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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a 

Consiliului Judeţean Covasna, din data de 30 aprilie 2020, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna 

Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe 

platforma ZOOM, pentru astăzi, 30 aprilie 2020, 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. 65/24 

aprilie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 25/S/24 aprilie 2020. 

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

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

 

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live. 

Salut consilierii județeni prezenți la ședință și a celor care ne urmăresc pe 

facebook. 

 

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

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

Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora 

prezentei sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii 

Oltean Csongor, Lénárt Adolf și Popica Silviu Ciprian. 

 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. 

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

calitate de invitați participă directorii/directorii executivi adjuncți din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de 

13 februarie 2020, 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. 

 

Doresc să precizez că vom vota prin ridicarea mâinii pentru că e mai vizibil și așa 

și domnul secretar general poate urmării cine cum a votat. 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

http://www.cjcv.ro/
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Covasna din data de 13 februarie 2020.  

 

La fel și Procesul verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 02 aprilie 2020, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

îndată a Consiliului Judeţean Covasna din data de 02 aprilie 2020.  

 

Tot așa și Procesul verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului 

Judeţean Covasna din data de 16 aprilie 2020, 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? 28 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

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

îndată a Consiliului Judeţean Covasna din data de 16 aprilie 2020.  

 

Klárik Attila: În ședința anterioară am introdus votul electronic, de ce nu 

folosim? 

Tamás Sándor: Am introdus atât votul electronic cât votul prin ridicarea mâinii, 

iar votul prin ridicarea mâinii este mai vizibil pentru toată lumea, atât pentru consilieri 

cât și pentru public și de aceea am optat pentru acest tip de vot. 

(A accesat platforma ZOOM domnul consilier Olteán Csongor. De la această 

fază a ședinței sunt prezenți 29 de consilieri județeni. ) 

 

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 aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna cu Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe în 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/
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vederea realizării acțiunii: ”Limitarea și prevenirea 

îmbolnăvirilor cu COVID-19 la Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu 

Gheorghe”; 

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

Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară 

și a situațiilor financiare anuale pe anul 2019; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 175/2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Muzeului Național Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum; 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Şcolii Populare de Arte şi Meserii 

Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy a imobilului situat în 

municipiul Târgu Secuiesc, str. Libertății, județul Covasna, aflat în domeniul 

public al Județului Covasna; 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra 

construcțiilor realizate în cadrul investiţiei „Construire Centru de agrement 

Comandău P+1E+M”, în administrarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Muzeului 

Național Secuiesc asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. 

Ciucului nr. 15, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a județului 

Covasna; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reparaţii capitale si 

modernizare a clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire”; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru 

ocuparea posturilor vacante de membru în Consiliul de administrație al Societății 

Drumuri și Poduri Covasna SA; 

12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna asupra imobilului – 

apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lalelei nr. 4, bl. 39, sc. A, 

ap. 12, județul Covasna, aflat în proprietatea publică a județului Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru acord unic în structura 

Arhitectului șef din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI 

PNEUMOLOGICE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. 

FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Covasna, în 

anul 2020, la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Covasna, în anul 2020, la „Programul de stimulare a 

înnoirii Parcului auto național 2020-2024”; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 6 și  27 la 

Hotărârea  Consiliului Județean Covasna nr. 82/2016 privind aprobarea 

Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Covasna nr. 210/2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului  de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2020, în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 150/2019 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; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare al serviciului social „Compartiment de evaluare, instruire și 

monitorizare a persoanelor/familiilor de plasament”; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare al serviciului social „Compartiment de evaluare, instruire, 

monitorizare a Asistenților Maternali Profesioniști”; 

23. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2019; 

24. Raport de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC, pe 

anul 2019; 

25. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2019; 

26. Diverse 

- Informarea scrisă a domnului președinte Tamás Sándor cu privire la 

efectuarea a 2 zile de concediu de odihnă, în data de 10 și 13 aprilie 2020. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu 

privire la efectuarea a 2 zile de concediu de odihnă, în data de 10 și 13 aprilie 

2020. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu 

privire la efectuarea a 2 zile de concediu de odihnă, în data de 10 și 13 aprilie 

2020.; 

 

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate. 

