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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 10 noiembrie 2016, ora 10,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru
astăzi, 10 noiembrie 2016, ora 10,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin.
(2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 277/ 8 noiembrie 2016, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 94 /S/ 8 noiembrie 2016.
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. director?
Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 23 de consilieri din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Benkő Erika, Bodó Lajos, Calinic Sabin, Deaconu Ion, Keresztely
Irma, Kiss Imre, Klárik Attila și Orb{n Miklós.

Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna,
nu participă nimeni.
Kulcsár-Terza József-György: Știu că problema steagurilor nu este pe ordinea de
zi, dar de fiecare dată când intru în sala de ședințe verific dacă steagul Ținutului
Secuiesc este la loc și acum am observat că apărut un nou steag lângă cele obișnuite.
Dacă știți despre ce este vorba?
Tamás Sándor: Da. Este steagul României.
Kulcsár-Terza József-György: Bine, dar acest steag este în plus, trebuie să
întocmim proces-verbal, a fost donat de cineva? Ce știți?
Tamás Sándor: Cred că nu este în plus.
O să vă dezvălui secretul, și anume: această sală de ședință este folosită în comun
cu Instituția Prefectului și când ei au aici ședință sau întrunire, aduc elemente de care
au nevoie, cum este și panoul cu inscripția Instituția Prefectului, sau alte elemente cum
este și acest steag.
Probabil dânșii l-au uitat aici. O să-i întrebăm.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului
domnul director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită
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atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă a acestuia, conform
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 182/2016, iar în calitate de
invitaţi participă:

-

D-na. Vass Mária, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna;

-

D-na. Cucu Liliana, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig;

-

reprezentanţii mass-media.

Dl. Gáj Nándor, director, Școala Populară de Arte și Meserii;
directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;

Stimaţi consilieri,
Aţi primit proiectul ordinii de zi precum şi materialul şedinţei de astăzi și
proiectele de hotărâri, înaintea ședinței, a fost avizat de comisiile de specialitate.

1.

2.

3.

4.

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscris:
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna cu cererea de finanțare „Completarea
sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia solară pentru şapte locaţii
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, în
cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi
de cult.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia solară
pentru şapte locaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Căminului pentru Persoane
Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősek Otthona cu cererea de finanțare „Completarea
sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia regenerabilă la imobilul
Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősek Otthona” în cadrul
Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,
beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care utilizează energia regenerabilă
la imobilul Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősek Otthona”, faza
studiu de fezabilitate.
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5.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea
documentațiilor cadastrale privind
actualizarea datelor imobilului situat în comuna Arcuș, str. Br. Szentkereszthy
Béla nr. 168, județul 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?
23 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. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind
Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 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 și 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
- pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 5 de pe ordinea de zi
este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprind Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna cu cererea de finanțare „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care
utilizează energia solară pentru şapte locaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna”, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice şi unităţi de cult.;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Cine este contra?
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie „Completarea sistemului clasic de încălzire cu
sistem care utilizează energia solară pentru şapte locaţii din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna”, faza studiu de fezabilitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig – Hídvégi Idősök
Otthona cu cererea de finanțare „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem care
utilizează energia regenerabilă la imobilul Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig –
Hídvégi Idősök Otthona” în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi
unităţi de cult.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sistem
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care utilizează energia regenerabilă la imobilul Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig –
Hídvégi Idősök Otthona”, faza studiu de fezabilitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea documentațiilor cadastrale privind actualizarea datelor imobilului situat în
comuna Arcuș, str. Br. Szentkereszthy Béla nr. 168, județul Covasna.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
23 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problema înscrisă pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participare.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

p. Secretar al judeţului Covasna,
SZTAKICS István Attila
Director executiv

