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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din
data de 13 decembrie 2019, ora 12,00

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 13
decembrie 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, cu completarea ulterioară, în baza Dispoziţiei
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 329/06 decembrie 2019, consilierii
judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr.90 /S/06 decembrie 2019.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna”, „Mesagerul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar general?
Varga Zoltán: Dl. președinte, sunt prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie. Lipsesc consilierii Balázs Jozsef-Atila, Boricean Cosmin, Dálnoki Lajos, Grüman
Róbert-Csongor, Kiss Imre și Orbán Miklós.
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. Forró Huba – director, Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe;
 Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf”;


Dna. Vass Mária – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna;



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



reprezentanţii mass-media.

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
28 noiembrie 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.
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Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
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 noiembrie 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.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean
al domnului Boricean Cosmin;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Popica Silviu-Ciprian;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Covasna nr. 108/2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Covasna, pe principalele domenii de activitate;
4. 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;
5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului
Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2019;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2019;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau
serviciile prestate de către direcţiile aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 135/2019 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 toate competițiile interne și
internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon
competițional 2019-2020, juniori și seniori.”;
9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna și a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu
Gheorghe a clădirilor și terenurilor situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str.
Principală nr. 95, care se află în proprietatea privată a județului Covasna în cotă
parte de ½, necesare desfășurării activității acestora;
10. Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilităţi Tg. Secuiesc” prin reorganizarea „Centrului de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap Tg. Secuiesc” din cadrul
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Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Covasna și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;
11. Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului pentru viaţă independentă
pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg. Secuiesc” prin reorganizarea
„Centrului de integrare prin terapie ocupaţională Tg. Secuiesc” din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;
12. Proiect de hotărâre privind înființarea unei Locuințe protejate pentru victime ale
violenței domestice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
acesteia;
13. Proiect de hotărâre privind înlocuirea denumirii Centrului de servicii de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu adulte cu
handicap Tg. Secuiesc , în Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Secuiesc și aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de sprijin pentru tinerii peste
18 ani Sf. Gheorghe și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
acestuia;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Acordul
de asociere/parteneriat încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean
Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și
Fundația SERA Romania, pentru implementarea proiectului „Prevenirea
instituționalizării/reintegrării în familia naturală a copiilor, beneficiari ai unei
măsuri de protecție specială”;
17. Raport asupra situației gestionării bunurilor în anul 2018;
18. 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?
25 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, 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
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hotărâri de la punctele 4, 5, 6, 7, 9 și 16 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Boricean Cosmin;
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 doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popica Silviu-Ciprian;
Având în vedere că postul de consilier județean a devenit vacant prin adoptarea
Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 196/2019 privind încetarea de drept a
mandatului de consilier judeţean al domnului Boricean Cosmin,
în conformitate cu prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr.115/2015, se
impune să validăm mandatul unui nou consilier, provenit din supleanţii de pe aceeași
listă de candidaţi, de unde a provenit consilierul a cărui post a devenit vacant, adică de
pe lista de candidaţi a PNL, pentru alegerile locale din 5 iunie 2016.
În vederea completării numărului membrilor consiliului judeţean prin adresa nr.
99/03.12.2019, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Covasna sub nr.
13.121/03.12.2019, Partidului Național Liberal ne-a comunicat supleantul de pe lista de
candidaţi, în persoana domnului Popica Silviu-Ciprian.
În vederea validării mandatului, comisa de validare, a examinat legalitatea
alegerii domnului Popica Silviu-Ciprian.
Dau cuvântul domnului Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de validare
a mandatelor de consilieri judeţeni, să prezinte procesul verbal de validare.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal de validare.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Supun votului consilierilor, validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului Popica Silviu-Ciprian.
(Pentru a fi validat este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi.
Persoana al cărui mandat se validează, nu participă la vot.)
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

