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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 30 august 2019, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 30
august 2019, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat
la art. 134 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr.
253 /23 august 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 63 /S/23 august
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 24 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Cseh Csaba, Henning László-János, Keresztely Irma, Klárik
László, Lukács László, Oltean Csongor și Szőcs László.
Doresc să vă aduc la cunoștință că potrivit noului Cod administrativ lipsa de la
ședință trebuie semnalată altfel se consideră nemotivată.
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:

-

Dl. Török Sándor – director, S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A;

-

Dl. Comisar șef de Poliție- Ivașcu Marius Daniel – împuternicit șef IPJ;

Dl. Mátyás Ferenc – reprtezentant-Societatea Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;

D-na Márton Imola – șef secție – Studio M;
Dl. Rusz István - reprezentant, Asociația Clubul Sportiv Sepsi – Sic;
D-na Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna;
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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.

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
15 iulie 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?
24 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 15 iulie 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.
Dacă aveți observații/propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi?
Dl. Comisar șef de Poliție - Ivașcu Marius Daniel: Domnule președinte o să vă
rog să-mi permiteți să vă supun atenției dumneavoastră că avem ceva activități în
derulare și dacă sunteți de acord să dezbatem la primul punct de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre care are legătură cu Inspectoratul Județean de Poliție.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Bine. Propun ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării
Județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean
Covasna, în vederea realizării proiectului „Dotarea cu camere audio-video de tip
BodyCam a personalului cu atribuții de ordine publică din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Covasna”, de la puctul 14 să fie dezbătul la primul punct de pe ordinea
de zi.
Alte observații/propuneri dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea de modificare a ordinii de zi formulată de subsemnatul.
Cine este pentru?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de modificare a ordinii de zi a
şedinţei de astăzi.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna cu Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, în vederea
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realizării proiectului „Dotarea cu
camere audio-video de tip BodyCam
a personalului cu atribuții de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Covasna”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri
și Poduri Covasna S.A.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății
Gospodărie Comunală S.A. - Sfântu Gheorghe;
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
între Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron
din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării și finanțării manifestării
transcultural-teatrale „Flow 3 – Festival Internațional de Teatru de Mișcare”;
5. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr.
3/2019 privind utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare și dezvoltare a
bugetului local în anul 2019;
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobare execuției bugetelor pe trimestrul II 2019;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 67/2019 pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar
2019;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 43/2019 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;
9. Proiect de hotărâre 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 2019-2020,
juniori și seniori”;
10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Județului
Covasna pentru finanțarea unor programe sportive în baza prevederilor Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
11. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2019;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Școlii
Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Cultură a
Județului Covasna- Kovászna Megyei Művelődési Központ;
14. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului Bodó Lajos, respectiv
validarea desemnării unui nou membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică Covasna;
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru
participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Covasna și ale
comisiilor de specialitate ale acestuia;
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16. Proiect de hotărâre privind încetarea
calității de reprezentant al județului
Covasna al domnului Bodó Lajos în Consiliul de Administrație al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás;
17. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al județului Covasna
al domnului Váncza Tibor-István, consilier județean, în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
18. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al județului Covasna
al domnului Fazakas András-Levente, consilier județean, în Consiliul de
Administrație al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna;
19. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 97/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de
către Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru cumpărarea unor
imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan
înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiție „Reparații capitale la Centrul de Informare, Îndrumare, Documentare,
Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr. 18B, Județul Covasna”;
21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico economice a Consiliului Judeţean Covasna;
22. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 92/2018 privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea
comercială Drumuri și Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu
Județul Covasna pentru lucrările și serviciile privind întreținerea curentă a
drumurilor județene;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua publică de canalizare a
Centrului de Educație a Adulților Arcuș”;
24. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de recuperare pentru copilul cu
dizabilități Întorsura Buzăului în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al acestuia;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea
unei zile de concediu de odihnă, în data de 26 iulie 2019, respectiv 5 zile în
perioada 12-14 august și 22-23 august 2019.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
24 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.

