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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 6 septembrie 2019, ora 9,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 6
septembrie 2019, ora 9,00 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. 261 /30 august 2019, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 67
/S/30 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 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Henning László-János, este în concediu de odihnă, Keresztely
Irma nu știu de ce lipsește și Lukács László nu știu de ce lipsește.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Doamna consilier Keresztely Irma este bolnavă.
Varga Zoltán: Dacă îmi permiteți, să citesc încă o dată ceea ce am citit și data
trecută, potrivit noului cod administrativ „Prezența consilierilor la ședință este
obligatorie, cu excepția cazului în care absentează motivat.
Absența este considerată motivată dacă se face dovada ca aceasta a intervenit din
cauza: a.) unei boli, care a necesitat spitalizarea, sau a unei stări de sănătate pentru care
s-a eliberat certificat de concediu medical.
b.) unei deplasări în străinătate;
c.) unor evenimente de forță majoră;
d.) în cazul decesului soțului/ soției;
e.) alte situații prevăzute de regulament.”
La adoptarea noului regulament vor fi incluse și alte cazuri.
Deci, consilierul care absentează nemotivat de două ori consecutiv de la ședință
de consiliu este sancționat în condițiile art. 233.
Am respectuoasa rugăminte, ca să ne anunțați când lipsiți, respectiv să faceți
dovada.
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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;

-

reprezentanţii mass-media.

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

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.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor 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;
4. Proiect de hotărâre privind trecerea Centrului de Agrement Ozunca Băi din
domeniul public al Județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean
Covasna în domeniul public al Comunei Bățani;
5. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Covasna a domnului comisar-șef de poliție PampuRomanescu Liviu, respectiv validarea desemnării unui nou membru în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna;
6. Diverse
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?
28 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. 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
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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 proiectului de
hotărâre de la punctul 1 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
– pentru adoptarea proiectului de hotărâre de la punctul 4 este necesar votul a
2/3 al consilierilor în funcție.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe
anul 2019;
Este prezent domnul director Török Sándor pentru orice eventualitate.
Așa cum am discutat în mai multe rânduri, data trecută am procedat la
majorarea capitalului social al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A., iar pentru ședința
de astăzi a venit Societatea cu propunerea de modificare a proiectului de buget care
vizează achiziționarea 100% din părțile sociale ale Exploconstruct S.R.L. a 28 parcele
alipite de teren, cumulând o suprafață de teren de 57,2 ha, respectiv cumpărarea stației
de preparat mixturi asfaltice și extinderea capacității de producție prin utilaje noi așa
cum am discutat.
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?

27 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 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Covasna;
Modificarea legislației mai exact apariția Ordonanței de Urgente a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ ne imune câteva modificări.
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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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
alocarea unor 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.
În ședința anterioară din săptămâna trecută am aprobat finanțarea Asociației
Clubul Sportiv KSE Târgu Secuiesc, secția futsal cu 150 mii de lei, KSE Târgu Secuiesc,
secția baschet cu 440 de mii de lei și Asociației Clubul Sportiv Sepsi OSK cu 150 de mii
de lei, plus data trecută am alocat și pentru Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC suma de
2,7 milioane de lei.
De data asta putem acorda un sprijin financiar de 60.000 lei pentru finanțarea
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Hochei Bikák și Asociației Clubul
Sportiv de Hochei pe Gheață Királypingvinek Jégkorong Klub 100 de mii de lei.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Totodată doresc să vă informez că anul acesta, pe lângă aceste sume pe care am
aprobat astăzi, în totalitate am alocat 3,5 milioane de lei, la care se mai adaugă sumele
alocate pentru sportivi pentru proiecte mai mici în valoare de 200 de mii lei, plus
sumele pe care le acordăm împreună cu consiliile locale pentru reabilitarea bazelor
sportive, deci putem afirma că anul asta aproape 4 milioane de lei a acordat Consiliul
Județean Covasna pentru finanțarea sportivilor, sportului și a echipelor sportive din
Județul Covasna.
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La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
trecerea Centrului de Agrement Ozunca Băi din domeniul public al Județului Covasna
și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al Comunei
Bățani;
Acum 6-7 ani de zile am preluat, patru tabere pentru copii lăsate în paragină, de
la Guvernul României – Ministerul Tineretului și Sportului.
Numai clădirile am preluat terenurile aferente nu.
A durat 3 ani de zile până când am clarificat situația juridică a taberei de la
Comandău, după aceea 2 ani de zile au trecut până când am terminat centrul de
agrement.
Tabăra din Csipkés de la Zăbala funcționează unde nu suntem proprietari de
terenuri dar suntem proprietari de clădiri, la Crasna am primit o solicitare din partea
primăriei Sita Buzăului, pe care acum doi ani de zile am onorat și am dat în proprietatea
lor ce avem.
Acum la Ozunca Băi așa ne-am înțeles cu domnul primar că și acolo situația
juridică a terenului este destul de laborioasă dar au intenția prin comunitatea locală,
prin consiliul local și Composesoratul de Bățani Mari să clarifice situația juridică a
terenurilor după aceea să treacă la reabilitarea acestei tabere.
Având aceste considerente eu propun să adoptăm proiectul de hotărâre.
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?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
constatarea pierderii calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Covasna a domnului comisar-șef de poliție Pampu-Romanescu Liviu, respectiv
validarea desemnării unui nou membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
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?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse;
Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse.
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

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

VARGA Zoltán