25

de voturi
-

Cu 25 de voturi „pentru” s-a validat mandatul de consilier judeţean al domnului
Popica Silviu-Ciprian.
Rog pe dl. secretar al județului Varga Zoltán, să prezinte Proiectul de hotărâre
care consemnează validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popica
Silviu-Ciprian.
Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) coroborat cu art. 90 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
vigoare până la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației
publice locale care se organizează începând cu anul 2020, consilierii ale căror mandate
au fost validate, depun „Jurământul” în faţa consiliului judeţean în limba română.
Rog pe domnului Popica Silviu-Ciprian să citească jurământul să pună mâna
stângă pe Constituţie pentru jurământul fără formă religioasă, pronunţând cuvântul
„Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare. În cazul jurământului cu formă
religioasă, consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie,
pronunţând cuvântul „Jur”, după care va semna Jurământul în 2 exemplare.
Rog asistenţa se să ridice în picioare pentru citirea textului Jurământului.
(Se procedează la depunerea şi semnarea Jurământului).
Domnul Popica Silviu-Ciprian a depus „Jurământul”, citind textul jurământului
şi rostind formula „Jur” după care a semnat Jurământul împreună cu domnul
Preşedinte.
(Cei din sală aplaudă.)
(Prezența consilierilor la ședință devenind astfel 26.)
Tamás Sándor: Vă mulţumesc.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 108/2016 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, pe principalele
domenii de activitate;
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?

26 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru 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.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituțiilor publice de interes
județean 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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Domnul manager a Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, puteți
zâmbi că am adoptat încă 500 de mii de lei pentru Spital.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
rectificarea 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.
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Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
stabilirea taxelor şi tarifelor pentru activităţile şi/sau serviciile prestate de către direcţiile
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea
Consiliului Judeţean Covasna;
Sunt două proiecte câștigate de instituțiile noastre din subordine.
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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 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 nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 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 toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și
handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori.”;
Ambrus József: Nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Lénárt Adolf: Nici eu.
Tamás Sándor: Bine.
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
-
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(Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf,
conform art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.)
În urma supunerii la vot, cu 24 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Covasna și a Școlii Gimnaziale Speciale Sfântu Gheorghe a clădirilor și terenurilor
situate în comuna Bodoc, satul Olteni, str. Principală nr. 95, care se află în proprietatea
privată a județului Covasna în cotă parte de ½, necesare desfășurării activității acestora;
Este vorba de darea în administrarea DGASPC a Castelului Mikó din Olteni și
incinta Castelului, care este în proprietatea privată a Județului Covasna și a Comunei
Bocod, pentru anul calendaristic 2020.
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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
înființarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Tg.
Secuiesc” prin reorganizarea „Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu
handicap Tg. Secuiesc” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Covasna și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind înființarea „Centrului pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi Tg. Secuiesc” prin reorganizarea „Centrului de integrare prin terapie
ocupaţională Tg. Secuiesc” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Covasna și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind înființarea unei Locuințe protejate pentru victime ale violenței domestice și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia
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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind înlocuirea denumirii Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu pentru persoane cu adulte cu handicap Tg. Secuiesc , în Centrul de servicii
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități
Tg. Secuiesc și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 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?

26 de voturi
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Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind reorganizarea Centrului de sprijin pentru tinerii peste 18 ani Sf. Gheorghe și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;
Dacă vă amintiți, acum 2-3 luni de zile am adoptat cumpărarea unui imobil în
care să funcționeze acest Centru.
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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Acordul de asociere/parteneriat
încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA Romania, pentru
implementarea proiectului „Prevenirea instituționalizării/reintegrării în familia naturală
a copiilor, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială”;

11

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?

26 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Raportul asupra situației
gestionării bunurilor în anul 2018;
Ați primit materialul.
Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat.
Nu sunt.
Consiliul ia act de materialul prezentat.
La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt problem de discutat în cadrul acestui punct?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință și vă invit să ciocnim un pahar de
șampanie, pentru că s-ar putea ca această ședință să fie ultima din acest an.
Probabil, Guvernul din legitimitatea sa, va aloca sume pentru unități
administrativ-teritoriale, dacă prindem și noi ultimul lot din București, atunci o să mai
avem o ședință pentru aprobarea rectificării bugetului.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

