va trece pentru durata de execuție la Compania Națională de Investiții.  

Deci, eu sunt sigur și pot să vă asigur că ei o să întocmească acest proiect de 

execuție și eventual dacă observațiile dumneavoastră sunt pertinente atunci desigur ei 

vor corecta aceste sume. 

Floroian Stelian-Olimpiu: Atunci ar trebui să se precizeze din ce a constat acest 

proiect dacă ei vor întocmi un alt proiect. Cum vom gestiona faptul că în acest proiect 

sunt trecute lucrări de demolare a unor construcții care nu mai există și care, repet, 

costă câteva 100 de mii de lei.  

Nu văd cum putem gestiona acest lucru dacă ei vor prelua pe baza acestui 

proiect sau vor face un alt proiect?  

Tamás Sándor: Sunt mai multe faze în a întocmi un proiect, dar asta știți și 

dumneavoastră.  

Prima fază este tema de proiectare, după aceea urmează faza DALI și după aceea 

vine proiectul tehnic de execuție. 

Acum suntem în faza de DALI.  

Floroian Stelian-Olimpiu: Totuși sumele ar trebui să fie reale. 

Tamás Sándor: Sumele și datele tehnice o să fie reale în proiectul tehnic de 

execuție, când fiecare șurub, fiecare întrerupător, fiecare colț de cameră va fi proiectat și 

desigur după aceea se va număra și se va corecta.  

Din punctul nostru de vedere nu văd nicio problemă ca după ce ei vor prelua să 

facă un proiect tehnic de execuție, cu care iarăși o să venim în fața consiliului. 

După cum știți, în ultimii doi ani de zile cu spitalul de pneumologie am avut cel 

puțin opt discuții, până am ajuns în faza de ordin de ministru când s-a dat ordinul de 

începere a lucrării de către CNI. 
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În fine, important este ca acest imobil pe durata execuției, va fi predat 

către Minister, care prin CNI va construi, deci responsabilitatea proiectului tehnic de 

execuție, a procedurii de achiziție publică și a construirii revine în totalitate Companiei 

Naționale de Investiții 

Floroian Stelian-Olimpiu: Părerea mea este ca datele trebuie să fie corecte.  

Tamás Sándor: Asta însemnă democrația. Avem o părere, menținem părerea și 

după sufletul și știința noastră vom vota pro sau contra, sau ne abținem. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 23 de voturi 

Cine este contra? 4 voturi (Calinic Sabin, Floroian Stelian-Olimpiu, 

Leaua Jănel și Piștea Jănică) 

Dacă se abţine cineva? o „abținere”(Neagoe Daniel) 

 

Nu a participat la vot domnul consilier Gáj Nándor, conform art. 228 alin. (1) și 

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

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, 4 „voturi contra” și o 

„abținere”, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

Dacă sunt intervenții, probleme de discut la acest punct? 

Nu sunt. 

 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, vă mulțumesc și pentru susținerea 

proiectelor noastre. 

Închid ședința! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


