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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 18 aprilie 2019, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 18
aprilie 2019, 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. 160 /12 aprilie 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 33 /S/12 aprilie
2019.
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 30 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsește motivat domnul consilier Cseh Csaba.
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:

-

Dna. Vass Mária – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna;

-

Dl. Szonda Szabolcs – director, Biblioteca Județeană „Bod Péter”;

-

Dl. Oláh Badi Csaba – director, Serviciul Public Județean de Evidență a
Persoanei Covasna;

-

Dl. Gáj Nándor – director, Școala Populară de Arte Covasna;

-

Dl. Török Sándor – director, SC Drumuri și Poduri Covasna SA;

Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Județean de Urgentă „Dr.
Fogolyán Kristóg” ;

Dl. Moscviciov Leonid - șef serviciu, Centrul Județean pentru Protecția
Naturii și Salvamont;
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-

executivi adjuncţi ai direcţiilor şi
directorii executivi/ directorii
şefii serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna;

-

reprezentanţii mass-media.
Cel mai important proiect pe ordinea de zi este aprobarea bugetului consolidat al
Județului Covasna, al Consiliului Județean Covasna și a instituțiilor subordonate.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
28 martie 2019, 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?
30 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 28 martie 2019.
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 două proiecte de hotărâri și anume:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 –
33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)”;
2. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Local pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 103B km 17+750 –
33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)”.
După apariția Ordonanței de Urgențe nr. 114/2018, a trebuit să recalculăm, la
toate investițiile în derulare, costul total, care prima dată trebuie recalculat/modificat
prin hotărâre și după aceea, la acele proiecte la care avem cofinanțare de la Guvernul
României, prin proiectul PNDL trebuie să ne corelăm cu costul total din acest.
Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisii de specialitate.
Supun aprobării plenului propunea de mai înainte.
Cine este pentru?
30 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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Cu unanimitate de voturi s-au aprobat
ordinii de zi.

propunerea

de

completare

a

Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Programului județean pentru
reabilitarea, modernizarea clădirilor în care funcționează spații expoziționale sau
biblioteci, din mediul rural” în perioada 2019-2020;
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna
şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2019;
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2019;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2019;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 5/2018 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului
Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la
Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin
Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al
municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI – SIC;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual și a anunțului de
participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ
științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților
de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2019, conform Legii nr. 350/2005;
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare şi
selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive
şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult;
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 38/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția
„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km
9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod
provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 209/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
”Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 210/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția
”Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”;
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13. Proiect de hotărâre privind asigurarea
finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Demolare pod metalic existent
și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției
între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației pe
drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul
Covasna”;
14. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A km
31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa-Pădureni km 31+000-32+700”;
15. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Înlocuire podeț pe DJ 121A,
km 23+985”;
16. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A,
km 22+946”;
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 78/2017 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei
tehnico-economice a Consiliului Județean Covasna;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii
neguvernamentale care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul
judeţului Covasna, în anul 2019”;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2019, în cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului Convenției de asociere între
Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, pentru
înființarea în orașul Întorsura Buzăului a unui Centru de reabilitare pentru copiii
cu dizabilități;
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 111/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–
Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)”;
23. Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Local pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 103B km
17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–
Chilieni (DN12)”;
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24. Raportul de activitate al
Președintelui Consiliului Județean
Covasna pe anul 2018;
25. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2018;
26. Diverse

-

Informarea domnului președinte privind participarea delegației Consiliului
Județean Covasna la Strasbourg/Franța la evenimentul de promovare a județului
Covasna in cadrul sesiunii Congresului Autorităților Locale și Regionale din
Europa din cadrul Consiliului Europei în perioada 1-3 aprilie 2019;

-

Informarea domnilor consilieri Boricean Cosmin, Fazakas Peter, Floroian Stelian
Olimpiu, Gál Károly și Pethő István cu privire vizita la Strasbourg în perioada 14 aprilie 2019;

-

Informarea domnului președinte privind participarea la dezbateri/discuții în
Ministerul Resurselor Umane din Budapesta-Ungaria în perioada 3-5 aprilie
2019.

