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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

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

data de 29 septembrie 2017, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 

septembrie 2017, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 372/22 septembrie 2017, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 104/S/22 

septembrie 2017. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna”, „Székely Hírmondó” şi 

„Háromszék”. 

 

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

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în 

funcţie. Lipsesc consilierii Calinic Sabin, Cseh Csaba, Lukács László, Morar Cătălin-

George, Oltean Csongor și Szőcs László. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu 

participă nimeni. 

 

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

de invitaţi participă: 

- D-na. Vass Mária – vezérigazgató, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Covasna; 

- Dl. Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe; 

- Dl. Szőcs Levente – director, Centrul Județean de Resurse și de Asistență 

Educațională; 

- D-na. Márton Imola – director artistic, Studio M, Teatrul ,,Tamási Áron” Sf. 

Gheorghe; 

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

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-media. 
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Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

31 august 2017, 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 31 august 2017.  

 

La fel și procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna 

din data de 19 septembrie 2017, care am ținut la Brateș, 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? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 19 septembrie 2017.  

 

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 4, și anume:  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea programului multianual de finanțare 

nerambursabilă a proiectelor editoriale din categoria culturii scrise. 

 

Totodată vă rog să fiți de acord cu completarea proiectului ordinii de zi cu încă 

două proiecte de hotărâri și anume: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea produselor și a măsurilor educative în 

cadrul Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2017-2018, acesta 

urmând a fi introdusă la punctul 4. 

Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentate în comisiile de specialitate.  

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/


 3 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și a dreptului de servitute de trecere subterană pentru conducta de refulare ce 

urmărește zona de siguranță a DJ121A în favoarea Comunei Ghidfalău în vederea 

realizării obiectivului de investiție „Extinderea canalizării menajere a localității Angheluș 

din comuna Ghidfalău”, acesta urmând a fi introdusă după punctul 5. 

Acest proiect de hotărâre nu a fost prezentat în comisiile de specialitate și din acest 

motiv propun să suspendăm ședința, până când domnul administrator public Kovács 

Ödön va prezenta în comisii de specialitate materialul. 

 

Se suspendă lucrările ședinței.  

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

Reluăm lucrările ședinței. 

 

Supun aprobării plenului propunerile de mai înainte. 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-au aprobat propunerile domnului preşedinte. 

 

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

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între 

Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu 

Gheorghe, în vederea organizării şi finanţării manifestării cultural-teatrale „Flow 2 - 

Festival Internaţional de Teatru de Mişcare”; 

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

al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre privind renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea 

județului Covasna din Asociația ”Vadon”; 

4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea produselor și a măsurilor educative în 

cadrul Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2017-2018; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului 

de servitute de trecere subterană pentru conducta de refulare ce urmărește zona de 

siguranță a DJ121A în favoarea Comunei Ghidfalău în vederea realizării obiectivului 

de investiție „Extinderea canalizării menajere a localității Angheluș din comuna 

Ghidfalău”; 

7. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean 

Covasna în semestrul I al anului 2017; 

8. Diverse. 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a 3 

zile de concediu de odihnă în data de 13, 18 și 21 septembrie 2017. 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 
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Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 25 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, 2 și 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcție;  

– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 6 este necesar votul a 2/3 

al 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 

aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Judeţul Covasna prin Consiliul 

Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării şi 

finanţării manifestării cultural-teatrale „Flow 2 - Festival Internaţional de Teatru de 

Mişcare”; 

 

Am mai finanțat și alte festivaluri organizate atât de Teatrul Tamási Áron cât și de 

teatrul Andrei Mureșanu, iar acum doi ani de zile și de Teatrul de Mișcare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 
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La punctul doi 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 2017; 

 

Știu că materialul a fost dezbătut în ședința comisiilor de specialitate, dar totuși aș 

dori să subliniez faptul că în ultimii 25 de ani este primul an când în urma rectificării 

bugetului de stat nu au fost suplimentate bugetele unităților administrativ locale. 

 

(A sosit domnul consilier Morar Cătălin-George. De la această fază a ședinței 

sunt prezenți 26 de consilieri județeni.) 

 

Sigura excepție fiind sumele acordate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor, pentru susținerea centrelor publice pentru persoane 

cu handicap, pentru protecția copilului, respectiv pentru fructe și legume. 