 

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? 29 de voturi 

Cine este contra? - 
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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 

hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15 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 

aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Centrul de 

Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe în vederea realizării acțiunii: ”Limitarea și 

prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID-19 la Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu 

Gheorghe”; 

 

Este vorba despre o asociere prin care vom sprijinii cu suma maximă de 20 de mii 

de lei Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, prin achiziționarea și 

distribuirea echipamentelor medicale de protecție și materialelor sanitare formate din 

măști, combinezoane, măști de protecție din plexiglass, mănuși de protecție, șepci de 

protecție, botoșei, soluție de dezinfectare și ochelari protecție.  

Sincer vă spun că Centrul de Transfuzie Sanguină este în subordinea 

Ministerului Sănătății, dar noi nu ne uităm la cine ar fi trebuit să achiziționeze aceste 

materiale, ci am venit în sprijinul lor conform cerinței domnului Dr. Andrei Rosin. 

 

(A accesat platforma ZOOM domnul consilier Lénárt Adolf. De la această fază 

a ședinței sunt prezenți 30 de consilieri județeni. ) 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 
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Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră acordat prin vot și totodată 

doresc să vă informez că între timp am cumpărat și am distribuit echipamente de 

protecție pentru toți 103 de medici de familie din județ, în valoare totală de 150 de mii 

de lei. 

Aceste materiale au fost distribuite de acum o săptămână la fiecare cabinet 

medical familial. 

Țineam să vă informez despre acest lucru, pentru că tot împreună cu 

dumneavoastră am acordat această posibilitate și acest sprijin tuturor medicilor de 

familie din județ. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

județean pe anul 2020; 

 

Acest proiect de hotărâre are trei puncte forte și anume: 

1. Acordarea de 1.100 mii de lei pentru Spitalul Județean de Urgență Dr. 

Fogolyán Kristóf, pentru achiziționarea materialelor sanitare, a materialelor de protecție 

utilizate pentru combaterea pandemiei și pentru reparațiile curente cu privire la 

extinderea capacității de stocare și furnizare a oxigenului medical. 

2. Acordarea a 208,66 mii lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din care 179 mii de lei pentru protecția copiilor și 30 de mii de lei 

pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig. 

Aceste sume se vor folosi pentru asigurarea hranei personalului aflat în izolare în 

centrele rezidențiale de asistență socială, pentru testarea Covid-19 a personalului care 

urmează să intre în izolare în centrele rezidențiale de asistență socială, respectiv pentru 

echipamente de protecție pentru personalul instituției.  

3. Alocarea a 200 mii lei pentru suplimentarea bugetului aparatului propriu 

necesare achiziționării materialelor sanitare. 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

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

proiectului de hotărâre. 

Totodată doresc să vă informez că ieri am ținut o conferință de presă cu doamna 

director general Vass Mária, despre aspectele legate de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, unde am exprimat mulțumiri colegilor noștri din sistem, 

care ocrotesc zilnic 1050 de copii din care 250 sunt în centre rezidențiale, 87 de persoane 

în Căminul persoane vârstnice din Hăghig și 40 de persoane cu dizabilități la centru 

nostru din Tg. Secuiesc.  
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Știți și dumneavoastră că și până acum am tratat cu seriozitate acest sistem, 

iar acum pot să spun că tratăm cu o maximă seriozitate și sensibilitate, pentru că este un 

sistem laborios și desigur și vulnerabil unde până acum nu am avut nicio problemă. 

(A accesat platforma ZOOM domnul consilier Popica Silviu Ciprian. De la 

această fază a ședinței sunt prezenți toți 31 de consilieri județeni.)  

 

Sunt 207 persoane care conform Ordonanței Militare nr. 8 au fost nevoiți să stea 

în izolare la locul de muncă și în izolare preventivă la domiciliu și pentru ei am reușit să 

rezolvăm atât testarea personalului, unde s-au făcut 190 de teste deja, cât și asigurarea 

hranei și a materialelor protecție.  

Încă o dată mulțumesc doamnei director general și colegilor noștri din această 

direcție. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară și a situațiilor financiare anuale pe 

anul 2019; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru 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 2020; 

 

Este prezent și domnul director general Török Sándor.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Váncza Tibor-István: Eu nu particip nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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(Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 

228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.) 