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
două zile de concediu de odihnă, începând cu data de 02.05.2019.
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?
30 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 în funcție, cu excepţia proiectelor de hotărâri de la
punctele 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20 și 22 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă.
Doresc să vă prezint mai pe larg principalele aspecte ale ordinii de zi și
principalele aspecte ale bugetului și desigur, când o să ajungem la punctele respective o
să discutăm în content.
Pethő István: Înainte de a intra în ordinea de zi, am dori să ne spuneți de ce nu
este în suportul de steag, unde le am pus steagul Ungariei și steagul secuiesc.
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Tamás Sándor: Desigur, o să răspund dar în cadrul punctului diverse,
dacă doriți să discutăm mai pe larg despre acest aspect.
Înainte să intrăm în dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, am pregătit o mică
prezentare despre problemele înscrise în ordinea de zi, dar mai ales despre bugetul
județului, pe care aș dori să vă prezint.
În primul rând o informare despre demersul cu succes al xenofobului Dan
Tănasă, care este interfața unui sistem invizibil, pentru că, precum se vede am fost
obligați, prin instanță, să scoatem din sala de ședință steagul maghiarimii, steagul
secuimii și steagul Județului Covasna.
Steagul României și steagul Uniunii Europene, desigur rămân în sală pentru că
este obligatoriu, dar a rămas în sală și steagul Statelor Unite ale Americii, steagul
Germaniei și steagul Israelului.
S-a adeverit, de mai multe ori, că în țara noastră se măsoară cu o dublă măsură,
chiar și în instanță după cum se vede, pentru că dacă trebuie scos steagul Ungariei ca
steag al maghiarimii, nu am înțeles care este diferența juridică între steagul Ungariei și
steagul Statelor Unite, dar desigur nici alții nu ne au putut explica acest fapt.
Deci, există o dublă măsură în această țară, despre asta am vorbit în ultimii ani
destul de mult și se și vede că sunt două tipuri de cetățeni în această țară și sunt tipuri
de autorități locale în această țară, pentru că de exemplu: vă arăt o poză despre Câmpia
Turzii pe care nu este steagul Secuiesc ci este steagul orașului Câmpia Turzii lângă
steagul României.
La Câmpia Turzii se poate, n-șpe mii de localități și județe poate să aibă steag
numai județele din Ținutul Secuiesc nu au voie.
Asta este de altfel clădirea Prefecturii, a Consiliului Județean Brașov și totodată
sediul Curții de Apel Brașov (arată poze), unde am pierdut procesul cu xenofobul Dan
Tănasă pe speța steagul Județului Covasna.
În fața instanței unde s-a dat acest verdict flutură steagul Județului Brașov, deci
încă o dată vă spun, există o dublă măsură în această țară, ceea ce se poate în alte județe
din țară nu se poate în județele din Ținutul Secuiesc, noi nu avem voie să arborăm
steagul localității.
Asta a fost și răspunsul la interpelarea domnului coleg, dar inițial voiam să
expun de ce lipsesc din această sală steagurile amintite.
Pentru că Dan Tănasă a câștigat nu numai înlăturarea steagurilor din această
sală, a câștigat și procesul prin care instanța mă obligă pe mine personal la o amendă de
20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere care se face la bugetul de
stat până la înlăturarea din această sală a steagului Județului Covasna.
Atingând și alte puncte de pe ordinea de zi doresc să vă prezint câteva aspecte.
Prezintă un slide show despre bugetul Județului Covasna și despre
mecanismul de alocare a banilor.
Vă mulțumesc pentru atenția acordată!
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;
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Cotizațiile se referă atât la asociații intercomunitare la care este membru
Consiliul Județean Covasna cât și pentru alte asociații naționale sau internaționale. De
exemplu: națională este Asociația Directorilor Economici, Asociația Secretarilor de
Județe din România, Agenția de Dezvoltare Regională etc., cât și cea internațională AER
din Europa.
Știu ce s-a întâmplat în comisii de specialitate, câte întrebări s-au formulat, am
revizuit câteva aspecte și propun ca la poziția 4 din anexă la Asociația pentru
Dezvoltarea Turismului Județului Covasna în loc de 1.500 mii lei să fie 1.290 mii de lei.
Am revizuit cu reprezentații Asociație toată structura de buget și am observat că
sunt restanțe, adică sunt creanțe în valoare 210 mii lei care pe parcursul anului se poate
clarifica, deci cu această sumă am scăzut suma cerută de către reprezentanții Asociației.
Vă consult dacă aveți intervenții sau observații de formulat?
Ambrus József: Nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Dacă sunt și alte persoane care nu vor participa la vot?
Fazakas András-Levente: Nici eu nu voi participa.
Szőcs László: Nici eu.
Lénárt Adolf: Nu particip la vot.
Váncza Tibor-István: Nici eu nu particip.
Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt?
Comisiile de specialitate au fost de acord cu propunerea formulată de
subsemnatul.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au participat la vot domnii
consilieri Ambrus József, Fazakas András-Levente, Szőcs László, Lénárt Adolf și Váncza
Tibor-István.)
În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea, modernizarea clădirilor în care
funcționează spații expoziționale sau biblioteci, din mediul rural” în perioada 20192020;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Henning László-János: Propun ca la punctul 7 din anexa la Ghidul solicitantului
să se introducă textul următor: „Costul aparaturii care nu intră în categoria
echipamentelor audio-vizuale”, ca să fie o concordanță între celelalte puncte.
S-a omis să fie trecut acest lucru.
Alte observații dacă sunt?
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Varga Zoltán: Pentru amendamente formulate în plen președinții comisiilor de
specialitate trebuie să pronunțe verbal.
Calinic Sabin: Suntem de acord.
Ambrus József: Suntem de acord.
Bodó Lajos: De acord.
Kiss Imre: Suntem de acord.
Oltean Csongor: Suntem de acord.
Gál Károly: De acord:
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
județean pe anul 2019;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Henning László-János: Domnule președinte, având în vedere că la primul punct
de pe ordinea de zi, la cotizații, s-a diminuat suma cu 210 mii de lei, fac propunerea să
fie majorat fondul de rezervă cu această sumă.
Tamás Sándor: Corect.
Alte intervenții?
Nu sunt.
Atunci trebuie să vă informez că vom vota pe articole.
Varga Zoltán: arată că înainte de a trece la votarea pe articole, trebuie consultate
cele VI comisii de specialitate cu privire la amendamentul propus de domnul
vicepreședinte Henning.
Tamás Sándor: Consult președinții celor șase comisii de specialitate dacă sunt de
acord cu amendamentul formulat de domnul vicepreședinte?
Calinic Sabin- președintele comisei I: Suntem de acord.
Ambrus József- președintele comisei II: Suntem de acord.
Bodó Lajos- președintele comisei III: De acord.
Kiss Imre- președintele comisei IV: Suntem de acord.
Oltean Csongor- președintele comisei V: De acord.
Klárik Attila- președintele comisei VI: De acord:
Tamás Sándor: Mulțumim.
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Supun la vot amendamentul formulat
Henning László-János.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
-

