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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
de desfăşurare a lucrărilor şedinţei extraordinare, on-line pe platforma ZOOM, a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 8 septembrie 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară de îndată, online pe platforma ZOOM, pentru astăzi, 8 septembrie 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. 147/4 septembrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 62/S/4
septembrie 2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul 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: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora
prezentei sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii
Fazakas András-Levente, Grüman Róbert-Csongor și Lukács László.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în
calitate de invitați participă directorii/directorii executivi adjuncți din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.
Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live.
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 înscris o singură problemă, și anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Extindere, modernizare
Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”
depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investiții în
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
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competențe și învățare pe tot parcursul
vieții
prin
dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului
de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în
special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului precum și a
cheltuielilor legate de proiect;
Menționez că proiectul de hotărâre a fost prezentat 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?
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 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 proiectului de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
Pe ordinea de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului ”Extindere, modernizare Școală Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și
Demolare Garaj și Magazie” depus în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de
investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de
participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru
copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului precum și a cheltuielilor legate
de proiect;
Este vorba despre actualizarea proiectului ”Extindere, modernizare Școală
Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și Demolare Garaj și Magazie”, care este un
proiect European depus la ADR Centru, în valoare de peste 13 milioane de lei, din care
Consiliul Județean Covasna va suporta 6,5 milioane de lei, reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2%.
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Arăt că cele șase comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul
de hotărâre, iar Direcţia Juridică şi Dezvoltarea Teritoriului prin raportul său propune
spre aprobare.
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?
Cine este 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.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru contribuția dumneavoastră, pentru avizele în comisii și
pentru votul în plen!
Mâine vom depune acest proiect actualizat la Alba Iulia.
Închid ședința!
Cel mai probabil, pe data de 17 septembrie ora 12,00 vom avea ședință ordinară.
Să aveți grijă unii de ceilalți!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