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 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 175/2019 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 materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt/Sunt 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Muzeului Național Secuiesc - Székely 

Nemzeti Múzeum; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

darea în administrare Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy a imobilului situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. 

Libertății, județul Covasna, aflat în domeniul public al Județului Covasna; 

 

Este vorba despre perioada post COVID, pentru că viața și investițiile nu se 

opresc nici în timpul pandemiei. 
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Deci, avem un imobil cu 200 m2 la Tg. Secuiesc, pe care am primit de la 

Primăria municipiului Tg. Secuiesc în vederea extinderii cursurilor educaționale, 

culturale, precum și a celor din domeniul formării profesionale pentru adulți în zona 

municipiului Tg. Secuiesc sub egida Şcolii Populare de Arte şi Meserii. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Balázs Jozsef-Atila: Am înțeles că este vorba de o clădirea a fostei centrale 

termice. Despre care centrală este vorba?  

Tamás Sándor: La Tg. Secuiesc cum intrăm pe strada Libertății prima centrală pe 

stânga, nu știu numărul.  

Este vorba de o clădire care necesită renovare și recompartimentare. 

Balázs Jozsef-Atila: Mulțumesc. 

 

Tamás Sándor: La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de 

hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra construcțiilor realizate 

în cadrul investiţiei „Construire Centru de agrement Comandău P+1E+M”, în 

administrarea Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti 

Népiskola Sepsiszentgyörgy; 

 

Am fost împreună acolo, în toamna anului trecut, când a fost predat imobilul 

complet renovat.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

revocarea dreptului de administrare al Muzeului Național Secuiesc asupra imobilului 
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situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Ciucului nr. 15, județul Covasna, aflat în 

proprietatea publică a județului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

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

aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ”Reparaţii capitale si modernizare a clădirii spitalului (corp 

vechi) și extindere clădire”; 

 

Este vorba de clădirea veche din cadrul spitalului de 105 ani, care a fost construit 

în 1915, după aceea a fost adăugat încă un corp nou în anul 1990. 

Această investiție este cuprins în bugetul național, la Ministerul Sănătății și am 

avansat cu proiecte și acum este rândul să aprobăm documentația tehnico-economică.  

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante 

de membru în Consiliul de administrație al Societății Drumuri și Poduri Covasna SA; 

consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, probleme de 

ridicat? 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 
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Váncza Tibor-István: Eu nu particip nici la deliberare și nici la vot.  

Tamás Sándor: Bine. Mulțumim. 

Alte observații dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 30 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, cu completarea ulterioară.) 

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

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna asupra imobilului – apartament situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Lalelei nr. 4, bl. 39, sc. A, ap. 12, județul Covasna, aflat în proprietatea 

publică a județului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind înființarea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului șef din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Covasna; 

 

Este vorba despre implementarea Legii nr. 7/2020 prin care autoritățile 

administrației publice locale sunt obligate de a organiza în cadrul structurii de 

specialitate Comisia pentru acord unic. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiție ”CONSTRUIRE CLĂDIRE BOLI PNEUMOLOGICE LA SPITALUL 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” SFÂNTU GHEORGHE”; 

 

Ne pregătim pentru perioada post COVID și dorim să construim un spital de boli 

pneumologice. 

Această idee, anul trecut a fost însușită și preluată de Compania Națională de 

Investiții din București, care va finanța în totalitate și am trecut peste etapa I. și ca să 

putem intra în etapa II trebuie să depunem la CNI notele conceptuale și temele de 

proiectare. 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea participării Județului Covasna, în anul 2020, la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

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

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Covasna, în anul 2020, la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto 

național 2020-2024”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul șaptesprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea și completarea anexelor nr. 6 și  27 la Hotărârea  Consiliului 

Județean Covasna nr. 82/2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul optsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 210/2019 

privind aprobarea Organigramei şi Statului  de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  



 14 

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

județului Covasna pe anul 2020, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Covasna; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

150/2019 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 materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 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 Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului 

social „Compartiment de evaluare, instruire și monitorizare a persoanelor/familiilor de 

plasament”; 
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului 

social „Compartiment de evaluare, instruire, monitorizare a Asistenților Maternali 

Profesioniști”; 

 

Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări, 

probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 31 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul douăzeci și trei al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate al 

Președintelui Consiliului Județean Covasna pe anul 2019; 

 

Ați primit materialul. 