de

domnul

vicepreședinte

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă amendamentul.
Acum trecem la votarea pe articole.
Articolul 1 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 1? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 1 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 2 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 2? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 2 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 3 dacă sunt amerndament/intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a
aproba articolul 3? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art.
3 cu unanimitate de voturi.
Articolul 4 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 4? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 4 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 5 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 5? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 5 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 6 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 6? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 6 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 7 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 7? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 7 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 8 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 8? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă art. 8. N-au
participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazakas András-Levente, Szőcs
László, Lénárt Adolf și Váncza Tibor-István conform art. 46, alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Articolul 9 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 9? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 9 cu
unanimitate de voturi.
Articolul 10 - cu toate anexele, dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este
pentru a aproba articolul 10? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se
aprobă art. 10 cu unanimitate de voturi.
Articolul 11 dacă sunt intervenții? dacă nu sunt, cine este pentru a aproba
articolul 11? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nefiind, se aprobă art. 11 cu
unanimitate de voturi.
Și acuma supun la vot Proiectul de hotărâre în totalitate.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe
anul 2019;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Váncza Tibor-István: Eu nu particip nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu a participat la vot domnul
consilier Váncza Tibor-István.)
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 pentru
modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.
5/2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 78/20.02.2019
încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu
Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația SEPSI –
SIC;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Henning Lászó-János: Ceea ce s-a prezentat în comisii de specialitate, din
nefericire s-a raportat la Contractul de finanțare nr. 128 din 2018, iar realitatea este că
trebuie să se raporteze la noul contract de finanțare, adică 78/20.02.2019.
Deci, teoretic se modifică numărul contractului de finanțare în rest rămâne totul
neschimbat.
Varga Zoltán: Nu s-a raportat la contractul de finanțare din 2018, ci a fost greșit
scris numărul.
Calinic Sabin: Eroare materială.
Varga Zoltán: A fost prezentat conform noului contract care s-a semnat pe data
de 25 februarie 2019, însă cel care a pregătit materialul nu a corectat numărul
contractului, deci ceea ce s-a prezentat în comisii de specialitate este cel care se aprobă.
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Fazakas Péter: Din materialul care s-a prezentat în comisii de specialitate nu
reiese acest lucru, ceea ce a reieșit era că în anul 2018 n-au cheltuit a anumită sumă pe
care vor să primească în anul 2019.
Acum întrebarea este: de ce n-au cheltuit suma respectivă? N-aveau nevoie și
anul aceste vor primii de două ori suma necheltuită?
Ambrus József: Bugetul anului trecut a fost votat în august 2018, numai că în
regulamentul aprobat de noi și de către municipiul Sfântu Gheorghe există o
neconcordanță între regulament și anumite legi adică: am primit 400 de mii de lei din
care jumătate trebuia plătit până în data de 1 decembrie și conform regulamentului nu
pot să depun decontul decât pe 15 decembrie.
Deci banii sunt necesari și au fost calculați corect, singura problemă este
neconcordanța între regulament și legislație.
Banii au fost aprobați, votăm și deja și cheltuim.
Din această cauză jucătorii n-au primit salariile de două luni și jumătate.
Banii sunt necesari, deci nu sunt în plus.
Și nu voi participa la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
29 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu a participat la vot domnul
consilier Ambrus József.)
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 Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,
pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar
acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2019, conform Legii nr.
350/2005;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Szőcs László: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

