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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna,
din data de 12 noiembrie 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 12
noiembrie 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. 222/6
noiembrie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 148/S/6 noiembrie 2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţă publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Aș dori să vă informez, că în perioada care a trecut și de când nu ne-am întâlnit,
am început investiții majore, una dintre aceste investiții este reabilitarea în totalitate a
drumurilor județene din Bazinul Baraolt. O parte deja am început în vara acestui an.
Este vorba despre o investiție de 150 de milioane de lei care cuprinde drumul între
Malnaș Băi-Hatod-Bățani Mari-Biborțeni-Baraolt-Podul de la Augustin.
La fel aș dori să informez atât plenul Consiliului Județean Covasna cât și cetățenii
care ne urmăresc pe Facebook, că am semnat contractul de execuție pentru lucrarea la
drumul județean între Baraolt-Tălișoara-Vârghiș-limita Județului Covasna cu Județul
Harghita.
Această lucrare va fi început probabil anul viitor.
Tot așa doresc să vă informez că lucrările de la Întorsura Buzăului-Valea MareDN13E se continuă, este vorba despre o investiție de 24 milioane de lei.
Totodată aș dori să vă informez că este a treia ocazie în ultimele luni, când la
cererea UDMR-ului, prin grija Guvernului Ungariei, un întreprinzător din Taiwan care
se numește Frank Liu, a făcut o donație de măști chirurgicale, de data asta numai măști,
iar pe 14 aprilie a donat nu numai măști ci și alte echipamente.
În 14 mai a donat peste 1 milion de măști și acum 1,2 milioane de măști, pentru 16
județe din Transilvania și pentru 2 județe din Moldova, din care 120 de mii de măști am
adus în județul nostru, iar mâine vom împărții tuturor spitalelor din județ, indiferent
dacă sunt în subordinea consiliilor locale, consiliului județean sau sunt în subordinea
Ministerului Sănătății.
Deci, pe lângă Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf, vor primi
Spitalele orășenești din Baraolt, Tg. Secuiesc, Covasna și Întorsura Buzăului și cele două
cămine de bătrâni din Sf. Gheorghe și din Hăghig, respectiv instituția noastră, Direcția
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Mulțumim și pe această cale domnului Frank Liu, întreprinzător din Taiwan.
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Printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi este depunerea
jurământului de către trei colegi de ai noștri și anume domnul Piștea Jănică, Gál Károly
și Tóth Zoltán, după care vom trece la rectificarea bugetului unde o să mai iau cuvântul.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului,
şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar general?
Varga Zoltán: Dl. vicepreședinte, sunt prezenţi 22 de consilieri județeni din cei 27
în funcţie, lipsind consilierii Fejér Zsolt, Grüman Róbert-Csongor, Orbán Miklós, Para
János și Taierling Johann, respectiv sunt prezenți și cei trei consilieri județeni ale căror
mandate au fost validate și care urmează să depună jurământul astăzi.
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 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 extraordinare de îndată a Consiliului Judeţean
Covasna din data de 23 octombrie 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?
23 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 23 octombrie 2020.
La fel și Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din
data de 29 octombrie 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?
23 de voturi
Cine este contra?
-
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Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 29 octombrie 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.
Depunerea Jurământului de către trei consilieri judeţeni;
2.
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Covasna nr. 145/2020 privind organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
3.
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al
Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020;
4.
Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Județean Covasna;
5.
Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea prețurilor medii ale
produselor agricole pentru anul fiscal 2021, în vederea stabilirii venitului net din
cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal;
6.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 privind aprobarea Organigramei şi
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna;
7.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Covasna nr. 211/2018 privind aprobarea Organigramei și
Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum;
8.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2020;
9.
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca
membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Covasna;
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din
redevența încasată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transfer, tratare și depozitare deșeuri în Județul Covasna nr. 128/28.04.2017
încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR SRL în vederea achiziționării
de echipamente, precum și montarea acestora, în scopul modernizării și
îmbunătățirii în vederea dezvoltării stației de epurare levigat de la Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor din comuna Boroșneu Mare, satul Leț pentru
îndeplinirea Normativului NTPA-001;
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna;
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu:
„Familii/persoane de plasament”;
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13.
Proiect
de
hotărâre
privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu:
„Asistenți maternali profesioniști";
14.
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?
23 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 3, 5, 8 și 10 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 Depunerea Jurământului de către
trei consilieri judeţeni;
Vor depune Jurământul trei consilieri județeni și anume:

- domnul Piștea Jănică, a cărui mandat în funcția de consilier județean în cadrul
Consiliului Județean Covasna a fost validat prin Încheierea Tribunalului Covasna din
data de 15 octombrie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 1019/119/2020 și care a lipsit
motivat de la ședința de constituire,

- domnii Gál Károly și Tóth Zoltán, supleanți, ale căror mandate au fost validate
prin Încheierea Tribunalului Covasna din data de 27 octombrie 2020, pronunțată în
Dosarul nr. 1140/119/2020.
Jurământul se depune după următoarea procedură:
consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, și
va depune jurământul conform modelului textului care se va înmâna, după care va
semna jurământul în 2 exemplare.
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Invit pe rând pe domnii Piștea Jănică, Gál Károly și Tóth Zoltán să depună
jurămânul.
Rog asistenţa să se ridice în picioare pe tot parcursul ceremoniei de depunere a
jurământului.
(Asistența se ridică în picioare. )
(Se procedează la depunerea și semnarea jurământului de către consilieri. )
Tamás Sándor: Vă mulţumim și felicităm pe colegii noștri.
(Cei din sală aplaudă.)
Deci de la această fază a ședinței Consiliul Județean Covasna se compune din 30
de consilieri județeni, din care fiind prezenți 25 de consilier județeni și Președintele
Consiliului Județean Covasna.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 145/2020 privind
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna;
(A sosit domnul consilier Taierling Johan, deci de la această fază a ședinței sunt
prezenți 26 de consilieri județeni și Președintele Consiliului Județean 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?
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 cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
județean pe anul 2020;
Este vorba despre încasarea prefinanțării în valoare de 12.000 mii lei aferente
proiectului ”Reabilitarea drum județean Interjud Covasna-Brașov de la DN 12 La DN13
prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măierus - tronson Covasna de la DN12 prin
Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ”, deci propunem majorarea veniturilor
proiectului cu 12.000 mii lei și a cheltuielilor cu 12.245 mii lei, diferența reprezentând
contribuția proprie al Județului Covasna la acest proiect.
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Tot așa doresc să evidențiez că am redirecționat sumele la programele județene
de dezvoltare locală și după reorganizare 15 mii lei propunem pentru ”Programul
județean pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
Datorită stării de urgențe trei instituții de cultură nu au folosit banii, pentru că nu
au avut posibilitatea să organizeze evenimente culturale și suma de 415 mii de lei
reorganizăm în sensul că, cu 15 mii lei vom majora cheltuielile investiției ”Înființare trei
case de tip familial în Târgu Secuiesc și Întorsura Buzăului”, sumă care reprezintă
diferența de curs valutar aferentă sumei de 175 mii euro, contribuția Județului Covasna
la acest proiect, față de cel calculat la începutul anului.
Cum v-am spus 245 mii lei alocăm pentru asigurarea contribuției proprii la
proiectul ”Reabilitarea drum județean Interjud Covasna-Brașov de la DN 12 La DN13
prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măierus - tronson Covasna de la DN12 prin
Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ”, iar cu restul de 136 mii lei propunem
majorarea fondului de rezervă bugetară.
Am primit suma de 59 mii lei din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și trebuie să includem
suma respectivă în bugetul nostru.