Spun reprezentanților mass-media că luni o să avem Info județean la ora 11,00 în
limba română și de la ora 10,00 în limba maghiară.
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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 nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii
care au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii
consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe
care-l au în problema respectivă.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19 și 22 pentru adoptarea cărora este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cooperării Județului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu
Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, în vederea realizării proiectului „Dotarea cu
camere audio-video de tip BodyCam a personalului cu atribuții de ordine publică din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna”;
Materialul a fost dezbătut în toate cele șase comisii de specialitate, eventual dacă
domnul Comisar șef Ivașcu Marius Daniel dorește să spună câteva vorbe despre acest
demers, care de altfel a venit din partea IPJ prin ATOP și după discuțiile purtate cu
domnul Calinic Sabin am însușit acest demers și începem un program comun.
Ivașcu Marius Daniel: Mulțumesc domnule președinte.
Referitor la acest proiect trebuie să conștientizăm în primul rând, că nu sunt
mijloace de supraveghere sau de înregistrare menite să asigure altceva decât o dovadă
în plus vis a vis de desfășurarea anumitor activității cu caracter polițienesc, în limitele
cadrului legislativ, să asigure protecția atât a polițiștilor cât și ale cetățenilor.
Sunt folosite mai ales la manifestații publice, de orice fel de natură, fie că vorbim
de evenimente cultural-sportive, expoziții sau orice fel de manifestație din spațiul
public.
Este evident că utilizarea acestor mijloace de înregistrare audio-video se va face,
în mod imperios necesar, cu respectarea legislației și mă refer aici în primul rând la
Legea nr. 363 din 2018, adică legea care transpune directivele europene și cadrul legal
existent la nivelul Uniunii Europene referitor la protecția datelor cu caracter personal,
împotriva prelucrării excesive sau nelegale ale acestora.
O singură observație vis a vis de problema pe care o discutăm acum, supun
atenției Consiliului Județean Covasna posibilitatea ca atât în hotărâre cât și în
documentele succesive să ne putem raporta la un contract de comodat pentru că ideea
este cuprinsă și în contractul de cooperare, adică Consiliul Județean Covasna rămâne în
continuare proprietarul acestor mijloace și asigură folosirea gratuită ale acestora de
către personalul Inspectoratului.
De asemenea aș dori ca în momentul în care contractul de comodat va fi semnat între
Consiliul Județean Covasna și IPJ să renunțăm la prevederea art. 5, mă refer în esență la
lit. „b” și „e”, care sună în felul următor: „ b) să asigure şi să supravegheze cu ajutorul
camerelor siguranța persoanei și a ordinii publice;
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e) să asigure, în calitate de operator, prelucrarea datelor cu caracter personal în
conformitate cu principiile Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016.”
În condițiile în care există acest document de lucru care este opozabil tuturor
polițiștilor, este o dispoziție a Inspectorului General al Poliției Române care stabilește
scopurile, mijloacele de folosire și încă câteva procedee tehnice vis a vis de evidențierea
înregistrărilor, descărcarea și păstrarea lor.
Dacă apreciați să inserăm sau să reformulăm art. 5, să fie ceva de genul: IPJ
Covasna va utiliza aceste mijloace în conformitate cu cadrul normativ incident,
acoperim inclusiv normativul strict intern al unităților de poliție dar și normativul
extern, adică cum am precizat Legea nr. 363/2018 este regulamentul general de protecție
a datelor, și toate celelalte Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public etc.
Atât am avut de adăugat.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Având în vedere că aceste probleme sunt cu esență, vă rog să vedeți
dumneavoastră mai amănunțit aceste probleme și avem o altă posibilitate să adoptăm
această hotărâre, pentru că vinerea viitoare vom avea ședința ordinară pe luna
septembrie și vă rog să formulați în scris această propunere/observație, pentru că
trebuie să parcurgem și noi o procedură înainte de ședința Consiliului Județean
Covasna, deci trebuie să fie prezentat și în comisii de specialitate.
Eu aș propune să suspendăm discuțiile și să amânăm adoptarea materialului
până la ședința următoare.
Apreciez și eu esența și importanța acestui demers în cel puțin trei poziții-laturi
în ceea ce însemnă: 1. siguranța cetățeanului, 2. ne interesează și comportamentul
polițiștilor în relația cu cetățenii și desigur 3. capacitatea poliției de a răspunde cât mai
prompt la intervenții.
Ceea ce vizează proiectul, demersul eu cred că aceste trei laturi sunt foarte
importante.
Dacă sunteți de acord, atunci vă rog să trimiteți în scris aceste propuneri de
modificare și vinerea viitoare o să fie pe ordinea de zi a ședinței ordinare.
Ivașcu Marius Daniel: Încă o singură intervenție dacă îmi permiteți.
Tamás Sándor: Da.
Ivașcu Marius Daniel: Ideea este următoarea: având în vedere că există un cadru
normativ intern noi v-a trebui să efectuăm anumite cheltuieli din bugetul propriu
pentru anumite dispoziții, de exemplu memoriile acelor camere ca să fie descărcate întrun mediu de stocare pentru că pot fi folosite inclusiv în fața instanțelor de judecată, noi
trebuie să avem o evidențiere ca și mijloace tehnice pe care ar trebui să ordonanțăm din
bugetul propriu.
O să vă aduc la cunoștință faptul că folosirea de către polițiști a acestor mijloace
trebuie semnalizat, adică există un normativ cu amplasarea pe uniforma de poliție a
unui mesaj, de 15x5 cm, înregistrare audio video.
Este evident că va trebui, pe de o parte, să achiziționăm aceste elemente, pe de
altă parte probabil va trebui să achiziționăm și o altă tehnică de calcul pentru
descărcarea memoriilor acestora și tocmai de asta din punctul nostru de vedere, nu
contravine cu nimic codului administrativ și cred că este cea mai potrivită metodă de
materializare contractul de comodat.
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Repet, contractul de cooperare în esență are acel spirit.
Bunurile rămân în proprietatea județului și vor fi dați în folosință gratuită.
Tamás Sándor: Exact.
Ivașcu Marius Daniel: Dar din punctul nostru de vedere la nivel de ordonator de
credite este varianta cea mai potrivită, ca să putem ordonanța din buget anumite
cheltuieli.
Asta e ideea.
Tamás Sándor: Spuneți juriștilor de IPJ să ia legătură cu domnul director
executiv Sztakics István Attila și rezolvăm problema.
Ivașcu Marius Daniel: Mulțumesc.
Tamás Sándor: Vă mulțumim pentru prezență.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.
Toate aspectele proiectului de hotărâre au fost discutate în comisii de specialitate.
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Váncza Tibor-István: Eu nu voi participa nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