29 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
(Conform art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu a participat la vot domnul
consilier Szőcs László.)
În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
modificarea componenței Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi
educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat
unităţilor de cult;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine prevederi prin care se
desemnează o persoană în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi
educativ-ştiinţifice, sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat
unităţilor de cult şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia
„hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea persoanei vom folosi buletine de vot.
Această poziție s-a vacantat în urma demisiei domnului Morar Cătălin, așa că ar
fi corect ca nominalizarea să fie făcut de aceeași partid din care a făcut parte domnul
Morar Cătălin.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Calinic Sabin: Propunem în locul domnului Morar pe doamna Mike Gabriella
Tamás Sándor: Bine. Mulțumim
Alte propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Consult pe doamna Mike Gabriella dacă acceptă desemnarea?
Mike Gabriella: Da, accept.
Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de vot, noi mergem mai
departe.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 38/2017 privind
aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico
– economici pentru investiția „Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou
peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131
și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod
provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 209/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 210/2017
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția ”Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de
investiție „Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km
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9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul
județean DJ 121A, devierea circulației pe drumul județean DJ 131 cu pod provizoriu,
localitatea Aita Mare, 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A MoacșaPădureni km 31+000-32+700”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de
investiție „Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 78/2017
privind reorganizarea și funcționarea Comisiei tehnico-economice a Consiliului
Județean 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de
Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care
desfăşoară activităţi de asistenţă socială, la nivelul judeţului Covasna, în anul 2019”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul nouă de pe ordinea de zi.
Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a
votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze
urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
(Domnul secretar Varga Zoltán distribuie buletinele de vot și explică modul de
votare. )
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile şi va încheia
procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare, să prezinte
procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea persoanei în
Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de
finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi educativ-ştiinţifice,
sportive şi de recreere, precum şi de sprijin financiar acordat unităţilor de cult.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării
voturilor.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior,
trebuie consemnat într-o hotărâre.
Rog pe domnul dl. secretar al județului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de
hotărâre.
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
județului Covasna pe anul 2019, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului 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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea modelului Convenției de asociere între Județul Covasna prin
Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA, pentru înființarea în orașul Întorsura
Buzăului a unui Centru de reabilitare pentru copiii cu dizabilități;
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 111/2014
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–
Dobârlău–Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Local pentru obiectivul de
investiție „Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150” limita judeţul Braşov–Dobârlău–
Bicfalău–Ozun (DN 11)–Chilieni (DN12)”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

30 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate
al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2018;
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Permiteți-mi
să
vă
prezint materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a
unor consilieri județeni pe anul 2018;
Ați primit Raportul de activitate ale d-nei consilier Keresztely Irma și ale
domnilor consilieri Boricean Cosmin, Klárik Attila și Lukács László.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură rapoartele de activitate.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul douăzeci și șase Diverse.

-

Informarea domnului președinte privind participarea delegației Consiliului
Județean Covasna la Strasbourg/Franța la evenimentul de promovare a județului
Covasna in cadrul sesiunii Congresului Autorităților Locale și Regionale din
Europa din cadrul Consiliului Europei în perioada 1-3 aprilie 2019;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.

-

Informarea domnilor consilieri Boricean Cosmin, Fazakas Peter, Floroian Stelian
Olimpiu, Gál Károly și Pethő István cu privire vizita la Strasbourg în perioada 14 aprilie 2019;
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.

-

Informarea domnului președinte privind participarea la dezbateri/discuții în
Ministerul Resurselor Umane din Budapesta-Ungaria în perioada 3-5 aprilie
2019.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt
Consiliul ia act de materialul prezentat.

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea a
două zile de concediu de odihnă, începând cu data de 02.05.2019.
Consiliul ia act de informarea domnului președinte.
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Alte probleme de discutat la punctul Diverse dacă sunt?
Varga Zoltán: La ședința anterioară nu am putut să particip, din motive de
sănătate, dar am citit procesul verbal al ședinței și țin pe această cale să exprim
mulțumirea pentru plenul Consiliului Județean Covasna că a aprobat propunerea
domnului președinte cu privire la evaluarea performanțelor mele profesionale și mă
simt onorat pentru cele ce s-au spus atunci și doresc să vă asigur că în puterea mea o să
încerc să lucrez și în continuare la acel nivel, sau la un nivel mai mare.
Vă mulțumesc pentru încrederea acordată.
Tamás Sándor: Mulțumesc. Vă doresc multă sănătate.
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

