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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 01 octombrie 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe
platforma ZOOM, pentru astăzi, 01 octombrie 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate
cu prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 160/25 septembrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin
adresa nr. 67/S/25 septembrie 2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”.
În primul și în primul rând, aș dori să mulțumesc celor care au participat la
alegerile, la scrutinul din 27 septembrie 2020, pentru că cetățenii decid soarta,
conducerea unei localități dar și a județului.
În județul nostru se va modifica componența politică a Consiliului Județean
Covasna, încă suntem în ședință cu consiliul vechi până ce se validează mandatele celor
care au obținut mandat în urma alegerilor, credem că în două săptămâni acest proces se
va finaliza și putem constitui noul consiliu.
Noul consiliu va avea următoarea componență: sunt 30 de consilieri județeni și
un președinte ales, deci în total 31 de persoane cu drept de vot, din care 23 fac parte din
UDMR, 3 din Alianța Maghiară, 3 din PNL și 2 consilieri din PSD.
Desigur, vă vom anunța, atât pe consilierii noi aleși cât și populația despre
constituirea noului consiliu.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea
consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar general?
Varga Zoltán: Rog pe domnul director executiv Sztakics István-Attila să prezinte
prezența.
Sztakics István-Attila: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi
sunt prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii Cseh
Csaba, Dimény György, Lukács László și Szőcs László.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 27 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
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Pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi figurează 3 puncte importante și
urgente, pentru că trebuie să încheiem un acord de parteneriat între Județul Covasna și
Agenția de Dezvoltare Regională Centru, ca să putem pregăti un proiect European,
pentru că există posibilitatea de atragere de fonduri europene pentru pregătirea
documentației tehnice.
De fapt este vorba despre drumul județean 114 între Sânzieni și Lemnia pe o
distanță de 19 de km, iar acest acord de parteneriat trebuie depus cât mai repede.
Dacă vă mai amintiți, acum o lună am acceptat ideea de a participa la concursul
de proiecte la ADR Centru și fișa noastră de proiect a fost selectată de către ADR și
putem primi finanțare pentru întocmirea documentației tehnice, de la studiu de
fezabilitate, proiect pentru autorizare și în final chiar și proiectul tehnic de execuție.
Al doilea punct de pe ordinea de zi, așa cum ați discutat și în comisiile de
specialitate, se referă la acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Județului
Covasna în Asociația AQUACOV, de a vota aderarea la Asociație a comunelor Belin,
Bixad, Boroșneu Mare, Cernat, Comandău, Estelnic, Lemnia, Micfalău și Poian.
Prin aderarea acestor comune toate unitățile administrativ-teritoriale din județ
vor face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, care la rândul
său participă la un proiect European pentru investiții mari, un proiect pe POIM peste
100 de milioane de euro, despre care am discutat de mai multe ori, ultima dată chiar am
modificat master planul acestui proiect, care vizează în primul rând sistemul de apă și
apă uzată din mediul rural.
Punctul trei este aprobarea unui acord de parteneriat între Județul Covasna și
Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe pentru Festivalul-Concurs DbutanT, ediția
a V-a, la care propunem, conform cererii teatrului, suma de 10 mii de lei, ca și sprijin,
contribuție financiară pentru a organiza acest festival.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general al judeţului,
iar în calitate de invitaţi participă:

-

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

Arăt că ședința noastră de astăzi poate fi urmărită pe facebook live.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
17 septembrie 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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
-
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 17 septembrie 2020.
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 proiectului Acordului de parteneriat
încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Covasna și Agenția de
Dezvoltare Regională Centru;
2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUACOV”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între
Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar și Județul
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, în calitate de partener în cadrul
proiectului cu titlul „Festivalul-Concurs DbutanT, ediția a V-a”– 2020;
4. Diverse
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?
27 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
hotărâri de la punctele 1 și 3 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
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La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea proiectului Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Covasna și Agenția de Dezvoltare Regională Centru;
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?

27 de voturi
-

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 cu privire la
acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Covasna în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
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?

27 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu
Gheorghe, în calitate de beneficiar și Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna,
în calitate de partener în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul-Concurs DbutanT, ediția
a V-a”– 2020;
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?

27 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Vă consult dacă aveți intervenții în cadrul punctului Diverse?
Nu sunt.
Eu aș dori să mulțumesc încă o dată stimați colegi și colege din cadrul
Consiliului Județean Covasna pentru acordul dumneavoastră și totodată mulțumesc
populației din Județul Covasna care a participat la vot pentru a proiecta noua
compoziție a consiliilor locale, a consiliului județean și pentru a alege primarii și
președintele Consiliului Județean Covasna!
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință.

Preşedinte,

TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,

VARGA Zoltán