Nu a participat la vot domul consilier Váncza Tibor István, conform art. 228 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2019.
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 majorării capitalului social al Societății Gospodărie Comunală S.A. - Sfântu
Gheorghe;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Fazakas Adndrás-Levente: Nu particip la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?

23 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

Nu a participat la vot domul consilier Fazakas Adndrás-Levente, conform art.
228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019.
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 cu privire la
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna prin Consiliul
Judeţean Covasna şi Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării
și finanțării manifestării transcultural-teatrale „Flow 3 – Festival Internațional de Teatru
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?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 3/2019 privind utilizarea
excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă a secțiunii de funcționare și dezvoltare a bugetului local 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?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobare execuției bugetelor pe trimestrul II 2019;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
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Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

24 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 67/2019 pentru
aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019;
(A sosit domnul consilier Szőcs László, de la această fază a ședinței sunt
prezenți 25 de consilieri. )
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Ambrus József: Nu particip nici la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Fazaks András Levente: Nici eu nu particip.
Lénárt Adolf: Nici eu.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

22 de voturi
-

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József, Fazaks András Levente
și Lénárt Adolf, conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019;
În urma supunerii la vot, cu 22 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 43/2019 cu privire la
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2019 și estimările pentru
anii 2020-2022;
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
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 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 2019-2020, juniori și seniori”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Ambrus József: Nu particip la deliberare și la vot.
Lénárt Adolf: Nici eu.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

23 de voturi
-

Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform
art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019;
În urma supunerii la vot, cu 23 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea unor
programe sportive în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Lénárt Adolf: Nu particip la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?

24 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Lénárt Adolf, conform art. 228 alin. (1) și
(2) din OUG nr. 57/2019;
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece 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 2019
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Váncza Tibor-István: Nu particip la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Doresc să evidențiez câteva lucruri și anume a fost rectificare la nivel național
din care am primit 445 de mii de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, 2,2 milioane de
lei pentru implementarea ”Programului pentru școli al României”.
Pe lângă sumele pe care am votat până acum, doresc să mai evidențiez o singură
regrupare de sumă la ISU Covasna, unde vom aloca 300 de mii de lei pentru cheltuielile
generale de integrare a unui centru de preluare a tuturor structurilor care gestionează
apelurile 112.
Dacă sunt alte intervenții?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
24 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019;
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 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.