Pentru aceste trei elemente am primit de la bugetul de stat în total 2.389 de mii de 

lei și anume: 1.337 mii de lei pentru susținerea sistemului de protecția copilului, 170 de 

mii de lei pentru persoane cu handicap și 882 mii de lei pentru fructe și legume, pe care 

propunem să includem în buget. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

renunțarea la calitatea de membru fondator și retragerea județului Covasna din Asociația 

”Vadon”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 26 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu 

privire la stabilirea produselor și a măsurilor educative în cadrul Programului pentru 

școli al României pentru anul școlar 2017-2018; 

 

După cum știți este vorba de lapte, corn, biscuiți și mere pentru elevii din 

învățământul primar și gimnazial în anul școlar 2017-2018. 

Din păcate, așa cum a spus și domnul vicepreședinte Henning László János în 

conferința de presă, Guvernul acum două săptămâni a adoptat hotărârea, după care a 

adoptat normele metodologice, după care Consiliul Județean trebuie să adopte 

hotărârea, după care urmează procedura de achiziții publice, asta însemnă, cu părere de 

rău, că 24 de mii de elevi din județul nostru, în acest an calendaristic n-o să primească 

aceste beneficii.  

Din păcate, Guvernul României prin Ministerul Educației, nu a fost pregătit și nu 

știa că pe 11 septembrie începe anul școlar, cum nu știa acest lucru nici la manuale, cei 

care suntem părinți știm foarte bine ce s-a întâmplat și în cazul manualelor în limba 

maghiară situația e și mai proastă.  

Deci, nu erau pregătiți și nu știau că începe anul școlar. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Benedek Erika: Întrebarea mea este dacă există posibilitatea ca în licitația din 

acest an să fie inclus și primul semestru din următorul an școlar ca să evităm în viitor 

această situație.  

Și așa contractul va fi din anul 2018.  

Henning László János: Metodologia face referire la o documentație standardizată 

care va fi elaborată de Ministerul Agriculturii, în termen de 30 zile de la apariția 

Hotărârii de Guvern și acest termen expiră în cca. 10 zile. 

Consiliul Județean în baza acestui document standardizat va publica achiziția 

publică și din acest motiv trebuie să așteptăm cu achiziția publică. 

Deci, în momentul de față nu știu răspunsul la întrebarea dumneavoastră.  

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Fazakas Péter: Licitața se organizează pe an școlar sau pe an calendaristic? 

Henning László János: Noi până acum am încheiat contracte cadru pe 4 ani, chiar 

din acest motiv. 

Având în vedere că au fost licitații foarte complicate am făcut licitații pe 4 ani, dar 

acum conform noii metodologii aceste hotărâri se adoptă anual, pentru că în anul viitor 

în loc de mere să fie un alt fruct și din acest motiv, licitația nu o putem facem numai 

pentru un an financiar.   

Morar Cătălin George: La licitație dacă se poate să alegeți întreprinzători locali 

sau licitația să se țină pe zone.  

Henning László János: Licitația și până acum s-a făcut pe zone. Momentan se face 

pe 10 loturi, deci județul fiind împărțit în zece, chiar din acest motiv ca întreprinzătorii 

locali să aibă posibilitatea de a participa la licitație.  

Tamás Sándor: A fost o scurtă perioadă când a fost schimbat legislația dar și 

atunci era impus să organizăm licitația pe nivel județean. 
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(A plecat domnul vicepreședinte Grüman Róbert Csongor. De la această 

fază a ședinței sunt prezenți 25 de consilieri județeni.) 

Vă consult dacă mai aveți alte intervenții? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

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

constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere 

subterană pentru conducta de refulare ce urmărește zona de siguranță a DJ121A în 

favoarea Comunei Ghidfalău în vederea realizării obiectivului de investiție „Extinderea 

canalizării menajere a localității Angheluș din comuna Ghidfalău”; 

 

Rog preşedinţii celor şase comisii (1-6) să prezinte Rapoartele de avizare ale 

comisiilor de specialitate.  

Lukács László: Comisia I avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Ambrus József: Comisia II avizează favorabil. 

Bodó Lajos: Comisia III avizează favorabil. 

Kiss Imre: Comisia IV acordă aviz favorabil. 

Teacă Florentina: Comisia V avizează favorabil. 

Gál Károly: Comisia VI a dat aviz favorabil.  