Nu vreau să citesc toate cele 54 pagini, dar totuși doresc să evidențiez și totodată 

să vă mulțumesc pentru sprijinul domniilor voastre cu care în anul 2019 am adoptat 211 

de hotărâri în 13 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare. 

De asemenea doresc să vă informez că, Direcția Juridică a întocmit 561 de acte 

administrative, au avizat 773 de contracte și am răspuns la 14 mii de acte care au fost 

înregistrate la Consiliul Județean Covasna.  

Desigur, sunt foarte multe aspecte dintre care doresc să evidențiez programele 

noastre de dezvoltare județene în ceea ce privește sprijinirea sistemului de sănătate, 

sistemului cultural din mediul rural etc. 

Totodată aș dori să evidențiez munca celor de la Serviciul de administrare a 

drumurilor județene, mai ales în ceea ce privește întreținerea drumurilor pe timp de 

vară și de iarnă. 
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Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport de 54 de pagini? 

Nu sunt.  

Consiliul ia act de Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean 

Covasna pe anul 2019. 

 

La punctul douăzeci și patru al ordinii de zi avem cuprins Raport de activitate al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AGROSIC, pe anul 2019; 

 

Ați primit materialul. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu acest Raport? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară AGROSIC, pe anul 2019 

 

La punctul douăzeci și cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate a 

unor consilieri județeni pe anul 2019; 

 

Ați primit materialele. 

Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu aceste Rapoarte de activitate? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de Raportul de activitate al consilierilor Balázs Jozsef-Atila, 

D{lnoki Lajos și Deaconu Ion. 

 

La punctul douăzeci și șase al ordinii de zi avem cuprins Diverse.  

 

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

2 zile de concediu de odihnă, în data de 10 și 13 aprilie 2020,  

Consiliul ia act de informarea domnului președinte Tam{s S{ndor. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Henning László-János cu privire la 

efectuarea a 2 zile de concediu de odihnă, în data de 10 și 13 aprilie 2020. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Henning László-János. 

- Informarea scrisă a domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor cu privire 

la efectuarea a 2 zile de concediu de odihnă, în data de 10 și 13 aprilie 2020. 

Consiliul ia act de informarea domnului vicepreședinte Grüman Róbert Csongor. 

 

Vă consult dacă dumneavoastră aveți probleme de discutat în cadrul punctului 

Diverse? 

Fazakas Péter: Eu aș avea întrebări cu privire la două domenii: primul este legat 

de drumuri și poduri, iar al doilea este legat de sistemul de sănătate. 

Profit de faptul că este prezent domnul director Török Sándor, căruia aș dori să 

adresez o întrebare. 

Ieri în ședința comisiilor de specialitate au fost amintit drumul județean DJ121A 

și aș dori să întreb că pe acel tronson în ce stadiu sunt lucrările?  

Nu demult am trecut prin Boroșneu Mic și sincer n-am văzut nicio mișcare. 

Poate greșesc. 
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Al doua întrebare: în ce stadiu este cariera pentru care am dat bani? Ați 

început să lucrați la carieră sau încă nu ați preluat? 

Aceste două lucruri am vrut să întreb de la domnul director Török. 

Tamás Sándor: Rog pe domnul director Török să răspunde la întrebările 

formulate de domnul consilier. 

Török Sándor: În anul 2018, se poate estima ca am efectuat lucrări în procent de 

cca. 7% față de valoarea totală a investiției, ceea ce reprezintă 6 km de rigole carosabile 

betonate între Boroșneu Mare și Valea Mare iar în acest an la mijlocul lunii, conform 

hotărârii recent adoptate, preconizăm să continuăm lucrările la tronsonul doi dinspre 

Întorsura Buzăului. 

Cariera din Malnaș respectiv Micfalău funcționează din anul trecut din 

momentul încheierii contractului, a avut o pauză, concedii de odihnă în luna ianuarie, 

iar din primele zile ale lunii februarie a reluat activitatea și la ora actuală funcționează 

în mod normal, semnificativ comparabil cu anii precedenți.  