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 patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 133/2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
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?
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.
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La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2021, în vederea
stabilirii venitului net din cedarea folosinței bunurilor, conform art. 83 și 84 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Ambrus József: Având în vedere propunerea colegilor din Comisia Economică,
am consultat și cu domnul Könczei Csaba directorul Direcției pentru Agricultură
Județeană Covasna și propunem modificare la trei poziții și anume: la cartofi să fie 0,45
de lei, la grâu 0,80 de lei, iar la ultima poziție, la masă verde Direcția pentru Agricultură
Județeană Covasna a comunicat că au greșit și este vorba 0,05 de lei.
Varga Zoltán: Ultima poziție, a fost deja corectat în baza adresei Direcției pentru
Agricultură, fiind vorba despre o eroare materială.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot propunerea de modificare a Comisiei Economice așa cum a fost
formulat de domnul consilier Ambrus József.
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 propunerea de
modificare formulat de domnul consilier Ambrus József.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în forma modificată.
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 în forma
modificată.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 81/2020 privind
aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean 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.
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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 șapte 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 funcţii ale Muzeului Naţional 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?
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 opt 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 2020;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Váncza Tibor-István: Eu nu particip la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine. Mulţumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domul consilier Váncza Tibor István, conform art. 228 alin.
(1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
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La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Covasna;
Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se
desemnează șase reprezentanți ai judeţului Covasna în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Covasna şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna potrivit
căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, pentru
desemnarea reprezentanților judeţului Covasna în Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Covasna, vom folosi buletine de vot.
Numărul consilierilor în ATOP se calculează după un algoritm în funcție de
procentajul fiecărui grup politic din Consiliul Județean Covasna, deci propun ca
UDMR-ul să aibă 4 membrii din 6, Grupul consilierilor din partidele neconstituite etnic
să aibă un membru, iar Grupul AMT-EMSZ să aibă un membru.
Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri.
Henning Laszlo-Ianos: Fracțiunea UDMR propune pe domnii Ambrus József,
Dimény György, Váncza Tibor-István și Nagy Zoltán.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Floroian Stelian-Olimpiu: Grupul consilierilor din partidele neconstituite etnic
propun pe domnul Calinic Sabin.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Csáki Attila: Grupul AMT-EMSZ propune pe domnul Fazakas Péter.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte propuneri dacă sunt?
N sunt.
Consult persoanele propuse dacă acceptă desemnarea?
Ambrus József: Accept.
Dimény György: Accept.
Váncza Tibor-István: Accept.
Nagy Zoltán: Accept.
Calinic Sabin: Accept.
Fazakas Péter: Accept.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Vom vota prin vot secret, avem pregătite cabinele de vot, dar până când colegii
pregătesc buletinele de vot, suspendăm acest punct și mergem mai departe.
La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării unei sume din redevența încasată în baza Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în Județul Covasna nr.
128/28.04.2017 încheiat între Județul Covasna și S.C. ECO BIHOR SRL în vederea
achiziționării de echipamente, precum și montarea acestora, în scopul modernizării și
îmbunătățirii în vederea dezvoltării stației de epurare levigat de la Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor din comuna Boroșneu Mare, satul Leț pentru
îndeplinirea Normativului NTPA-001;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Ambrus József: Având în vedere că am semnat și noi contractul de delegare, nu
voi participa la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Mulţumim.
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
(Nu a participat la vot domul consilier Ambrus József, conform art. 228 alin. (1) și
(2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.)
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții 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?
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 douăsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului
social furnizat la domiciliu: „Familii/persoane de plasament”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?

27 de voturi
-
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Dacă se abţine cineva?

-

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului
social furnizat la domiciliu: „Asistenți maternali profesioniști";
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate 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 patrusprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt intervenții, probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Nu sunt.
S-au confecționat buletinele de vot, așa că reluăm punctul nouă de pe ordinea zi.
Tamás Sándor: Rog pe domnul secretar general Varga Zoltán să explice modul
de desfăşurare a votării, colegii să distribuie buletinele de vot, iar comisia de numărare
a voturilor să verifice şi să sigileze urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă.
Varga Zoltán: Explică modul de votare.
(Se distribuie buletinele de vot pe bază de tabel nominal.)
Tamás Sándor: Mulțumim.
După votare.
Să luăm o pauză până ce comisia de numărare a voturilor va număra voturile şi va
încheia procesul verbal.
După pauză.
Îl rog pe dl. Váncza Tibor-István, preşedintele comisiei de numărare a voturilor,
să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru desemnarea
reprezentanților judeţului Covasna în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Covasna.
Váncza Tibor-István: Prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării
voturilor.
Tamás Sándor: Mulțumim.
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Felicităm pe membrii ATOP-ului!
Cred că toate instituțiile ar trebui să funcționeze cum a funcționat și funcționează
și în prezent plenul Consiliului Județean Covasna, cu consens, care este cel mai
important lucru.
Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie
consemnat într-o hotărâre.
(Domnul Președinte prezintă Proiectul de hotărâre. )
Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme
de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre cu propunerea formulată de subsemnatul.
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.
Am dezbătut şi am hotărât în toate problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea!
Închid ședința!

Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