Tamás Sándor: Mulțumesc. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  
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Cine este pentru? 25 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Raport cu privire la modul de 

soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în semestrul I al anului 

2017; 

 

Materialul a fost prezentat în comisii de specialitate. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

În cadrul acestui punct ași dori să vă arăt câteva secvențe despre 

reabilitarea/reconstruirea drumului județean Sf. Gheorghe-Ilieni-Doboli de Jos-Granița 

cu județul Brașov în total 8,4 km. 

 

Prezintă un slide show. 

 

Mulțumesc pentru atenția și pentru sprijinul dumneavoastră. 

Totodată aș dori să vă spun că mai înainte de această licitație am început licitația 

pentru DJ Moacșa-Uzina pentru prelucrarea deșeurilor-Leț-Țufalău 6,5 km și încă 

suntem în curs de licitație.   

Exact de 22 de luni au trecut de când am demarat licitația, deci în data 25 

noiembrie 2015 și suntem într-un triunghi de firme care nu se înțeleg și apelează la 

Comisia de soluționare a contestațiilor din București și Curtea de apel Brașov și noi stăm 

aici cu gura căscată. 

Din fericire pe data de 9 octombrie primul camion va intra în Uzina de la Leț și 

din păcate camioanele vor merge pe drum de pământ și când va fi circulația plină atunci 

noi începem să lucrăm sub mașini, datorită sistemului de achiziții publice.  

Cu această ocazie vă invit la Uzina de Leț în data de 9 octombrie ora 12,00 când 

primul camion cu deșeuri va intra în uzină.  

Totodată în cadrul punctului Diverse doresc să vă informez că am efectuat a 3 zile 

de concediu de odihnă în data de 13, 18 și 21 septembrie 2017 și o să efectuez încă o zi de 

concediu pe data de 2 octombrie 2017. 

Consiliul ia act de informarea domnului președinte. 

Mulțumesc. 

Vă consult dacă aveți probleme de discutat în cadrul punctului Diverse? 

Morar Cătălin-George: În legătură cu drumul județean de la Întorsura Buzăului 

aș dori să știu dacă este gata caietul de sarcini?  

Henning László János: Da, este în faza de verificare. 

Morar Cătălin-George: Verificările cât pot să dureze? 
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Henning László János: O săptămână. 

Morar Cătălin-George: Nu știu câți km de drum de pământ există în județ, ca să 

pot să apreciez acest tronson. 

Tamás Sándor: În județ sau drum județean? 

Ca și drum județean avem 269 km în total din care drum de pământ sunt 2 

tronsoane pe acest drum DJ 121A, primul tronson este de la Întorsura Buzăului până la 

Valea Mare, dar noi de altfel reabilităm tronsonul până la DN 13D. 

Deci, drum de pământ este de la Întorsura Buzăului până la Valea Mare, drum de 

pământ ca și DJ pe tronsonul 121A de la Țufalău-Leț-Moacșa 6,5 km, de la Moacșa ieșirea 

spre Pădureni și până la Angheluș 4 km drum de pământ. 

Tot drum de pământ este de la Valea Crișului – Vadas –Aita Medie 5-6 km.  

La drumuri comunale sunt multe, exact nu știu cât. 

Drumuri comunale sunt 305 km în județ din care nu știu cât este drum de pământ, 

dar interesant este că avem drum național 10 km în județ între Zagon și Barcani.  

Cum v-am informat avem contract de finanțare semnat până în 2020 în valoare de 

10 milioane de euro pentru reabilitare sau reconstruire totală a drumului județean 

Întorsura Buzăului. 

Morar Cătălin-George: Pentru zona noastră e foarte important acest drum. 

Tamás Sándor: Am înțeles. 

Ați văzut că am făcut de la Chilieni-Ozun-Dobârlău-limita Brașovului în total 17,6 

km de drum județean. 

Morar Cătălin-George: Acolo drumul către Sfântu Gheorghe durează nu dublu 

dar cu 20 minute în plus. 

Tamás Sándor: Acum am redus cu acest drum județean. 

Morar Cătălin-George: Care este data limită pentru terminarea lucrărilor? 

Tamás Sándor: N-am curajul să vorbesc despre dată limită în țara asta.  

Nu știu. 

Ne străduim, avem contract de finanțare semnat, deci e interesul nostru să 

aducem la bun sfârșit. 

Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru participarea la ședință. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