La ora actuală capacitate de producție este mai mică decât capacitatea de vânzare 

a carierei, a produselor de carieră, respectiv par să se adevărească prevederile de 

extindere a capacității de producție a produselor de carieră. 

Tamás Sándor: Mulțumim.  

Fazakas Péter: Al doua problemă: aș dori să mă interes în legătură cu pandemia 

COVID și speram că va fi prezent și domnul manager al Spitalului, dar așa o să întreb 

pe domnul președinte.  

Informațiile apărute în presa locale nu sunt complete și aș dori să aflu informații 

în legătură cu persoanele infectate.  

Totodată ieri pe postul de televiziune antena3, domnul ministru de interne într-o 

emisiune a afirmat că mai mulți medici au fost detașați în Sf. Gheorghe pe perioada 

pandemiei.  

După cunoștințele mele au venit la noi doi medici din Tg. Mureș și atât. 

Aș dori să aflu care este situația în județ și dacă se poate observa o tendință de 

îmbunătățire a situației.  

Tamás Sándor: Au fost efectuate aproape 3000 de teste, deoarece la începutul 

pandemiei eram de părere că trebuie să efectuăm cât mai multe teste și așa putem 

localiza virusul și eventual stoparea răspândirii acestuia.  

Asta înseamnă, că la noi în județ au fost efectuate de două ori mai multe teste 

decât în medie pe țară. 

În momentul de față numărul testelor efectuate este între 2800 și 3000.  

Spitalul județean a efectuat mai mult 1000 de teste iar spitalul din Tg. Secuiesc a 

efectuat mai mult de 260 de teste, desigur și Direcția de Sănătate Publică a efectuat 

multe teste.  

Suntem convinși că Coreea de Sud, Singapore și Germania, care în prima fază au 

efectuat foarte multe teste, așa au putut micșora numărul deceselor și pe termen lung au 

ajutat vindecarea bolnavilor infectați, au făcut bine. 

La început când au efectuat multe teste numărul bolnavilor a crescut brusc, așa s-

a întâmplat și la noi. Este evident, că unde se efectuează teste acolo se depistează și pe 

cei infectați. 

În județul Covasna sunt aproape 200 de cazuri, iar problemele care au fost la 

început în Covasna și la Spitalul Județean din Sf. Gheorghe au fost stabilizate. 



 18 

Practic în fiecare zi avem 2-3 noi cazuri, dar nu există nicicum pericolul care 

era acum 3 săptămâni. 

Evident, eu știu numai o parte din informațiile legate de pandemie, așa că 

eventual la următoarea ședință, care vom avem în două săptămâni, o să invităm și pe 

domnul manager al Spitalului și pe directorul medical al Spitalului ca să primim un 

răspuns concret de la ei. 

Fazakas Péter: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Poftiți domnul Pethő.  

Pethő István: Pe mine m-ar interesa în ce stadiu este proiectul de reabilitare a 

drumului de la Micfalău până la Augustin? 

Când vor începe lucrările de reabilitare? 

Tamás Sándor: Vă informez că acum două ore am avut o ședință de lucru, 

împreună cu colegii mei de la Consiliul Județean Covasna, proprietarul firmei care a 

câștigat lucrările de construcție a drumului, inspectorii de la Poliție și de la ISU, și 

specialiștii care se vor ocupa de acest drum, pentru că în maximum două săptămâni 

vom putea da ordinul de începere a lucrării și totodată o să predăm și amplasamentul. 

Am stabilit etapele de lucru, deci asta însemnă că până pe 15 mai 2020 se vor 

începe lucrările în trei locații diferite, de la centrul Satului Malnaș Băi până la podul de 

la Micfalău, centura orașului Baraolt și podul de la Augustin. 

Deci, vom începe lucrările, vom ataca frontul de lucru din trei direcții până pe 15 

mai.  

Pethő István: Mulțumesc. 

Tamás Sándor: Alte intervenții dacă sunt? 

Nu sunt. 

 

Stimaţi consilieri. 

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

Vă mulţumesc pentru colaborarea și participarea dumneavoastră la ședința 

noastră de astăzi.  

Doresc să avem sănătate! 

 

Preşedinte,  Secretar general al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