12

Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare
și funcționare ale Centrului de Cultură a Județului Covasna- Kovászna Megyei
Művelődési Központ;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Covasna a domnului Bodó Lajos, respectiv validarea desemnării unui nou
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine prevederi prin care se
desemnează un membru în Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna 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.
Având în vedere că domnul Bodó Lajos a fost din partea UDMR-ului, tot aceeași
grup politic va face propunere.
Grüman Róbert-Csongor: Fracțiunea UDMR propune pe domnul Tamás Sándor.
Tamás Sándor: Mulțumesc. Accept desemnarea.
Dacă plenul va adopta hotărârea, am o singură rugăminte, să ne consultăm
înainte de programarea ședințelor ATOP, ca să pot să particip.
Dacă sunt intervenții?
Nu sunt.
Până când colegii pregătesc buletinele de vot suspendăm acest punct și mergem
mai departe.
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor
județeni la ședințele Consiliului Județean Covasna și ale comisiilor de specialitate ale
acestuia;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Reluăm punctul paisprezece de pe ordinea de zi.
Tamás Sándor: 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.
Varga Zoltán: Explică modul de votare și distribuie buletinele de vot.
După votare.
Tamás Sándor: 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 unui
membru în Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul-verbal.
Tamás Sándor: 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.
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Cine este pentru?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind încetarea calității de reprezentant al județului Covasna al domnului Bodó Lajos
în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic
Közösségek Közti Társulás;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind încetarea calității de reprezentant al județului Covasna al domnului Váncza
Tibor-István, consilier județean, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV”;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind încetarea calității de reprezentant al județului Covasna al domnului Fazakas
András-Levente, consilier județean, în Consiliul de Administrație al Asociației pentru
Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna;
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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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 97/2019
privind aprobarea exercitării dreptului de preemțiune de către Județul Covasna prin
Consiliul Județean Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din
monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la CovasnaComandău”, situate în comuna Comandău;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reparații capitale la
Centrul de Informare, Îndrumare, Documentare, Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr.
18B, 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?

25 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 25 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 reorganizarea şi funcţionarea Comisiei tehnico - economice a Consiliului
Judeţean 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?
25 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
În urma supunerii la vot, cu 25 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 completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 92/2018
privind aprobarea prețurilor ce vor fi aplicate de societatea comercială Drumuri și
Poduri Covasna S.A. în calitate de operator în relația cu Județul Covasna pentru
lucrările și serviciile privind întreținerea curentă a drumurilor județene;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
24 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019;
În urma supunerii la vot, cu 24 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 aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investiție „Racordare la rețeaua publică de canalizare a Centrului de Educație a
Adulților Arcuș”;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind înființarea Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilități Întorsura
Buzăului în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Covasna și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia 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?

25 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 25 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse;

-

Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la efectuarea
unei zile de concediu de odihnă, în data de 26 iulie 2019, respectiv 5 zile în perioada 1214 august și 22-23 august 2019, consiliul ia act de informarea domnului președinte.
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Dacă
dumneavoastră
aveți probleme de discutat în cadrul punctului
Diverse?
Balázs Jozsef-Atila: Eu am votat majorarea capitalului social al Societății
Gospodărie Comunală S.A., dar eu am obiecții în legătură cu modul de funcționare a
acestei firme la Tg. Secuiesc.
Având în vedere că locuiesc în Tg. Secuiesc, am informații despre lucrările
efectuate de Gosp Com în zona respectivă, care lasă de dorit.
La lucrările de rețeaua de canalizare au săpat o gaură mare și au lăsat neacoperit
cca. trei luni de zile, ne mai vorbind de calitatea apei potabile care nu s-a îmbunătățit
deloc și cu presiunea apei sunt probleme la etajele 3-4.
Eu așa am înțeles că o parte din proiect am pierdut, nu știu dacă am înțeles bine.
Rog reprezentantul Consiliul Județean Covasna în Consiliul de administrație să
ceară de la directorul Gosp Com o descriere amănunțită despre proiect să știm și noi ce
s-a întâmplat.
Sunt anumite probleme care dacă nu se pot rezolva atunci sunt probleme și cu
conducerea societății.
Vă mulțumesc.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Consider că este vorba de o problem reală ceea ce însemnă serviciile și calitatea
apei.
Noi am mandatat pe domnul Kovács Ödön să ne reprezinte în această Societate
și pe domnul consilier județean Váncza Tibor-István în Adunarea Generală a
Acționarilor, dânsul este prezent și cunoștea toate problemele.
Această sumă pe care am aprobat noi se va completa cu suma de 1 milion de lei
din partea Municipiului Sf. Gheorghe pentru a majora capitalul social al firmei
respective pentru a îmbunătății această activitate.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vom avea ședință ordinară săptămâna viitoare vineri, pe date de 6 septembrie
2019, ora 9,00.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.
Preşedinte,

Secretar al judeţului Covasna,

TAMÁS Sándor

VARGA Zoltán

Prezentul Proces –verbal a fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Covasna
din data de _____________________ 2019.
Secretar al judeţului Covasna,

VARGA Zoltán

